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CUVÂNT DE ÎNCEPUT

Mă încearcă un sentiment de mâdrie atunci când spun că am ajuns la cel de al doilea
an în care edităm revista  “ Pași spre viitor “

Vă mulțumesc tuturor,  colegi  profesori  și  elevi  care de fiecare dată  contribuiți  la
realizarea acestei reviste.

Informatiile  de specialitate furnizate de voi stimați colegi cât și de voi dragi elevi se
îmbină  într-o  formă  perfectă  care  face  din  această  revistă  o  sursă  de  informare  și  de
divertisment.

Sper că materialele prezentate în această revistă vor veni în întâmpinarea tuturor
cerinţelor,  deoarece am gândit  o structura cât mai diversificată care să acopere  arii  de
interes extinse.

Asteptăm din partea tuturor materiale interesante.

Autor
Prof.Dima Laura



Anghel Rugină

Anghel  Rugină  a  fost  o  personalitate  de  marcă  a  lumii   ştiinţifice  internaţionale,

membru de elită a lumii  academice americane, mare cercetător  şi teoretician în domeniile

finanţe, monedă  şi  credit, dar  şi un practician activ, permanent implicat în soluţionarea

problemelor financiar-economice ale spaţiului american şi mondial.

În etapele evoluţiei ştiinţei economice, Anghel Rugină a spart canoanele în ultimele cinci-

şase decenii,  contribuind decisiv la ieşirea din schematismul ideilor acceptate. Gândirea şi

concepţiile sale economice s-au format sub influenţa

unor profesori şi economişti  români excepţionali,  ca

Virgil Madgearu, Ion Răducanu şi Grigore Mladenatz,

iar de la Victor Slăvescu şi Cezar Partheniu a învăţat

să  cerceteze  şi  alte  ştiinţe  şi  să  examineze  critic

operele  din  domeniul  ştiinţelor  economice.  Sub

îndrumarea  profesorului  Walter  Eucken,  profesorul

Anghel  Rugină  a  dezvoltat  o  metodă  de  cercetare

simultană de echilibru faţă de dezechilibru.

Prin revenirea la o tradiție întreruptă a învățământului

vasluian, în 16 mai 1991, într-o Adunare solemnă a

profesorilor și elevilor, s-a adoptat “Actul de renaștere spirituală și morală”, semnat public

de: Academician Anghel N. Rugină, Inspector Școlar General prof. Gheorghe Cârja, primarul

municipiului Vaslui, ing. Ioan Apostu și directorul Liceului nr. 2 prof. dr. Petrea Iosub, act

care consfințea nașterea noii instituții de învățământ, notificată de minister prin adresa nr.

9559 din 28 mai  1992, în  care se  menționa  că “s-a  aprobat  ca să  se atribuie  numele  de

Liceului  nr.  2  din  Vaslui”.  Aceasta  a  însemnat,  în  contextul  imanentei  reforme  a

învățământului  românesc,  fundamentarea  unei  noi  instituții  cu  profil  economic  și  de

informatică, deschizând calea unor neîntrerupte eforturi și transformări de substanță care au

produs  modificări  radicale  în  mentalități,  concepții,  optici,  structuri  de  opțiuni,  dotări  și

competiție de admitere.



Cuprins



EVENIMENTE ȘI NOUTĂȚI
SIMPOZIONLUI –CONCURS ”ANGHEL RUGINĂ-UN SIMBOL AL

ÎNVĂŢĂMÂNTULUI VASLUIAN” EDIŢIA II
    

Prof.Dima Laura
   Prof.Pracsiu Tinca Daniela

Simpozionul  –concurs   judeţean  “  Anghel  Rugină-un  simbol  al  învăţământului
vasluian” a ajuns la cea de a doua editie.In acest an simpozionul se va desfășura în lun
aprilie 2017 și are ca parteneri: Inspectoratul Școlar Judetean Vaslui,Casa Corpului Didactic
“Vaslui,Liceul  “Stefan  Procopiu”  Vaslui  Liceul  “Ion  Corivan”  Huşi,Liceul  Tehnologic  “  Ion
Mincu” Vaslui si Liceul Tehnologic” Marcel Guguianu” Zorleni

Logistica  necesară  desfăşurării  simpozionului-concurs  va  fi  asigurată  de
coordonatorii proiectului şi de către organizatori.

Simpozionul –concurs s-a adresat profesorilor  şi elevilor de la liceele tehnologice
clasele  IX-XII  şi  are  ca  obiective  principale  dezvoltarea  capacităţilor  de  comunicare  şi
antreprenoriale ale elevilor şi promovarea turismului.

Simpozionul se desfășoara pe două secțiuni :
SECȚIUNEA TURISM

Elevii vor prezenta o ofertă turistică sau o descriere a unei zone tursitice din România
1.Referate cu tema”TURIST ÎN ROMÂNIA”;
2.Prezentari Power Point cu tema”TURIST ÎN ROMÂNIA”;
( participarea se poate face la secțiunea referate ,prezentări ppt sau la ambele)

SECTIUNEA ECONOMIC ADMINISTRATIV POȘTA
1.Referate cu tema:” STUDIEREA PIEȚEI UN PRIM PAS PENTRU DESCHIDEREA UNEI
AFACERI DE SUCCES“
2.Prezentari Power Point cu tema” STUDIEREA  PIEȚEI   UN  PRIM  PAS  PENTRU
DESCHIDEREA UNEI AFACERI DE SUCCES“
( participarea se poate face la sectiunea referate ,prezentari ppt sau la ambele)

REGULAMENT DE PARTICIPARE:
 Înscrierea  participanţilor  se  va  realiza  până  la  sfășitul  lunii  martie  2017  la

următoarele  adrese  de  e-mail  aladima1969@yahoo.com;  alina_04@yahoo.com
;muntianu.mariana@yahoo.com;d_pracsiu@yahoo.com;
Documentele necesare înscrierii (în format electronic):
1. Fişa de înscriere . 
2. Lucrarea propriu - zisă.( CD sau documentație scrisă)

Înscrierea va fi confirmată prin e-mail. 
Participarea poate fi directă sau indirectă;
Materialele pentru publicare vor fi tehnoredactate în format A4, Times New Roman

12, cu diacritice, la 1 rând, marginile egale de 2 cm, text aliniat ,,Justify", titlul va fi scris cu
majuscule (Times New Roman 14, bold, central), la 2 rânduri de titlu se va scrie autorul şi
denumirea insituţiei (Times New Roman 12), la un rând de numele autorului se va începe
scrierea  referatului  care  va  fi  structurată  astfel:  fundamentare  teoretică,  parte  practică,
concluzii, bibliografie.  

Numarul maxim de pagini 10;
In cazul prezentarii Power Point numărul maxim de slide-uri 20

        Materialele care sunt trimise după data anunţată şi care nu respectă condiţiile de
redactare   şi  tematica  secţiunilor  nu  vor  fi  publicate.  Fiecare  participant  îşi  asumă
corectitudinea utilizării  materialului  bibliografic.  Pentru prezentare vă punem la dispoziţie:
flip-chart, videoproiector, calculator. Timp de  prezentare: 5 minute.

Fiecare profesor va coordona  maxim două lucraări ale elevior( câte una la fiecare
sectiune sau două la aceeași secțiune și o lucrare proprie( referat sau prezentare PPT)

mailto:alina_04@yahoo.com
mailto:aladima1969@yahoo.com


Desfășurarea simpozionului va fi filmată și se vor realiza CD-uri care vor fi înmânate
fiecarui participant.

Coordonatori proiect :
1. Prof. Dima Laura –Colegiul Economic” Anghel Rugina” Vaslui
2.Prof.Tanasa Alina-Colegiul Economic”Anghel Rugina” Vaslui;
3.Prof.Muntianu Mariana-Colegiul Economic “ Anghel Rugina” Vaslui’
4.Pracsiu Tinca Daniela- Colegiul Economic “ Anghel Rugina” Vaslui’
Organizatori :Colegiul Economic”Anghel Rugina”Vaslui
Mediatizare: Revista scolii, presa localǎ, Media Vaslui .
Diseminare:

* Prezentarea simpozionului-concurs la nivelul comisiilor metodice/cercurilor 
pedagogice 

* Realizarea unui CD cu filmarea  prezentărilor participanţilor direcţi .
PERSOANE DE CONTACT: 
Prof.Dima Laura- Colegiul Economic” Anghel Rugina” Vaslui telefon 0742207082;
Prof.Tanasa Alina- Colegiul Economic” Anghel Rugina” Vaslui telefon 0747913789;
Prof.Muntianu Mariana- Colegiul Economic” Anghel Rugina” Vaslui telefon 0748978808;
Prof.Pracsiu Tinca Daniela- Colegiul Economic “ Anghel Rugina” Vaslui’telefon 0745588386;

METODE ŞI TEHNICI MODERNE DE CREŞTERE A EFICIENŢEI
PROCESULUI INSTRUCTIV-EDUCATIV ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL

PROFESIONAL ŞI TEHNIC

 Prof. Botezatu Andreea

Reforma învăţmântului în România
are  ca  obiectiv  şi  creşterea  calităţii  şi
eficienţei  învăţământului în  general,
afirmaţie  valabila  deci  şi  pentru
învăţământul profesional şi tehnic.  Pentru
a  asigura  realizarea  acest  obiectiv,  este
neaparat  nevoie  de  reuşita  şcolară,  de
eficiența activităţii didactice. 

Punând  astfel  problema,  actul
instruirii  se  realizează  în  contextul  unor
relaţii complexe de atitudine între profesor
şi  elevi,  între  elevi,  între  fiecare  elev  şi
clasa  din  care  acesta  face  parte.  Se
creează  astfel  un  climat  psiho-social  în
cadrul  lecţiilor,  a  actului  didactic  în
general,  care  poate  favoriza  sau
defavoriza optimizarea predării şi învăţării
şi care, în mod sigur, sporeşte sau scade
eficienţa activităţii didactice. 
          Ansamblul  tuturor  acestor
manifestări relaţionale constituie fondul pe
care se va insera educaţia intelectuală şi
morală  a  elevului,  pe  care  ni-l  dorim un
viitor  absolvent  al  învăţământului  tehnic.
Iata  de  ce,  îndemnul  adresat  de  J.  J.
Rousseau  « începeţi  dar  prin  a  vă
cunoaşte  copiii » se  afla  şi  astazi  la

temelia  educaţiei.  Şi  dacă  afirmaţia  este
veche  de  peste  două  sute  de  ani,
conţinutul îndemnului este mai prezent ca
niciodată,  mai  necesar  aş  spune,  în
aceasta perioadă de confuzie în care se
realizează,  astăzi,  actul  didactic  în
România anului 2017.

Pornind  de  la  această  idee  vom
putea constata faptul că nu de puţine ori
profesorii  îşi  orientează  atenţia  şi
explicaţiile  spre  unii  elevi  şi  îi  ignora  pe
alţii;  că  înlesnesc  participarea  activă  a
unor elevi şi o descurajează pe a altora,
acordând o atenţie  mai  mare elevilor  nu
neaparat  mai  buni  dar  cu  siguranţă  mai
cooperanţi, în timp ce elevii neecoperanţi,
dar nu neaparat mai slabi nu sunt luaţi în
seamă. Aceste diferenţe oferă unor elevi
posibilităţi  mai mari de afirmare, în cadrul
aceleaşi  clase,  şi  mai  puţine  altora.  Iar
pentru  profesor  –acest  lucru  poate  fi
perceput ca o „armă de protecţie”, ca un
răspuns la dezinteresul tot mai agresiv al
elevilor  manifestat  cu  privire  la  actul
didactic.  Elevii  au  dreptate,  profesorii  au
dreptate,  actul  didactic  curge  căci  totul
până la urmă, este „atitudine”!



Dar  rămâne  adevarat  că  un
profesor  bun  trebuie  să  cunoască  bine
fiecare  elev,  să-l  folosească  potrivit
capacităţilor sale, dirijându-i activitatea în
cooperare cu ceilalţi elevi. Rolul său este
să monitorizeze predarea, pentru a fi sigur
că  informaţia  se  transmite  corect  şi  că
poate  servi  ca  punct  de  plecare  pentru
diverse întrebări. El poate să ajute pentru
a se asigura că elevii înţeleg corect şi pot
transmite mai departe informaţiile.

Putem face astfel afirmaţia că stilul
pe care un profesor trebuie să-l adopte la
clasă trebuie să fie democratic, pentru ca:
elevului să i se permita sa fie activ, atent
pe  tot  parcursul  activităţii;  atmosfera  din
clasa să fie de cooperare, de respect, de
toleranţă; să  sprijine elevii,  să le dirijeze
activitatea, să permită fiecăruia să lucreze
în  ritmul  său  –dar  atent  să  parcurgă
conţinuturile  curriculare;  să  determine
elevii  să  gândească,  să  comunice,  să
pună  întrebări,  să  răspundă;  să  aplice
metode didactice pentru elev, prin elev şi
împreună  cu  acesta.  Şi  cred  că  mai
trebuie spus şi că această democraţie ar
trebui  să  permită  şi  profesorului:  să
realizeze  actul  didactic  pentru  care  este
angajat  şi  nu şi  logistica  acestuia;  să
poată  să  se  folosească  de  tehnica
modernă din dotarea unităţii  sale şcolare
în  sprijinul  său  şi  al  actului  didactic  ce
trebuie să-l desfăşoare; să-şi facă treaba
calm,  liniţtit  şi  responsabil,  nu  urmărit,
pândit  sau ingrijorat,  eventual  stresat  de
„sentimentul de a fi profesor”. 

Până la urma însă, rolul  important
al pedagogului este cât se poate de real!
Şi  el  este  acela  de  a  facilita  lucrul  în
echipe,  de  a  înlesni  contactele
interumane.  Elevul  trebuie  lăsat  să
comunice liber  în  legatură cu ceea ce a
înţeles din lecţie,  să explice cu cuvintele
sale,  dascălul  constatând  astfel
creativitatea, inteligenţa elevului.

Obţinerea  succesului  şcolar
presupune o adaptare cu dublu sens : pe
de o parte a elevului la activitatea şcolară
propusă,  iar  pe  de  altă  parte  a  şcolii  la
factorii interni ai acestuia.

Un  rol  hotărâtor  îl  constituie
necesitatea adaptării  activităţii  diadactice,
a conţinutului ei, a metodelor folosite şi a
formelor de desfăşurare, la particularităţile
elevilor  sau   grupului  de  elevi.

Cunoaşterea  particularităţilor  psiho-fizice
ale elevilor reprezintă o condiţie necesară
adaptării strategiilor de tratare diferenţiată
a elevilor. Reuşitele vor fi cu atât mai mari,
cu  cât  se  pătrunde  mai  adânc  în  viaţa
elevilor,  se  cunosc  stările  lor  sufleteşti,
slăbiciunile  sau  punctele  lor  tari,
năzuinţele personale.

Pentru  o  singura  exemplificare  a
modalităţilor  ce  ar  trebui  sa  aibă  ca
rezultat  creşterea  eficienţei  activităţii
didactice  în  învăţământul  profesional  şi
tehnic,  aducerea în discuţie  a METODEI
DE GÂNDIRE CRITICÃ cu avantajele sale
cred ca este suficientă. 

Aceste avantaje sunt:
!        dezvoltarea pe termen

lung a relaţiilor deschise,
de colaborare

!        dezvoltarea  capacităţii
elevilor de a gândi critic

!        stimularea  învăţării
independente

!        asumarea
responsabilităţii  elevilor
faţă  de  propriul  proces
de învăţare

!        înţelegerea  logicii
argumentelor 

!        sintetizarea  unor  idei
provenite  din  surse
diferite

!        formarea  unor  opinii
argumentate

Metodele  de  gândire  critica  se
bazează pe folosirea unei  game largi  de
întrebări  care  stimulează  participarea
elevilor la discuţie şi să determine soluţiile
din perspective variate. 
Iată  care  sunt  tipurile  de  întrebări  care

stimulează gândirea critică:
!        Ce s-a  întâmplat?  (elevii  sunt
ajutaţi  să-şi  clarifice  perspectiva
asupra  problemei)
!        De ce s-a întamplat?  (elevii sunt
ajutaţi să înţeleagă cauze, efecte)
!        De ce  au  făcut  aşa?  (permite
deplasarea  accentului  spre  căutarea
motivelor,  cauzelor interioare)
!        Se  putea  face  şi  altfel?  (se
încurajează ideea că acţiunile sunt de
fapt  rezultatul   unei  alegeri  sau  sunt
influenţate de faptul că nu au  ales cea
mai buna alternativă posibilă)



!        Poţi să faci şi tu?  (este deschisă
ideea transpunerii teoriei în practică)
!        Ce ai fi făcut tu dacă erai într-o
asemenea  situaţie? Ce  crezi  ca  a
simţit  cel  în cauză? Ce ai  fi  simţit  tu
într-o  asemenea  situaţie? (permit
observarea  măsurii  în  care  elevii
folosesc empatia în anumite situaţii, în
ce   măsură  pot  identifica  alternative,
dar  şi  dezvoltarea    inteligenţei
emoţionale a elevilor)
!        A  fost  drept/corect/  ?  A  fost
greşit?  De  ce?  (permit  urmărirea
stadiilor
dezvoltarii morale)

Experienţa  şcolară  a
confirmat  că  succesul  are  un  efect
mobilizator,  stimulativ  asupra  elevului,
după  cum  insuccesul  este  descurajant.
Prin urmare succesul corelează pozitiv cu
performanţa  şcolară,  cu  satisfacţia  în
muncă şi cu dorinţa de a învăţa în general
şi din ce in mai bine în particular,  elevul
manifestand „preferinţe” între conţinuturile
studiate.  Preferinţele  nu  sunt  datorate
întotdeauna doar conţinutului studiat, ci de
cele  mai  multe  ori  ele  sunt  rezultatul
„atitudinii  profesorului”  care  transmite
informaţia.

Bibliografie :
1. Cerghit, I.,(1997), Metode de învăţământ, Ediţia a III-a, Editura Didactică şi Pedagogică,
Bucureşti.
2. Nicu, A., (2007),  Strategii de formare a gândirii critice, Editura Didactică şi Pedagogică,
Bucureşti

RESPONSABILITATEA SOCIALĂ ŞI ETICA ACTIVITĂŢII DE MARKETING
Prof. Ciobanu Isabela

Operatorii  de  marketing
responsabili  identifică  nevoile
consumatorilor  şi  răspund  acestora  cu
produse  corespunzătoare,  practicând
pentru ele preţuri care să creeze valoare
pentru  cumpărători  şi  profit  pentru
producători.  Concepţia de marketing este
filosofia  servirii  şi  avantajului  reciproc.
Aplicarea ei conduce economia ca o mână
invizibilă  pentru  satisfacerea
numeroaselor şi schimbătoarelor nevoi ale
milioanelor de consumatori. Dar ne punem
întrebarea:  responsabilitatea  socială  şi
conduita morală nu îndeplinesc nici un rol
în acest scenariu? Sunt ele incompatibile
cu  supravieţuirea  firmelor  pe  o  piaţă
globală competitivă?

Întrebări  de acest  gen se puneau
în  trecut  numai  la  orele  de  curs  şi  la
dezbateri.  Dar  într-o  perioadă  în  care
consumatorul  este  tot  mai  informat  în
legătură cu activităţile firmelor, la care se
adaugă preocuparea tot mai largă pentru
problemele mediului,  testarea pe animale
a diferitelor  substanţe şi drepturile omului,
necesitatea  asumării  responsabilităţii
sociale  şi  a  unui  comportament  etic

sănătos în activitatea de marketing – au
devenit vitale pentru 
satisfacerea  nevoilor  clienţilor.
Comportamentul  firmelor,  în  sensul  cel
mai  larg  al  cuvântului,  începe  să
influenţeze imaginea pe care oamenii şi-o
fac  despre  produsele  şi  serviciile  lor.
Retragerea extrem de rapidă de pe piaţă,
de  către  firma  Johnson&Johnson  a
pastilelor de Tylenol contrafăcute, pentru a
preveni  eventualele  accidente  în  rândul
consumatorilor,  a  fost  un  act  de
răspundere  socială.  Panica  produsă  de
aceste  pastile  a  reprezentat  o  serioasă
problemă  socială,  producând  profunda
îngrijorare a consumatorilor în legătură cu
pieţele  pe  care  medicamentul  respectiv
fusese comercializat. Cu toate acestea, ca
urmare  a  unei  acţiuni  responsabile,
valoarea  mărcii  amintite  a  rămas
neafectată  pe  termen  lung,  vânzările
cunoscând o revenire în momentul în care
problema a fost rezolvată.

Însă nu toţi operatorii de marketing
se călăuzesc după această concepţie. De
fapt,  unele  firme apelează  la  practici  de
marketing  îndoielnice,  acţiuni  de
marketing  aparent  inofensive  în  sine



afectând  puternic  cea  mai  mare  parte  a
societăţii.  Să  ne  gândim  la
comercializarea  produselor  nocive,  de
genul ţigărilor.

 În mod obişnuit, firmelor ar trebui să
li  se  dea  voie  să  comercializeze
nestingherite aceste produse, iar fumătorii
ar trebui să le poată cumpăra cum doresc.
Dar  această   tranzacţie  dăunează
interesului  public.  În  primul  rând,  este
posibil  ca  fumătorul  să-şi  scurteze astfel
viaţa.  În  al  doilea  rând,  fumatul  este  o
povară  financiară  care  apasă  asupra
familiei  fumătorului  şi  asupra societăţii  în
general. În al treilea rând, persoanele din
jurul fumătorului ar fi obligate să inhaleze
fumul,  acest  lucru  indispunându-le  sau
dăunându-le  sănătăţii.  Aceasta  nu
înseamnă  că  ar  trebui  să  fie  interzisă
vânzarea  ţigărilor,  chiar  dacă  partizanii
mişcării  împotriva fumatului ar fi bucuroşi
să  afle  acest  lucru.  În  practică,  soluţiile
acestor probleme nu se întrevăd deloc cu
claritate. Stoparea totală a comercializării
ţigărilor  ar  putea  fi  considerată  de  către
firmele  producătoare  ca  o  măsură  etică
„cea  mai  potrivită”  în  opina  moraliştilor
convinşi,  dar  ea  ar  duce  la  falimentul
companiilor  respective,  la  desfiinţarea
unor  locuri  de  muncă,  cu  toate
repercursiunile  acestora  asupra
comunităţii umane în ansamblu. 

Impactul  marketingului  asupra
societăţii în ansamblu

Sistemul  de  marketing  care  este
aplicat în Europa şi în alte ţări dezvoltate,
altele decât S.U.A., a fost acuzat că aduce
unele  aspecte  negative  în  societatea
privită  în  ansamblu.  Una  din  ţintele
preferate  ale  acestor  acuzaţii  a
reprezentat-o  publicitatea,  care  a  fost
învinovăţită  de crearea unor nevoii  false,
de educarea sentimentului  de lăcomie şi
de inocularea unui materialism exagerat în
cadrul societăţii.

Falsele  nevoi  şi  materialismul
exagerat

Criticii  au  afirmat  că  sistemul  de
marketing  acordă  o  atenţie  prea  mare
posesiunilor  materiale.  Oamenii  sunt
judecaţi mai mult după ceea ce au decât
după ceea ce sunt. Pentru a fi considerat
un om realizat trebuie să ai o vilă sau un
apartament în zona rezidenţială, o maşină
scumpă şi  aparate  electronice  de  ultimă

oră. Criticii nu privesc acest interes pentru
bunurile  materiale  ca  pe  o  stare
psihologică  naturală,  ci  ca  pe  o  falsă
nevoie  creată  de  marketing.  Firmele
stimulează prin publicitate dorinţa 
oamenilor  de  a  dispune  de  bunuri,  iar
agenţiile  de  publicitate  apelează  la
mijloacele de comunicare în masă pentru
a  crea  modele  materialiste  de  viaţă
decentă. Oamenii muncesc din greu ca să
câştige banii  necesari.  Achiziţiile  pe care
ei le fac contribuie la dezvoltarea industriei
naţionale,  iar  aceasta  utilizează  mijloace
de  publicitate  cu  scopul  de  a  stimula
cererea  pentru  producţia  sa.  Astfel,  se
consideră  că  marketingul  creează  false
nevoi care avantajează mai mult industria
decât consumatorii.

Poluarea culturală
Tot  criticii  afirmă  că  sistemul  de

marketing  produce  poluare  culturală.
Simţurile noastre sunt permanent agresate
prin  publicitate.  Reclamele  întrerup
emisiuni TV interesante. Pagini întregi de
ziar  sunt  acoperite  cu  reclame.  Mari
panouri  cu  afişe  strică  frumuseţea
peisajelor.  Aceste  aspecte  incomode
poluează permanent minţile oamenilor cu
mesaje  care  stimulează  dorinţele  de
avere, de putere şi de condiţie socială. 

Produsele  de  calitate  inferioară
sau nesigure

O altă critică adusă marketingului
se  referă  la  faptul  că  produsele  nu  au
calitatea  pe  care  ar  trebui  să  o  aibă.
Aceasta a reprezentat o problemă din mai
multe  motive,  cum  ar  fi  indiferenţa
producătorului,  creşterea  complexităţii
producţiei,  forţa  de  muncă  necalificată,
materii  prime  ieftine  şi  controlul
necorespunzător al calităţii. 

De câţiva ani însă, organizaţiile de
protecţie a consumatorului  din mai multe
ţări  au  verificat  constant  siguranţa
produselor,  atrăgând  atenţia  asupra
riscurilor  consumului  sau  utilizării
acestora, cum ar fi pericolul electrocutării
în  cazul  articolelor  electrocasnice,  riscul
rănirii  prin  utilizarea  maşinilor  de  tuns
iarba  şi  designul  necorespunzător  al
automobilelor.  Activităţile  de  verificare  şi
atenţionare  desfăşurate  de  aceste
organizaţii i-au ajutat pe consumatori să ia
decizii de cumpărare mai bune, încurajând
firmele  să  elimine  defectele  produselor.



Problema  cu  care  compania  Level
Brothers  s-a  confruntat  în  cazul
cunoscutului  său  produs  Persil  Power
demonstrează cu claritate riscurile la care
se  expun  firmele  atunci  când  nu
realizează  verificarea  amănunţită  a
siguranţei produselor lor. 

Persil Power a fost lansat pe piaţă în
1993 şi trebuia să fie noul şi extraordinarul
detergent  de  rufe  al  firmei  Level.  El
conţinea  un  ingredient  numit  accelerator
mangan, care dădea produsului  o putere
de curăţare superioară şi nu afecta mediul
înconjurător.  S-a  dovedit  însă  că
acceleratorul respectiv distrugea rufele, iar
Asociaţia  Consumatorilor  şi-a  asumat
sarcina  de  a  verifica  afirmaţiile
utilizatorilor. Rezultatele testelor efectuate
asupra  produsului  au  fost  pozitive,

compania  în  cauză  fiind  vinovată.  Ea  a
fost  obligată  să  reformuleze  compoziţia
detergentului  şi  să  scadă  conţinutul  în
accelerator mangan al acestuia cu 80%.  

Totuşi, majoritatea firmelor doresc
să  producă  bunuri  de  calitate.
Consumatorii  nesatisfăcuţi  de  anumite
produse  ale  unei  firme  ar  putea  evita
celelalte produse ale acesteia, sfătuindu-i
şi pe alţi consumatori să facă la fel. Felul
în  care  o  firmă  tratează  problemele  de
calitate şi siguranţă ale produselor îi poate
influenţa,  negativ  sau  pozitiv,  renumele.
Mai  mult  chiar,  produsele  nesigure  pot
declanşa  acţiuni  judiciare  prin  care  să
atace  garanţiile  ce  însoţesc  aceste
produse  şi  prin  care  să  se  ceară  plata
unor despăgubiri substanţiale. 
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CUM SĂ CREEZI UN AFIȘ/POSTER DE SUCCES!!
Nițoi Răzvan- clasa a XI-a G

   Mulți din cei care lucrează pe un calculator s-au întrebat: Cum să faci un material
publicitar reușit.  
În mod obișnuit posterele sunt compuse atât din elemente grafice cât și din text, deși un
poster poate fi complet grafic sau complet compus din text. Posterele sunt realizate în așa
fel încât să atragă privirile și în același timp să transmită o anumită informație sau un anumit
sentiment. 

 Iată ce trebuie să știi pentru a realiză un material de succes: 
 1. Ideea: 
   Partea cea mai dificilă în realizarea unui proiect de acest fel o reprezintă ideea.
Gândește-te  în  primul  rând  căror  persoane  te  adresezi,  ce  categorie  de  varstă,  ce
comportament au și unde răspandesti materialele. După ce ți-ai identificat grupul tău tintă,
gândește-te la o idee inovatoare, care să starnească interesul ( imagine, mesaj transmis ).
Imaginea/textul, trebuie să-l facă pe clientul tău curios/interesat să-ți acceseze site-ul, datele
de contact, mai exact să te caute IMEDIAT. Fii creativ, fii nebun în limitele bunului simț! 
 2. Schița: 
   Înainte de a începe să lucrezi propriu-zis pe calculator este indicat să schițezi idea
pe o foaie sau dacă nu, în minte. Să nu uităm totuși, că calculatorul este doar instrumentul
de care ne folosim pentru a realiză grafica finală. 
3.  Formatul: 



   Pentru orice material de promovare, există unul sau mai multe formate standard.
Când vorbim de formate, ne referim la cele internaționale: A0, A1, A2, A3, A4, A5, A6, B4,
B5, etc. În general este bine să ții cont de ele pentru că tot după aceste formate se fac râme,
mape, suporturi, etc, dedicate lor. Când deschizi un soft de editare NU UITĂ, primul lucru pe
care trebuie să-l faci e să alegi FORMATUL, altfel te trezești că ajungi cu el la prinț și este
sub sau supradimensionat! Consecință: mai pierzi timp cu modificarea lui.   
4. Cunoștințe: 
   Trebuie să ai câteva cunoștințe în domeniul software-urilor de editare pentru a putea
realiză afișul  dorit,  chiar dacă dai detalii  unui grafician el nu îți  poate satisface cerințele,
pentru că imaginația este complexă și nu putem fi mereu înțeleși.
Iată afișele mele:

Pentru a realiza aceste afise, am avut inspiratia de a alege imaginea persoanei care
va promova produsul in cadrul unui fundal cu diferite produse de make-up. 

Pașii urmați sunt:
1. Am adaugat fundalul cu produsele de make-up oblic cu pozitia afisului; 
2. Am folosit cateva efecte de culoare, lumina, corectie: - Contrast: 15.00 - Lumina:

10.00 - Corectie: Blur 1.00 / effectul darken / opacitate 30% 
3. Am adaugat logo-ul si sloganul firmei, in dreapta sus; 4. Afisul este gata.

Ține cont de acești păși și sigur vei realiză și tu un afiș de succes!

  



SECTUNEA TURISM  
TRANSILVANIA TURISTICĂ

                                                               Prof.Dima  Laura

Transilvania,  al  cărui  nume derivă
din  latinescul  "Transilvana"  (care,  în
traducere  literară  înseamnă  "țara  dintre
păduri"), este situată în centrul României,
fiind înconjurată de munții Carpați la sud,
est  și  vest.  În  prezent  Transilvania  este
divizată în 10 județe, pe o suprafață totală
de 96.837 kmp și  are peste 4,5 milioane
de locuitori.
De-a lungul  istoriei,  pe  langă români,  pe
teritoriul  Transilvaniei  s-au așezat unguri,
germani, secui, armeni, evrei, etc. Aceasta
este și  explicatția  pentru care arhitectura
transilvană  este  un  mozaic  de  stiluri,
reprezentate  astăzi  de  edificii  civile,
religioase  și  militare  care  îmbină
caracteristicile diferitelor culturi și civilizatii.
Sunt  etalate  o  paletă  largă  de  viziuni  și
stiluri,  formând  un  fascinant  amestec
românesc, gotic și neo-gotic, renascentist,
baroc și cu elemente neo-bizantine.
Pentru  călătorul  interesat  de  vestigiile
medievale  bine  conservate,  Transilvania
este,  fără  îndoială,  o  prima  destinație
cultural-turistică.  În  acest  context,
asezămintele săsești, țăranii și neguțatorii
care au locuit în Transilvania între sec. XII-
XX,  au  lasat  în  urmă  semne
inconfundabile.  Ei  au  pus  bazele
principalelor  șapte  cetăți  medievale:
Brașov,  Sibiu,  Sighisoara,  Cluj-Napoca,
Bistrița,  Sebeș  și  Mediaș.  Zidurile
exterioare, turnurile, bastioanele, podurile,
scările,  străduțele  înguste,  piațetele,
clădirile  publice  și  civile,  bisericile,  erau
ridicate  în  scopul  protejării  locuitorilor
cetății, contra deselor asedii ale tătarilor și
turcilor  din  Evul  Mediu.  Ca  o  modalitate
efectivă de apărare, pe care o regăsim și
în cadrul satelor,  în localitățile  săsești  se
utiliza  fortificarea  bisericilor,  formula
arhitecturală  care  acum este  considerată
ca  fiind  unică  în  Europa.  Deși  sașii  au
utilizat  tehnici  similare  în  cetătâțile
medievale  de  pe  întregul  continent,
aproximativ  200  de  biserici  țărănești
fortificate în stil specific săsesc, au rezistat
timpului  și  pot  fi  vizitate  în  Transilvania,
fiind  total  diferite  de  celelalte.  Această
bogată diversitate se datorează locului în

care au trăit  dar și  talentului  și  priceperii
lor  de  maeștri  constructori,  potențialului
economic, necesității  de apărare, precum
și bunului  gust.  Mai mult,  vizitatorii  vor  fi
incintați  să  descopere  că  multe  dintre
aceste biserici mai oferă slujbe religioase
sătenilor.

Totuși,  urmele  trecutului  au
supraviețuit,  frumusețea  peisajelor  și
comorile naturale ale locului pot fi regăsite
de călător ca o expresie unică a spiritului
locului, transmițînd turistului din energia și
inspirația  vitală  emanată  de  oamenii  de
aici.

INFORMAȚII GENERALE
 •  așezare:  în  partea  central-nordică  a
României, pe cursul superior al Someșului
Mare,  inglobeaza  zona  de  contact  a
Podișurilor  Someșan  și  Transilvaniei  cu
regiunea  muntoasă  a  masivelor  Rodnei,
Țiblesului și Călimani;
•  vecini:  la  nord-Maramureș;  la  vest-Cluj;
la sud-est-Mureș; la est-Suceava;
•  suprafața:  7.544  km2 (respectiv  2,2  %
din teritoriul țării);
• populație: 633.629 locuitori;
• orașe: BISTRIȚA-reședința de județ (cu
86.000  locuitori,  situat  pe  Bistrița
Ardeleană,  într-o depresiune intracolinară
la  365  m  altitudine);  Beclean;  Năsăud;
Sângeorz Băi.
• relieful: dominat de regiuni deluroase cu
masive  muntoase  (cuprind  Munții
Țiblesului în nord-vest, și Rodnei în nord-
cu vf. Ineu, de 2280 m, înspre Maramureș
și  Munții  Bărgăului  în  nord-est,  unde
legenda  spune  că  își  avea  castelul
Dracula și Călimani, în sud-est, în partea
dinspre  Moldova),  și  de  Podișul
Transilvaniei (culmi si dealuri ale Podișului
Someșan,  Câmpiei  Transilvaniei  și
Subcarpaților Transilvaniei), în sud-est;
•  clima:  este  continental-moderată,  cu
diferențieri în funcție de relief, astfel că în
zonele  înalte  din  Muntii  Rodnei
temperatura medie anualș  este de OOC,
iar în zona deluroasă din sud-est este de
9OC,  cu  precipitații  variabile,  cu  vânturi
predominante din vest;



• cursurile de apă: reprezentate de bazinul
Someșului  Mare  (cu  afluentii  săi,  si  râul
Salcuta),  orientat  est-vest,  acoperă  tot
teritoriul  judetului,  urmat  de  Bistrița
Ardeleană, Rebra, Țibleșul.

OBIECTIVE TURISTICE
Munți
•  Munții  Bârgău-(cu  vf.  Heniul  Mare  de
1.611 m), o zona turistică de mare atracție
prin  prezenta  conurilor  vulcanice  și  a
padurilor  nesfârșite  care  formează  un
peisaj de un pitoresc aparte;
•  Pasul  Tihuța-(sau  Pasul  Bârgăului,  de
1.227  m  altitudine),  langă  mica  stațiune
Piatra Fântânelor dispune de pârtii de schi
și saniuțe. De aici se deschide o splendidă
panoramă  asupra  munților  din  jur,  prin
care  au  călătorit  eroii  celebrului  roman
'Dracula',  scris  de  Bram  Stoker  după
vechea  legendă  transilvăneana,  legenda
care  a  facut  înconjurul  lumii,  înfiorând
milioane  de  oameni.  În  viziunea  Bram
Stoker aici era regiunea unde îngrozitorul
vampir își avea castelul, regiune descrisă
astfel: 'un tinut din ce în ce mai sălbatic și
mai  pustiu.  Multe  prăpăstii  mari  și
amenințătoare,  multe  cascade,  de  parcă
natură ar fi serbat cândva un carnaval';
•  Munții  Căliman-caracterizați  prin
masivitate  și  fenomene  vulcano-carstice
curioase;
• Muntii  Țiblesului-(cu vf. Țibles de 1.839
m).

Peșteri
•  Peștera  'Izvorul  Tăușoarelor'-(lângă
Rebrișoara,  în  apropierea  vf.  Bârlea  din
Muntii  Rodnei,  pe  versantul  stâng al  văii
Izvorul  Tăușoarelor),  cea  mai  adâncă
peștera din România • 478,5 m, lungimea
galeriilor  subterane fiind de 16,5 km, are
un sistem hidrografic subteran interesant,
rar întâlnit și o faună variată ce îi conferă o
mare valoare știintifică;
•  Pestera  'Jgheabul  lui  Zalion'-la  obârșia
Pârâului  Orb, are o diferență de nivel  de
242  m  ce  o  situeaza  pe  locul  II  în
România;
•  Peștera  Magliei-pe  versantul  drept  al
pârâului Izvorul Magliei;
• 'Pestera Zânelor'-(la 1.435 m altitudine).

Văi și chei

•  Cheile  și  Valea  Bistriței  Ardelene-oferă
un peisaj  încântator  de-a lungul  celor  65
km  pe  care  îi  străbate,  începând  de  la
1.562 m altitudine-Muntii  Călimani.  Apele
sale  cristaline  se  prăvălesc  printre  brazii
falnici  sculptând  chei  înguste  cu  pèreți
abrupți și formand 'Cascada Diavolului'-la
intrarea în chei;
•  Valea  Repedea-o  rezervație  complexă
(zoologică,  floristică  și  faunistică)  pe  o
lungime  de  7  km  printre  formațiunile
vulcanice ale Munților Călimani, suprafața
sa  fiind  presărată  cu  stancării
impresionante  care  au  diferite  înfățișări
('ciuperci', 'apostoli', 'stalpi') și dau locurilor
un farmec aparte.

Lacuri
• Lacul Lala Mare-(langa vf. Ineu, la 2.279
m  altitudine),  unul  dintre  cele  mai
frumoase lacuri alpine din Romania;
• Lacul Lala Mica; Lacul Ineu;
•  Lacul  Cetatele-(sau  'Taul  Caianului'),
lângă Caianul Mic, ocrotit de lege;
•  Lacul  Colibița-baraj  artificial,  (în  Munții
Bârgăului);
• 'Tăul zânelor'-o rezervație complexă.

Rezervatii si monumente ale naturii
• Parcul dendrologic-Arcalia (la 17 km vest
de Bistrița, lângă satul Arcalia), de 16 ha,
unde cresc peste 150 de arbori și arbusti
din diferite zone ale globului: brad argintiu,
molid caucazian, salcâm japonez;
•  'Piatra  Corbului'-rezervatie  geologică  și
floristică, (la 5 km de Budacul de Sus), în
Munții Climani;
•  Masivul  de  sare-Sărățel,  rezervație
geologică, (la 12 km sud-vest de Bistrita);
• Poiana cu narcise-în Masivul Saca;
•  'Rapa  cu  papusți'-(lângă  Domnesti),
rezervatie  geologică  ce  cuprinde  diferite
concrețiuni sculptate de natura de-a lungul
erelor geologice;
•  'Rapa Mare'-(lângă Budacul  de Sus,  la
20  km  sud-est  de  Bistrița),  rezervație
paleontologică.

Stațiuni
• Sângeorz Băi-(la 56 km de Bistrișa și la
31  km  de  Năsăud),  frumoasa  stațiune
balneoclimaterică situată într-o depresiune
(la  465  m  altitudine),  înconjurată  de
maguri  vulcanice,  acoperite  cu păduri  de
fag.  Are bogate izvoare de apă minerală



'Hebe',  fiind  mentionată documentar  încă
din  1770.  Clima  este  continental
moderată, submontană, cu veri răcoroase
și ierni lipsite de geruri mari, temperatura
medie  oscilează  în  jurul  valorii  de  7oC.
Dintre instalațiile de tratament mentionăm:
instalații  pentru  electro  și  hidroterapie,
buvete  pentru  cura  internă  cu  ape
minerale, instalatii pentru aplicatii calde de
namol  si  parafina.  Caile  de  acces  sunt:
feroviare-gara Sangeorz Bai,  pe linia Ilva
Mica-Rodna Veche,  rutiere DJ 171 de la
Nasaud;
•  Colibita-statiune  climaterica,  (la  830  m
altitudine, la 18 km de Prundul Bargaului),
pe versantul sudic al Muntilor Bargaului;
• Piatra Fantanelor-(la 1.100 m altitudine),
langa Pasul Tihuta, centru de practicare a
schiului;
• Valea Vinului-statiune balneoclimaterica,
(la 800 m altitudine, la 8 km de Rodna).

Vestigii istorice
•  Ruinele  Cetății  Ciceului-Ciceu-Giurgești
(1203-1204),  aici  a  existat  o  puternică
cetate a Evului  Mediu,  stăpânită de mulți
domnitori  moldoveni,  începând  cu Ștefan
cel  Mare  în  1489,  până  în  timpul  lui
Alexandru Lăpușneanu;

• Turnul Dogarilor-Bistrița (1465-1575), are
trei niveluri  și o înălțime de 35 m și este
singurul  dintre  turnurile  cetatii  feudale
Bistrita care s-a mai pastrat;
•  Ruinele  castrului  roman-Orheiu  Bistritei
(sec. II-III d.Hr.), de mari dimensiuni;
• Ruinele cetatii Rodnei-Rodna (sec. X), a
avut  un  rol  important  in  perioada  Evului
Mediu.

Edificii religioase
• Biserica evanghelică-Bistrița (sec. XV), în
stil  gotic  (ulterior  modificată  în  stilul
Renașterii),  păstrează strane sculptate în
1516,  precum  și  o  colecție  de  covoare
orientale  din  sec.  XVI.  Turnul  bisericii
domina orasul prin inaltimea sa (75m);
•  Biserica  ortodoxa-Bistrita  (1270-1280),
functiona  initial  ca  biserica  a  fostei
manastiri minorite;
• Biserica-Beclean (sec. XV);
• Biserica evanghelică-Dumitra (1488);
•  Biserica  Evanghelică-Herina  (1250-
1260), construită în stil romanic;
• Biserica-Rodna (sec. XIII);
• Mănăstirea de la Vad-Ciceu, ridicată de
Ștefan cel Mare, în stil moldovenesc.

Bibliografie:
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RESURSELE INDUSTRIEI OSPITALITĂŢII

Prof. TANASĂ ALINA

În  toată  lumea,  hotelurile  şi
restaurantele, indiferent de localizarea lor,
gradul  de  confort  sau  specific,  natura
clienţilor etc. consumă cantităţi importante
de  resurse,  pentru  a  satisface  cererea
consumatorilor  şi  pentru  a  menţine
standardele de operare. 

Resursele  consumate  în  industria
ospitalităţii sunt variate: 

1. materialele  de  construcţii  utilizate
pentru realizarea acestor obiective
– noi sau renovate; 

2. resursele  energetice  (energie
electrică  primită  prin  reţeaua

naţională  sau  produsă  pe  loc,  în
zonele şi localităţile izolate; 

3. combustibilii  fosili  – de obicei  gaz
metan  şi  combustibilii  lichizi);
resurse  utilizate  pentru  încălzirea
unităţilor,  prepararea  apei  calde
menajere,  funcţionarea  tuturor
instalaţiilor,  echipamentelor,
iluminat, comunicaţii etc.; 

4. apă: care poate fi potabilă sau nu; 
5. echipamente  şi  instalaţii  înglobate

în construcţiile propriu-zise, pentru
a conferi  destinaţia  de furnizor de

http://www.romaniantourism.ro/
http://www.romaniantourism.ro/


servicii:  hoteliere,  de  alimentaţie,
catering etc.; 

6. materiale  şi  dotări  necesare
operării  curente:  mobilier,  lenjerie,
veselă,  tacâmuri,  detergenţi,
materiale  de  curăţenie,  materiale
publicitare etc.; 

7. alimente,  băuturi,  ingrediente,
produse semiconservate etc. 
Cantităţile  de  resurse  consumate

depind  de  o  serie  de  factori,  între  care
amintim câţiva: 

a. localizarea unităţii respective, oraş,
staţiune turistică, de-a lungul unor
căi  de  transport  rutier,  naval  sau
feroviar; 

b. accesibilitatea  la  resurse
(furnizarea  de  apă  din  apropiere
sau  prin  aducţiuni  lungi  şi
costisitoare;  reţea  de  transport
energie  sau  energie  electrică
creată  de  generatoare  cu
combustibili lichizi sau gaz metan); 

c. dotările  tehnologice  ale  unităţii
(echipamente  cu  consumuri
reduse,  reciclare  apă  pentru  alte
utilizări,  staţii  de  tratare  a  apei
potabile,  iluminat  prin  becuri  şi
lămpi economicoase); 

d. nivelul  de “conştiinţă ecologică” al
lucrătorilor  respectivelor  unităţi  şi
programelor  de  economisire
aplicate; 

e. nivelul  de  preţuri  sau  tarife  ale
resurselor  consumate,  care  pot,
deseori,  să  inhibe  consumul
neeconomicos  şi  să  oblige  la
măsuri  de  economisire,  fără  a
dăuna însă calităţii serviciilor. 
Toate hotelurile, oricât de mici, sunt

o povară pentru mediul  înconjurător.  Dat
fiind faptul că ele: 

1. consumă  materii  prime,
apă,  energie  pentru  a
furniza servicii turiştilor; 

2. folosesc  substanţe  nocive
(cum  ar  fi  CFC-
clorofluorcarbon  –  folosit
pentru  frigidere,  sau
înălbitori pe bază de clor); 

3. generează  deşeuri  şi
produc  ape  menajere  şi
emisii  de  gaze  care
poluează; 

4. multe  din  produsele  ce  se
cumpără  au  un  impact
asupra  mediului,  asociate
cu  modul  lor  de  fabricaţie,
utilizare şi eliminarea lor.

Bibliografie:
1. Beca Felicia, Dezvoltare durabilă în turism- auxiliar.
2. www.biblioteca.ase.
3. www.irecson.ro

http://www.irecson.ro/
http://www.biblioteca.ase/


CASCADA BIGĂR
Spiridon Malina-clasa a XI a E

Știm cu toții că România este o țară
incredibil de frumoasă și că sunt multe

locuri aici care merită văzute și admirate.
Dincolo de orașe, muzee și monumente de
arhitectură, natura are o amprentă unică în
țara noastră, de la diversitatea formelor de
relief, despre care învățăm încă din primii

ani de școală, până la multitudinea de

comori ascunse în toate colțurile țării și pe
care ajungem să le descoperim mai

târziu.Cascadele sunt printre cele mai
frumoase astfel de minuni ascunse ale

României, tocmai de aceea ți-am pregătit un
minirezumat despre una dintre ele.

Cascada  Bigăr  şi-a  câştigat  reputaţia
internaţioanlă  după  ce  a  apărut  pe  locul
întâi în topul Cascada Bigăr, trebuie să ştii
că aceasta este localizată în locul prin care
trece  Paralela  45  prin  ţara  noastră,  la
popasul  cu acelaşi  nume.  Aflată în  Parcul
Național  Cheile  Nerei  —  Beușnița,  din
județul Caraș-Severin, în Valea Minișului, la
jumătatea distanței  dintre  localitățile  Anina
și Bozovici. Până la izbucul Bigăr, turiştii pot
urca  pe  o  potecă  stâncoasă,  aflată  pe
marginea râului Bigăr. Imediat după acesta,
un podeţ de lemn traversează râul, apoi o
scară  duce  la  grotă.  Toate  sunt  foarte
aproape de cascadă, la nici zece minute de
mers pe jos.
Atât  izbucul,  cât  şi  grota,  dar  mai  ales
cascada Bigăr au legenda lor. Se spune că,
în vremuri îndepărtate, în acest loc trăia o

familie de ţărani muncitori. Necazul a făcut
ca această familie să nu aibă copii.  La un
moment dat, o vrăjitoare i-a spus femeii că,
dacă va bea apă din izvorul de sub stâncă,
va naşte un copil,  iar dacă acel copil va fi
fată,  să  aibă  grijă  ca  aceasta  să  nu  se
îndrăgostească,  deoarece  va  muri.  S-a
întâmplat  întocmai,  iar  fata,  ajunsă  o
adevărată  domnişoară,  s-a  îndrăgostit  de
flăcăul Bigăr. Ca să nu moară şi să uite de
dragostea  sa,  tatăl  fetei  a  închis-o  pe
aceasta  în  grota  de  pe  munte.  Strigătele
disperate  ale  fetei  au  fost  auzite  de
vrăjitoarea  care  îi  prevestise  naşterea.
Vrăjitoarea s-a dus la fată şi i-a spus că îi va
transformapărul într-o cascadă pe care vor
aluneca propriile lacrimi, iar vuietul cascadei
îl va aduce la ea pe flăcăul Bigăr, care se va
îneca în lacrimile  fetei.  Cei doi  îndrăgostiţi
urmau să trăiască apoi veşnic pe Tărâmul
Regăsirii Dorului. 
“Calatorule,  esti  in  lumea  mirifica  a
Banatului  de  Sud.  Nu  lua  cu  tine  decat
imaginile acestei lumi si nu lăsa după tine
decît  urmele  pașilor.  Partea  finala  a
mesajului, aceea cu “nu lasa după tine decît
urmele pașilor” ar fii bine și de bun simt să
fie citită și mai ales respectată și de turiștii

care  se  gandesc  să  lase  în  urma  lor  și
altceva decît “urmele pașilor”.Pentru că aici
veți  găsi  destule  “urme”  și  deloc  plăcute
aparținînd să-i zicem categoriei “acolo unde
și regele se duce singur”. 
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SECȚIUNEA ECONOMICĂ

 

SPIRITUL ANTREPRENORIAL

Profesor: Muntianu Mariana 

Se  remarcă  în  ultima  perioadă  o
evoluție  din  ce  în  ce  mai  accelerată  a
economiei  în  ansamblul  ei,  evoluție
susținută  de  apariția  unor  noi  idei  de
afaceri, a unor noi societăți, de dezvoltare
și perfecționarea celor deja existente.  Un
rol important pentru  evoluția economiei îl
are educația antreprenorială. 

Educația  antreprenorială  este  un
proces complex, alcătuit atât din elemente
formale,  cât  și  informale.  Elementele
formale  sunt  legate  de  educația
antreprenorială  din  școala,  din  liceu,
facultate  sau  din  programele
complementare  de  educație
antrepenorială formală, iar cele informale
sunt  dobândite  în  activitatea
antreprenorială proprie sau din citirea unor
cărți  sau  alte  materiale  specializate  pe
domeniul antreprenorial. 

Educația antreprenorială la început
de drum este necesară atât celor care își
înființează  o  afacere  nouă,  cât  și  celor
care  au  deja  un business  și  îl  dezvoltă,
dar și pentru categoriile de persoane fără
legătură cu afacerile - antreprenori sociali
care  conduc  organizații
neguvernamentale,  antreprenori  de
cercetare  care  conduc  laboratoare  sau
proiecte  de  cercetare  științifică,
antreprenori  politici,  culturali,  artistici  etc.
Mai  mult,  acest  tip  de educație  este  util
pentru  orice  persoană,  deoarece  viața
oricărui om este influențată de activitatea
antreprenorială.

După  opinia  oamenilor  de  afaceri
în  ceea ce privește antreprenorii  aflați  la
început  de drum, aceștia  sunt  sfătuiți  să

încerce  să  combine  cât  mai  eficient
elementele  formale  și  informale  ale
procesului de educație antreprenorială, să
studieze  cu  atenție  bazele
antreprenoriatului  înainte  de  a  începe  o
afacere  proprie.  Totusi,  o  greșeală  des
întâlnită  la  antreprenorii  aflați  la  început
este faptul  ca au impresia că pot  învăța
totul numai din experiența proprie, sau pe
principiul  ,,încercare  și  eroare”  fără  să
învețe din experiența altora, prin programe
de  educație  antreprenorială  și/sau
discutând  cu  antreprenori  care  au  mai
multă experiență.

 “Antreprenorii  nu  se nasc,  ci  se
fac, se dezvoltă în timp. Din acest punct
de vedere, fiecare trebuie să înțeleagă că
nimeni nu s-a născut învățat, nimeni nu s-
a  născut  antreprenor  și  ca  prin  urmare
calitățile  necesare  unui  antreprenor  de
succes trebuie învățate și trebuie educate,
iar  rezultatele  vin  cu  studiu  și  cu
experientă”(Marius  Ghenea  om  de
afaceri).  

Fiecare  antreprenor  are  propriile
sale  motive  pentru  care  a  ales  să  se
implice  în   inițierea  și  dezvoltarea  unei
afaceri.  Însă  dincolo  de  motivele
particulare,  specifice  fiecărei  persoane,
există o serie de motive comune, care pot
fi  identificate  în  cadrul  persoanelor  care
aleg  o  activitate  antreprenorială.  În
general  sunt   identificate  patru  tipuri  de
motivații:

 Supraviețuirea este motivația celor
care  crează  firme  și  întreprind
activități  economice  deoarece  au
puține alternative.



 Antreprenoriatul ca  mod  de  viață
se referă la cei care aleg calea de
a  fi  proprii  stăpâni  pentru  a-și
atinge scopurile personale.

 Antreprenoriatul  creșterii
economice include  întreprinzatorii
care  au  fost  atrași,  educați  și
determinați  să înceapă afaceri  să
creeze bogăție și locuri de muncă
în comunitate.

 Antreprenoriatul  ca  și  carieră îi
include pe cei care au pasiunea de
a  construi/gestiona  sisteme  și
experimentează  pe  tot  parcursul
vieții mai multe afaceri(uneori după
ce inițiază o afacere o aduc la nivel
de  profitabilitate  și  apoi  o  vând,
capitalul  obținut  îl  folosesc pentru
a o lua de la capăt).
Din punct de vedere al mediului de

afaceri, motivațiile se referă la a lansa noi
idei  de  afaceri,  a  depăși  competitorii,  a
inova și a contribui la dezvoltarea socială.
Numit  când  lider  sau  manager,  când
inovator  sau  decident,  întreprinzatorul
este  în  fapt  „omul  orchestră”  care
îndeplinește  succesiv  fiecare  din  aceste
roluri.  Eforturile  specialiștilor  de  a  defini
conceptul  de  întreprinzator  s-au
concretizat  în  numeroase  definiții
complementare  ce  surprind  fațetele
multiple  și  atât  de  complexe  ale  acestui
concept.  Calitatea  de  ''generator  de  noi
afaceri''  constituie  un  numitor  comun  al
multitudinii de definiții atribuite conceptului
de întreprinzator. Pentru reușita în afaceri
chiar  dacă nu reprezintă  o  caracteristică
absolut  necesară  a  antreprenorilor  un
întreprinzător  de  succes  trebuie  să  aibă
anumite  calități  și  competențe cum ar  fi:
determinare si perseverenta,  dorinta de a
câștiga, cautarea  feedback-ului,
rezolvarea  problemelor  persistente,
inițiativă și responsabilitate, orientare spre
oportunități,  toleranța  pentru  eșec,
încredere  în  sine  și  optimism,  realizarea
de  viziuni,  creativitatea  și  spiritul  de
inovație,  independență,  abilități
manageriale. 

Pentru  inițierea  și  derularea  unei
afaceri un antreprenor va întocmi un plan
de  afaceri  necesr  pentru  gestionarea
afacerii. Planul de afaceri este un concept
foarte cunoscut în afaceri, iar motivul este

simplu: este un instrument esențial pentru
succesul  unei  afaceri.  În  lipsa  lui,
întreprinzătorul trebuie să fie un geniu al
improvizației, ceea ce este mult mai dificil
decât 

Realizarea  inițială  a  unui  plan  al
afacerii  și  îmbunătățirea  lui
periodică. Planul  de afaceri  constituie  un
instrument  indispensabil  întreprinzătorilor
ce  construiesc  o  afacere  sau  caută
parteneri, managerilor ce propun proiecte
noi  altor  persoane  sau  instituții  de
finanțare,  instituțiilor  ce  gestionează
fonduri  pentru  proiecte  de  investiții,
gestionarilor  de  proiecte  în  cadrul  așa-
numitelor  "incubatoare  de  afaceri",  etc.
Rolul  sau  este  nu  de  a  demonstra  ca
afacerea merită finanțată, ci și de a ghida
întreprinzătorul începând cu primul an de
operare  a  afacerii.  Implementarea  lui
înseamnă control și adaptare în funcție de
evoluția reală.  Acest control exercitat de-
a  lungul  derularii  afacerii  va  viza  toate
elementele  critice  ale  entității  economice
(stocurile, costurile de producție, controlul
calității,  vânzările,  plățile  efectuate,  etc.).
Planul de afaceri este deci un document
scris  care  descrie  natura  afacerii,  piața-
țintă,  avantajele  pe  care  afacerea  le  va
avea  asupra  competitorilor,  precum  și
resursele  și  aptitudinile  de  care  dispun
proprietarii  afacerii.  Pentru întocmirea lui
este necesar  să  se analizeze  cu atenție
produsele/serviciile  oferite,  competiția,
resursele  financiare  necesare  și  alte
detalii  operaționale.  Totodată,  planul  de
afaceri este un instrument de lucru ce se
folosește  pentru  a  începe  și  derula  o
afacere, care necesită resurse materiale,
financiare și umane. Prin intermediul său
este  valorificată  experiența  și  realizările
din trecut cu scopul de a proiecta viitorul
prin  cele  mai  adecvate  metode  de
estimare si aproximare.

Toți întreprinzătorii  își  fac un plan
înainte de a începe o afacere, chiar dacă
deseori doar în minte. Un plan scris este
cerut de bănci, și alți finanțatori. Nu există
o  structură  fixă  a  planului  de  afaceri,
aceasta poate varia în funcție de cerințele
informaționale  cărora  trebuie  să  le
răspundă  planul  de  afaceri.  Planul  de
afaceri  destinat  potențialilor  finanțatori
trebuie  să  îi  convingă  pe  aceștia  de
viabilitatea proiectului propus. Autorul sau



va trebui sa aiba capacitatea de a pune în
lumină avantajele afacerii, fără ca aceasta
să  dăuneze  însă  realismului  planului
prezentat.
           Persoanele care vor examina
planul au în general suficientă experiență
pentru  a  detecta  aprecierile  exagerat  de
optimiste.  Dacă dezvoltarea afacerii  este
mai lentă decât se aprecia, s-ar putea ca
firma  să  fi  atras  prea  multe  resurse
costisitoare; dacă aceasta e prea rapidă,
firma  s-ar  putea  să  nu  poată  utiliza
întregul  potențial  din  cauza  lipsei  de

fonduri. Realizarea planului de afaceri are
câteva avantaje:
- Analiza detaliată a activității  viitoare pe
care  o  presupune  realizarea  planului  de
afaceri  permite  evitarea  multor  greșeli
cauzate de lipsa de informare;
-  Planul  de  afaceri  indică  cu  destul  de
mare precizie  investiția  inițială  necesară,
în ce se va investi și cum va fi recuperată
investiția-  Realizarea  planului  de  afaceri
întărește  bilitățile  de  planificare  ale  între
prinzătorului. 
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IMPOZITUL PE SALARIU
Prof.Filip Alexandru

Conform  art.  76,  alin.  1,  din  Legea  nr.  227/2015  privind  Codul  fiscal,  „sunt
considerate venituri din salarii toate veniturile în bani și/sau în natură obținute de o persoană
fizică rezidentă ori nerezidentă ce desfășoară o activitate în baza unui contract individual de
muncă, a unui raport de serviciu, act de detașare sau a unui statut special prevăzut de lege,
indiferent de perioada la care se referă, de denumirea veniturilor ori de forma sub care ele
se  acordă,  inclusiv  indemnizațiile  pentru  incapacitate  temporară  de  muncă  acordate
persoanelor care obțin venituri din salarii și asimilate salariilor.”

În acest sens,  Normele metodologice de aplicare a Legii  nr.  227/2015 privind
Codul fiscal precizează că „veniturile brute din salarii sau considerate asimilate salariilor
cuprind totalitatea sumelor încasate ca urmare a unei relații contractuale de muncă, raport
de serviciu, act de detașare precum și orice sume de natură salarială primite în baza unor
statute speciale prevăzute de lege, indiferent de perioada la care se referă, și care sunt
realizate din: 
a)  sume primite pentru munca prestată ca urmare a contractului  individual  de muncă,  a
contractului colectiv de muncă, precum și pe baza actului de numire:
(i) salariile de bază;
(ii) sporurile și adaosurile de orice fel;
(iii)  indemnizații  pentru trecerea temporară  în altă  muncă,  pentru reducerea timpului  de
muncă, pentru carantină, precum și alte indemnizații de orice fel [...];
(iv) recompensele și premiile de orice fel;
(v) sumele reprezentând premiul anual și stimulentele acordate, potrivit  legii,  personalului
din  instituțiile  publice,  cele  reprezentând  stimulentele  acordate  salariaților  agenților
economici;
(vi) sumele primite pentru concediul de odihnă, [...];
(vii) sumele primite în caz de incapacitate temporară de muncă;
(viii) valoarea nominală a tichetelor de masă, tichetelor de creșă, voucherelor de vacanță,
acordate potrivit legii;

http://www.plandeafacere.ro/


 (ix) orice alte câștiguri în bani și în natură, primite de la angajatori de către angajați, ca plată
a muncii lor;
b) indemnizațiile,  precum și orice alte drepturi acordate persoanelor din cadrul organelor
autorității  publice, alese sau numite în funcție, potrivit  legii,  precum și altora asimilate cu
funcțiile de demnitate publică, determinate potrivit  sistemului de stabilire a indemnizațiilor
pentru persoane care ocupă funcții de demnitate publică;
c)  drepturile  personalului  militar  în  activitate,  polițiștilor  și  funcționarilor  publici  cu  statut
special  din  sistemul  administrației  penitenciare  reprezentând  solda  lunară/salariul  lunar
acordat potrivit legii; [...]
e) indemnizațiile, primele și alte asemenea sume acordate membrilor aleși ai unor entități,
cum ar fi: organizații sindicale, organizații patronale, alte organizații neguvernamentale;
f) veniturile obținute de condamnații care execută pedepse la locul de muncă;
g) sumele plătite sportivilor ca urmare a participării în competiții sportive, precum și sumele
plătite sportivilor, antrenorilor, tehnicienilor și altor specialiști în domeniu pentru rezultatele
obținute  la  competițiile  sportive,  de  către  structurile  sportive  cu  care  aceștia  au  relații
contractuale de muncă [...];[...]
l) indemnizații lunare brute și alte avantaje de natură salarială acordate membrilor titulari,
corespondenți și membrilor de onoare ai Academiei Române;[...]”
q) orice alte sume sau avantaje în bani ori în natură.

Conform art. 76, alin. 2 şi 3, din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, „regulile de
impunere proprii veniturilor din salarii se aplică și următoarelor tipuri de venituri, considerate
asimilate salariilor:
a) indemnizațiile  din activități  desfășurate ca urmare a unei funcții  de demnitate publică,
stabilite potrivit legii;
b)  indemnizațiile  din  activități  desfășurate  ca  urmare  a  unei  funcții  alese  în  cadrul
persoanelor juridice fără scop patrimonial;
c) solda lunară acordată potrivit legii;
d)  sumele  din  profitul  net  cuvenite  administratorilor  societăților,  potrivit  legii  sau  actului
constitutiv, după caz, precum și participarea la profitul unității pentru managerii cu contract
de management, potrivit legii; 
e) sume reprezentând participarea salariaților la profit, potrivit legii;
f) remunerația obținută de directorii cu contract de mandat și de membrii directoratului de la
societățile  administrate  în  sistem  dualist  și  ai  consiliului  de  supraveghere,  potrivit  legii,
precum și drepturile cuvenite managerilor, în baza contractului de management prevăzut de
lege;
g) remunerația  primită de președintele asociației  de proprietari  sau de alte  persoane,  în
baza contractului de mandat, potrivit  Legii nr. 230/2007 privind înființarea, organizarea și
funcționarea asociațiilor de proprietari, cu modificările și completările ulterioare; [...]
r) remunerația brută primită pentru activitatea prestată de zilieri, potrivit legii;
s) orice alte sume sau avantaje în bani ori în natură.
(3)  Avantajele,  în bani  sau în natură,  cu excepția  celor  prevăzute la  alin.  (4),  primite în
legătură cu o activitate menționată la alin. (1) și (2) includ, însă nu sunt limitate la: 
a) utilizarea oricărui  bun, inclusiv a unui vehicul de orice tip,  din patrimoniul  afacerii  sau
închiriat de la o terță persoană, în scop personal, cu excepția deplasării pe distanță dus-
întors de la domiciliu sau reședință la locul de muncă/locul desfășurării activității;
b) cazare, hrană, îmbrăcăminte, personal pentru munci casnice, precum și alte bunuri sau
servicii oferite gratuit ori la un preț mai mic decât prețul pieței;
c) împrumuturi nerambursabile;
d) anularea unei creanțe a angajatorului asupra angajatului;
e)  abonamentele  și  costul  convorbirilor  telefonice,  inclusiv  cartelele  telefonice,  în  scop
personal;
f) permise de călătorie pe orice mijloace de transport, folosite în scopul personal;
g) primele de asigurare plătite de către suportator pentru angajații proprii sau alt beneficiar
de venituri din salarii și asimilate salariilor, la momentul plății primei respective, [...];



h) tichete cadou acordate potrivit legii, [...], tichete de masă, vouchere de vacanță și tichete
de creșă, acordate potrivit legii.

Există şi o serie de venituri neimpozabile, conform alin. 4, cum ar fi:
„a) ajutoarele de înmormântare, ajutoarele pentru bolile grave și incurabile, ajutoarele pentru
dispozitive  medicale,  ajutoarele  pentru  naștere,  ajutoarele  pentru  pierderi  produse  în
gospodăriile  proprii  ca urmare a calamităților  naturale,  veniturile  reprezentând cadouri  în
bani  și/sau în natură, inclusiv  tichete cadou,  oferite salariaților,  cât  și  cele oferite pentru
copiii  minori  ai  acestora,  contravaloarea  transportului  la  și  de  la  locul  de  muncă  al
salariatului,  contravaloarea serviciilor turistice și/sau de tratament, inclusiv transportul, pe
perioada concediului, pentru salariații proprii și membrii de familie ai acestora, acordate de
angajator pentru salariații proprii sau alte persoane, astfel cum este prevăzut în contractul
de muncă.

Cadourile, inclusiv tichetele cadou, oferite de angajatori salariaților, cât și cele oferite
în beneficiul copiilor minori ai acestora, cu ocazia Paștelui, zilei de 1 iunie, Crăciunului și a
sărbătorilor similare ale altor culte religioase, precum și cadourile, inclusiv tichetele cadou,
oferite salariatelor cu ocazia zilei de 8 martie sunt neimpozabile, în măsura în care valoarea
acestora  pentru  fiecare  persoană  în  parte,  cu  fiecare  ocazie  din  cele  de  mai  sus,  nu
depășește 150 lei. [...]
b)  drepturile  de hrană acordate de angajatori  angajaților,  în conformitate cu legislația  în
vigoare; [...]
d)  contravaloarea  folosinței  locuinței  de  serviciu  sau  a  locuinței  din  incinta  unității  ori
căminului militar de garnizoană și de unitate, potrivit repartiției de serviciu, numirii conform
legii sau specificității activității prin cadrul normativ specific domeniului de activitate, [...];
f)  contravaloarea  echipamentelor  tehnice,  a  echipamentului  individual  de protecție  și  de
lucru, a alimentației de protecție, a medicamentelor și materialelor igienico-sanitare, a altor
drepturi privind sănătatea și securitatea în muncă, precum și a uniformelor obligatorii și a
drepturilor de echipament, ce se acordă potrivit legislației în vigoare;
g)  contravaloarea  cheltuielilor  de  deplasare  pentru  transportul  între  localitatea  în  care
angajații  își  au reședința  și  localitatea unde se află  locul  de muncă al  acestora,  pentru
situațiile în care nu se asigură locuință sau nu se suportă contravaloarea chiriei, conform
legii; [...]
q) costul abonamentelor telefonice și al convorbirilor telefonice, inclusiv cartelele telefonice,
efectuate în vederea îndeplinirii sarcinilor de serviciu;”

Etapele de calcul al impozitului pe salariu, respectiv al salariului net primit de angajat,
sunt următoarele:

Venitul brut = suma tuturor veniturilor impozabile primite de
angajat, respectiv:

a) Salariu de bază (de încadrare) = salariul negociat între angajat şi angajator la
   momentul angajării

  = salariul existent în grila de salarizare 
   corespunzător postului ocupat de angajat

b) Sporuri = sume acordate suplimentar pentru desfăşurarea activităţii  în condiţii
deosebite  (spor  de  noapte,  spor  pentru  condiţii  deosebite  de  muncă,  etc.)  sau  pentru
îndeplinirea  unor  condiţii  privind  vechimea  în  muncă/în  domeniul  de  activitate  de  către
angajat (spor de vechime, spor de fidelitate).

c) Indemnizatii, prime, suplimente, premii, etc. = sume care se adaugă celor de
mai sus şi formează împreună venitul brut lunar (inclusiv avantajele primite în natură care
depăşesc 150 lei!)

Venitul brut reprezintă baza lunară de calcul a contribuţiilor sociale obligatorii!
OBS. Nu se cuprind în baza lunară a contribuţiilor sociale obligatorii (în venitul brut)
tichetele de masă, tichetele de vacanţă, tichetele cadou şi tichetele de creşă, acordate
potrivit legii.



VENITUL BRUT = SALAR DE BAZĂ + SPORURI + INDEMNIZAŢII

Contributii la (principalele) fonduri de asigurări sociale:
- la fondul de şomaj =   0,5% x Venitul Brut
- contribuţia la asigurările sociale (CAS – în principal pensie) = 10,5% x Venitul

Brut
- contribuţia la asigurările sociale de sănătate (CASS) =   5,5% x Venitul

Brut

VENITUL NET = VENITUL BRUT – CONTRIBUTII
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Deducerea  personală  reprezintă  suma  care  se  scade  din  venitul  net  înainte  de
impozitare pentru anumite categorii de angajaţi care au în întreţinere persoane care nu se
pot întreţine singure. Astfel, art. 77 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal precizează:
„(2) Deducerea personală se acordă pentru persoanele fizice care au un venit lunar brut de
până la 1.500 lei inclusiv, astfel:
(i) pentru contribuabilii care nu au persoane în întreținere - 300 lei;
(ii) pentru contribuabilii care au o persoană în întreținere - 400 lei;
(iii) pentru contribuabilii care au două persoane în întreținere - 500 lei;
(iv) pentru contribuabilii care au trei persoane în întreținere - 600 lei;
(v) pentru contribuabilii care au patru sau mai multe persoane în întreținere - 800 lei. 
Pentru contribuabilii care realizează venituri brute lunare din salarii cuprinse între 1.501 lei și
3.000  lei,  inclusiv,  deducerile  personale  sunt  degresive  față  de  cele  de  mai  sus  și  se
stabilesc prin ordin al ministrului finanțelor publice.
Pentru contribuabilii care realizează venituri brute lunare din salarii de peste 3.000 lei nu se
acordă deducerea personală.
(3)  Persoana  în  întreținere  poate  fi  soția/soțul,  copiii  sau alți  membri  de  familie,  rudele
contribuabilului  sau ale soțului/soției  acestuia până la  gradul  al  doilea  inclusiv,  ale cărei
venituri, impozabile și neimpozabile, nu depășesc 300 lei lunar, [...].
(4) În cazul în care o persoană este întreținută de mai mulți contribuabili, suma reprezentând
deducerea  personală  se  atribuie  unui  singur  contribuabil,  conform înțelegerii  între  părți.
Pentru copiii minori ai contribuabililor, suma reprezentând deducerea personală se atribuie
fiecărui contribuabil în întreținerea căruia/cărora se află aceștia.
(5) Copiii minori, în vârstă de până la 18 ani împliniți,  ai contribuabilului, sunt considerați
întreținuți. [...]”

Angajaţii  cărora  li  s-a  reţinut  impozitul  pe  salariu  pot  dirija  o  parte  a  impozitului
respectiv  către  susţinerea  unor  activităţi  non-profit.  Astfel,  potrivit  art.  79  din  Legea  nr.
227/2015 privind Codul fiscal:
„(1) Contribuabilii pot dispune asupra destinației unei sume reprezentând până la 2% din
impozitul stabilit [...], pentru susținerea entităților nonprofit care se înființează și funcționează



în condițiile legii,  unităților de cult, precum și pentru acordarea de burse private, conform
legii. [...]
(2) Obligația calculării,  reținerii  și plății sumei prevăzute la alin. (1) revine organului fiscal
competent.
(3) Procedura de aplicare a prevederilor alin. (1) și (2) se stabilește prin ordin al ministrului
finanțelor publice.”

Conform Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, angajatorii au obligaţia de a calcula,
de a reține și de a plăti la bugetul de stat impozitul aferent salariului până la data de 25
inclusiv a lunii următoare celei pentru care s-a plătit respectivul salariu.

CHELTUIELILE DE CONSTITUIRE

Prof.  DIACONU OANA 

Cheltuielile  de  constituire sunt  cheltuielile  ocazionate  de  înfiinţarea  sau
dezvoltarea unei entităţi (taxe şi alte cheltuieli de înscriere şi înmatriculare, cheltuieli privind
emisiunea şi vânzarea de acţiuni şi obligaţiuni, precum şi alte cheltuieli de această natură,
legate de înfiinţarea şi extinderea activităţii entităţii). 

  Din punct de vedere contabil,  nu există  obligativitatea includerii cheltuielilor de
constituire  în  categoria  imobilizărilor  necorporale.  În  conţinutul  reglementărilor  contabile,
este utilizată expresia „o entitate poate include cheltuielile de constituire la Active”. Se pune
de fiecare dată problema pragului de semnificaţie. Atunci când sumele sunt nesemnificative,
le puteţi recunoaşte direct în Contul de profit şi pierdere. 
               Dacă,  totuşi suma totală a acestora este destul de semnificativă şi recunoaşterea
lor  în  cadrul  cheltuielilor  influenţează  rezultatul  entităţii,  atunci  ar  fi  de  preferat  să  le
evidenţiaţi în cadrul Bilanţului contabil. În acest caz, cheltuielile de constituire le veţi amortiza
în cadrul unei perioade de maximum 5 ani. 

 În  practică, vă recomandam să optaţi pentru recunoaşterea acestor cheltuieli  în
categoria imobilizărilor necorporale şi să le amortizaţi într-o perioadă de un an.

 La ce data trebuie evidentiate in contabilitate cheltuielile de constituire?
 În practică, există un  decalaj între data plăţii anumitor servicii  specifice înfiinţării

entităţii şi data înmatriculării acesteia. Se pune astfel întrebarea: când trebuie evidenţiate în
contabilitate aceste facturi/chitanţe? La data documentelor sau la data înmatriculării firmei?
Răspunsul corect este: la data înmatriculării firmei. 

Documentele justificative au fost emise într-o anumită dată, însă în acel moment
entitatea nu exista. Data de “naştere” a acesteia este data la care i s-a atribuit numărul de
ordine în registrul comerţului.

  Se întâmplă ca unele facturi/chitanţe primite cu ocazia înfiinţării  firmei să fi fost
emise pe numele asociatului sau pe numele celui împuternicit să reprezinte viitoarea entitate
în  relaţia  cu  registrul  comerţului.  Cu  toate  acestea,  documentele  pot fi  înregistrate  în
evidenţa contabilă a entităţii.

Bibliografie: http://www.noutatifiscale.ro/active/imobilizari-
necorporale/cheltuielile-de-constituire

AMORTIZAREA
 Prof. Botezatu Andreea 

Amortizarea este alocarea sistematică a valorii amortizabile a unui activ pe întreaga
sa durată de viaţă utilă. 

Unităţile care desfăşoară activităţi economice şi care imobilizează capital în active
corporale supuse deprecierii prin utilizare sau în timp vor calcula, înregistra în contabilitate şi
recupera uzura fizică şi morală a acestora, pentru refacerea capitalului angajat.

Uzura fizică constă în degradarea activului.  Uzura morală constă în rămânerea în
urmă din punct de vedere al performanţelor tehnice în raport cu alte active similare.



Deci, un mijloc fix poate fi în stare bună de funcţionare, dar uzat din punct de vedere
moral.

Capitalul angajat supus amortizării este reflectat în patrimoniul agenţilor economici
prin bunurile şi valorile destinate să servească în activitatea respectivă pe o perioadă mai
mare de un an şi care se consumă treptat.

Activele corporale aferente capitalului imobilizat sunt: 
 terenurile, inclusiv investiţiile pentru amenajarea acestora;
 mijloace fixe.

Sunt considerate mijloace fixe supuse amortizării, pe lângă cele expres menţionate de lege:
 investiţiile efectuate la mijloacele fixe luate cu chirie;
 capacităţile  puse  în  funcţiune  parţial,  pentru  care  nu  se  întocmesc  formele  de
înregistrare ca mijloace fixe. Acestea se cuprind în grupele în care urmează a se înregistra
la valoarea rezultată prin însumarea cheltuielilor efective ocazionate de realizarea lor;

 investiţiile efectuate pentru descopertări,  în vederea valorificării  de substanţe
minerale utile.

Sunt  considerate active corporale, dar nu se supun amortizării:  lacuri,  bălţi,  iazurile
care nu sunt rezultatul unei investiţii, precum şi terenurile, inclusiv împădurite, cu excepţia
terenurilor cu destinaţie economică obţinute prin acte de vânzare – cumpărare, inclusiv
prin despăgubiri în cazul exproprierilor. 

Potrivit  IAS 16 se impune clasificarea următorilor termeni:
 Valoarea amortizabilă – reprezintă costul activului sau o altă valoare substituită

costului în situaţii financiare, din care s-a scăzut valoarea reziduală.
 Durata de viaţă utilă – reprezintă perioada pe parcursul căreia se estimează că

întreprinderea va utiliza activul supus amortizării.  Durata de viaţă utilă reprezintă numărul
unităţilor produse sau al unităţilor similare ce se estimează că vor fi obţinute de întreprindere
prin folosirea activului respectiv.  

 Valoarea reziduală  – reprezintă valoarea netă pe care întreprinderea estimează
că o va obţine pentru un activ la sfârşitul duratei de viaţă utilă a acesteia, după deducerea
prealabilă a costurilor de cesiune previzionate. 

Pe  măsură  ce  beneficiile  economice  aferente  unui  activ  sunt  consumate  de  către
întreprindere, valoarea contabilă a activului se reduce pentru a reflecta consumul său, de
regulă prin  înregistrarea unei  cheltuieli  cu amortizarea.  O cheltuială cu amortizarea este
efectuată chiar dacă valoarea activului depăşeşte valoarea sa contabilă. 

Beneficiile economice aferente unui element de terenuri şi mijloace fixe sunt consumate
de întreprindere, în principal, prin utilizarea activului. Cu toate acestea şi alţi factori cum sunt
uzura  fizică  şi  uzura  morală,  apărute  chiar  şi  când  activul  nu  este  utilizat,  participă  la
diminuarea beneficiilor economice prin care acest activ le-ar fi putut aduce întreprinderii. 
Prin urmare, toţi factorii enumeraţi mai jos trebuie să fie luaţi în considerare, în determinarea
duratei de viaţă utilă a unui activ:

1. nivelul estimat de utilizare de către întreprindere. Nivelul de utilizare este estimat
pe baza capacităţii sau a producţiei fizice estimate a activului.

2. uzura fizică estimată, care depinde de condiţiile de exploatare, cum ar fi numărul
de  schimburi  în  care  se  utilizează,  programul  de  reparaţii  şi  întreţinere  practicat  de
întreprindere, modul de păstrare şi întreţinere a activului când acesta nu este utilizat.

3. uzura  morală  apărută  ca  urmare  a  schimbărilor  sau  îmbunătăţirilor  aduse
procesului de producţie sau datorită schimbării în structura cererii pe piaţă pentru bunurile
produse şi serviciile furnizate cu activul în cauză.

4. limitele  juridice  privind  posibilitatea  folosirii  activului,  cum  ar  fi  expirarea
termenelor din contractele de leasing aferente.

Durata de viaţă activă a unui activ este definită pe baza utilităţii pe care întreprinderea
a estimat-o pentru respectivul activ. Politica de management privind activele, practicată de
conducerea întreprinderii,  poate implica cedarea activului  după un anumit timp sau după
consumarea unei anumite proporţii a beneficiilor economice aferente activului.



Prin urmare, durata de viaţă utilă a unui element de terenuri sau mijloace fixe este o
problemă  de  raţionament  profesional,  bazat  pe  experienţa  întreprinderii  cu  alte  active
similare.

Terenurile  şi  clădirile  sunt  active  individuale  şi  sunt  tratate  din  punct  de  vedere
contabil în mod distinct, chiar şi atunci când sunt achiziţionate împreună. Terenurile au în
mod normal durata de viaţă nelimitată, şi prin urmare, nu sunt supuse amortizării. Clădirile
au o durată de viaţă limitată şi sunt supuse amortizării. O creştere a valorii unui teren pe
care este situată o clădire nu afectează determinarea duratei de viaţă utilă a clădirii.

Valoarea amortizabilă  a unui  activ este determinată după ce s-a scăzut  valoarea
reziduală a acelui activ. În practică, valoarea reziduală a unui activ este de cele mai multe ori
nesemnificativă şi prin urmare, nu se ia în considerare la calcularea amortizării.  Când se
aplică tratamentul contabil de bază şi valoarea reziduală este estimată ca fiind semnificativă,
atunci  aceasta este estimată la  data achiziţiei  şi  nu este ulterior  majorată,  ca urmare a
creşterii preţurilor. Când se aplică tratamentul contabil alternativ, se face o nouă estimare la
data fiecărei reevaluări ulterioare.

Estimarea se face pe baza valorii reziduale atribuită la acea dată unor active similare
care sunt la sfârşitul lor de viaţă utilă şi care au funcţionat în condiţii asemănătoare celor în
care activul în cauză  va funcţiona la rândul său.

Există  o  serie  de  metode  de  amortizare ce  pot  fi  utilizate  pentru  a  aloca  în  mod
sistematic valoarea amortizabilă a unui activ de-a lungul duratei sale de viaţă utilă.  Aceste
metode includ:

1. Metoda liniară;
2. Metoda degresivă;
3. Metoda accelerată.

1. Metoda liniară – duce la o cheltuială constantă pe parcursul duratei de viaţă utilă a
activului.
2. Metoda  degresivă –  rezultă  într-o  cheltuială  descrescătoare  cu  amortizarea  pe
parcursul duratei de viaţă utilă a activului. Metoda ce urmează a fi folosită este adoptată în
funcţie de modul în care se estimează că activul va aduce beneficii economice şi este apoi
aplicată  consecvent  de  la  o  perioadă  la  alta,  cu  excepţia  cazului  în  care  intervine  o
schimbare în modelul estimat al beneficiilor economice generate de activ.
3. Metoda accelerată – presupune calcularea în exerciţiu în care mijloacele fixe intră în
activul  unităţii  patrimoniale,  a  unei  amortizări  de  până  la  limita  prevăzută  de  lege  din
valoarea de intrare a acestora, din valoarea de intrare a mijlocului fix. În exerciţiile următoare
se calculează după regimul amortizării liniare. Amortizarea aferentă unei perioade este în
mod normal recunoscută drept cheltuială.

În  unele  cazuri  beneficiile  economice  aduse  de  un  activ  sunt  consumate  de  o
întreprindere  în  procesul  de  obţinerea  altor  active,  mai  degrabă  decât  în  procesul  de
generare a altor cheltuieli. În acest caz, cheltuiala cu amortizarea devine o parte a costului
celuilalt activ şi este inclusă în valoarea contabilă a acelui activ. De exemplu, amortizarea
unei hale de producţie este inclusă în costul de prelucrare a stocurilor.

În România, societăţile comerciale şi regiile autonome sunt obligate să amortizeze
imobilizările  corporale  potrivit  legii  privind  amortizarea  capitalului  imobilizat  în  active
corporale şi necorporale, utilizând unul din următoarele regimuri:

a) amortizarea liniară;
b) amortizarea degresivă;
c) amortizarea accelerată.

a) Amortizarea liniară – constă în repartizarea uniformă a valorii de intrare a
mijloacelor fixe (diminuată cu valoarea reziduală) pe toată durata de funcţionare stabilită în
ani.  Amortizarea liniară se calculează pe toată durata de folosire a mijlocului  fix până la
recuperarea integrală a valorii lui.

Relaţiile de calcul a amortizării proprii acestei metode sunt:
A = VI



N
unde:    A –  amortizare liniară anuală

VI – valoarea de intrare a mijlocului fix
 N – timpul de funcţionare

Rata anuală a
amortizării

=
100

Durata normală de amortizare

Amortizarea  liniară  se  realizează  prin  includerea  uniformă  în  cheltuielile  de
exploatare a unor sume fixe, stabilite proporţional cu numărul de ani ai duratei normale de
utilizare a mijlocului fix.

Durata normală de utilizare a mijloacelor  fixe se determină în funcţie de data de
achiziţie  a  acestora  şi  se  găseşte  înscrisă  ,  pentru  fiecare  grupă  de  mijloace  fixe  în
„Catalogul privind duratele normale de funcţionare şi clasificarea mijloacelor fixe”, în cazul în
care mijloacele fixe au fost achiziţionate după data de 31 decembrie 1993. 

b) Amortizarea degresivă – presupune multiplicarea cotelor de amortizare
liniară cu coeficienţii prevăzuţi de lege.

Coeficienţii degresivi normali sunt:
 1,5 pentru o durată de viaţă de 2 – 5 ani;
 2,0 pentru o durată de viaţă de 5 – 10 ani; 
 2,5 pentru o durată de viaţă de peste 10 ani.

Modificarea  acestor  coeficienţi  determină  o  serie  de  efecte  în  economie.
Majoritatea lor favorizează investiţiile şi determină relansarea economică, iar micşorarea lor
frânează inflaţia şi investiţiile în economie.

Utilizarea regimului de amortizare degresivă se aprobă de consiliul de administraţie
al agentului economic, respectiv de responsabilul cu gestiunea patrimoniului. 

În vederea aplicării amortizării degresive se va proceda astfel:
c.1) Se calculează mai întâi cota de amortizare liniară după 
formula:

a =
100
N

unde: a – amortizarea liniară
n – durata normală de utilizare a mijlocului fix

c.2) Se calculează apoi, cota de amortizare degresivă, utilizând
formula:

d  =  a   x   coeficientul degresiv corespunzător
unde:         d – amortizarea degresivă

a – amortizarea liniară
c.3) Se calculează amortizarea degresivă anuală astfel:

Ad  =  d   x   valoarea mijlocului fix
unde:        Ad – amortizarea degresivă anuală

 d – amortizarea degresivă
c) Amortizarea accelerată – presupune calcularea în exerciţiu în care mijloacele

fixe intră în activul unităţii patrimoniale a unei amortizări de până la limita prevăzută de lege
din valoarea de intrare a acestora (50%), din valoarea de intrare a mijlocului fix.

În concluzie, amortizarea este reflectarea monetară a părţii din costul imobilizărilor
transferată asupra rezultatelor procesului  productiv   (produselor obţinute ). Aceasta este
semnificaţia economică a amortizării.

Dacă mergem mai în detaliu , putem spune că , din punct de vedere economic ,
amortizarea este includerea unei cote din costul imobilizărilor în cheltuielile perioadei în care
s-a folosit activul imobilizat. După cum am precizat, viaţa unei imobilizări este mai mare de
un an , deci se întinde pe parcursul mai multor exerciţii financiare. Este important atunci de



determinat cât din valoarea activelor imobilizate se va regăsi în cheltuielile fiecărui exerciţiu
financiar care intră în durata de viaţă utilă a imobilizării.

Semnificaţia contabilă a amortizării  este legată de corectarea ( reducerea ) valorii
imobilizărilor ca urmare a utilizării lor , a acţiunii unor factori externi ( naturali şi de progres
tehnic ) sau a unor prevederi legale ( în cazul imobilizărilor necorporale ).

Trebuie  precizat  că  nu  toate  imobilizările  sunt  supuse  amortizării.  Imobilizările
financiare (sau investiţiile financiare ) nu se amortizează, deprecierea lor este posibilă , dar
datorită incertitudinii , ea este reflectată prin provizioanele ( reducerile ) pentru depreciere.

Un element indispensabil determinării amortizării este durata de funcţionare , durata
de viaţă a unei imobilizări. Ca regulă, se poate spune că sunt supuse amortizării imobilizările
cu durata de viaţă determinată în timp.

Datorită faptului că în ţara noastră există o strânsă legătură între raportările contabile
şi cele fiscale , durata de viaţă utilă a imobilizărilor este reglementată prin lege. Baza de
calcul a amortizării o constituie costul activului sau, dacă acesta a fost reevaluat , valoarea
rezultată după ultima reevaluare. Valoarea amortizabilă a unui activ supus amortizării trebuie
alocată fiecărei perioade contabile într-o manieră sistematică, pe parcursul duratei de viţă
utilă a activului respectiv.

Bibliografie:
1. Caraiani, C.; Olimid ,L., „Bazele contabilităţii”, Editura A.S.E., Bucureşti, 2002 .
2. Ristea ,M.; Dumitru ,C., „Contabilitate financiară”, Editura Mărgăritar, Bucureşti, 2003.

INSPECȚIA FISCALĂ
Prof.  DIACONU OANA

 Obiectul inspecției fiscale
 Inspecția  fiscală  reprezintă  activitatea  ce  are  ca  obiect  verificarea  legalității  și

conformității declarațiilor fiscale, corectitudinii și exactității îndeplinirii obligațiilor în legătură
cu stabilirea obligațiilor fiscale de către contribuabil/plătitor, respectării prevederilor legislației
fiscale  și  contabile,  verificarea  sau  stabilirea,  după  caz,  a  bazelor  de  impozitare  și  a
situațiilor de fapt aferente, stabilirea diferențelor de obligații fiscale principale.

În  scopul efectuării inspecției fiscale, organul de inspecție fiscală procedează la:
a) examinarea documentelor aflate în dosarul fiscal al contribuabilului/plătitorului; 
b) verificarea concordanței dintre datele din declarațiile fiscale cu cele din evidența

contabilă și fiscală a contribuabilului/plătitorului; 
c) analiza și evaluarea informațiilor fiscale, în vederea confruntării declarațiilor fiscale

cu  informațiile  proprii  sau  din  alte  surse  și,  după  caz,  a  descoperirii  de  elemente  noi
relevante pentru aplicarea legislației fiscale;

d) verificarea, constatarea și investigarea fiscală a actelor și faptelor rezultând din
activitatea contribuabilului/plătitorului supus inspecției sau altor persoane privind legalitatea
și  conformitatea  declarațiilor  fiscale,  corectitudinea  și  exactitatea  îndeplinirii  obligațiilor
prevăzute de legislația fiscală și contabilă; 

e) solicitarea de informații de la terți;
f) verificarea locurilor unde se realizează activități generatoare de venituri impozabile

ori unde se află bunurile impozabile;
g)  solicitarea  de  explicații  scrise  de  la  reprezentantul  legal  al

contribuabilului/plătitorului sau împuternicitul acestuia ori de câte ori acestea sunt necesare
în timpul inspecției fiscale, pentru clarificarea și definitivarea constatărilor;

h)  informarea  reprezentantului  legal  al  contribuabilului/plătitorului  sau  a
împuternicitului  acestuia,  după caz, cu privire la constatările  inspecției  fiscale,  precum și
discutarea acestora; 

i) stabilirea corectă a bazei de impunere, a diferențelor datorate în plus sau în minus,
după caz, față de obligația fiscală principală declarată de către contribuabil/plătitor și/sau
stabilită, după caz, de organul fiscal;



j) sancționarea potrivit legii a faptelor reprezentând încălcări ale legislației fiscale și
contabile constatate și dispunerea de măsuri pentru prevenirea și combaterea abaterilor de
la prevederile legislației fiscale și contabile; 

k) dispunerea măsurilor asigurătorii în condițiile legii;
l) aplicarea de sigilii asupra bunurilor, întocmind în acest sens proces-verbal. 
 Nu intră în atribuțiile inspecției fiscale efectuarea de constatări tehnico-științifice sau

orice alte verificări solicitate de organele de urmărire penală în vederea lămuririi unor fapte
ori împrejurări ale cauzelor aflate în lucru la aceste instituții.

Persoanele supuse inspecției fiscale
Inspecția fiscală se exercită asupra oricăror persoane și entități, indiferent de forma

lor  de  organizare,  care  au  obligații  de  stabilire,  reținere  sau  plată  a  obligațiilor  fiscale
prevăzute de lege.

Formele de inspecție fiscală sunt:
a) inspecția fiscală generală, care reprezintă activitatea de verificare a modului de

îndeplinire a tuturor obligațiilor  fiscale și  a altor obligații  prevăzute de legislația  fiscală și
contabilă ce revin unui contribuabil/plătitor, pentru o perioadă de timp determinată; 

b)  inspecția  fiscală parțială,  care reprezintă activitatea de verificare a modului  de
îndeplinire a uneia sau mai multor obligații fiscale, precum și a altor obligații prevăzute de
legislația fiscală și contabilă,  ce revin unui contribuabil/plătitor pentru o perioadă de timp
determinată.

 Organul de inspecție fiscală decide asupra efectuării unei inspecții fiscale generale
sau parțiale, pe baza analizei de risc.

Bibliografie.: Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală

COMPARTIMENTUL PERSONAL ÎN FIRMA DE EXERCIȚIU

Prof. Pracsiu Tinca Daniela

A. Atribuţiile compartimentului de resurse umane
ATRIBUTIILE  COMPARTIMENTUL DE RESURSE UMANE se regăsesc în:
1) politica de personal a firmei de exrcițiu concretizată în selectarea de personal

care să asigure cerințele activității societății;
2) în asigurarea numerică și  calitativă a personalului,  care impune, în funcție de

statul  de  funcțiuni,  numărul  minim de  personal  necesar,  elaborat  pe  baza  de  norme și
normative de personal;

3) calificarea și ridicarea nivelului de pregatire profesional pentru întreg personalul
firmei de exrcițiu care a devenit o cerință permanentă prin L.53/2003 - Codul muncii .

4) în domeniul aprecierii, promovării și motivării personalului, 
5)  administrarea salarizării ;
6)asigurarea unor condiții mai bune pentru salariații firmei de exercițiu. 

SARCINILE principale ale Inspectorului de Resurse Umane sunt:
1)   recrutarea și selectarea personalului; 
2)   asigurarea personalului;
3)   încheierea  și  urmărirea  derulării  contractului  individual  de  muncă  al  fiecarui

salariat;
4) integrarea salariaților în firma de exercițiu prin familiarizarea cu noul loc de muncă,

acomodarea cu grupul și crearea atmosferei de siguranță, prin oferirea tuturor informațiilor;
5)  instruirea și  dezvoltarea profesională  a  angajaților,  care are ca scop principal

identificarea,  aprecierea și  asigurarea dezvoltării  competențelor  care permit  angajaților  să
realizeze sarcinile aferente postului;

6) evaluarea performanțelor angajaților;
7)      încetarea contractului individual de munca.
8)      informatizarea datelor de personal.



Pentru  desfășurarea eficientă  a  activităților  din  firma de exercițiu  se recomandă
elaborarea unui cod de conduită al angajatului. 

CODUL  DE CONDUITĂ este  un  set  de  reguli  de  comportament  individual  sau
organizațional care exprimă o parte din cultura firmei de exercițiu, pe linia formării și folosirii
forței  de muncă în relațiile  interne și  externe ale activității  firmei,  în funcție  de specificul
activității ei ce rezultă din actul constitutiv.

Scopul codului de conduită este că devine un mijloc de formare, de menținere și
dezvoltare  a  unei  echipe  de  lucru,  a  unui  grup  sau  întregii  firme de exercițiu.  Este  un
instrument  managerial  de  formare  și  de  schimbare  a  grupului  sau  organizației,  se
elaborează  în  faza  de  constituire  a  echipei,  a  grupului  sau  a  firmei  de  exercițiu  prin
participarea tuturor salariaților. Trebuie să fie coerent și să se reactualizeze permanent în
funcție de schimbările în mediul intern sau extern al firmei de exercițiu.

Utilitatea codului de conduita apare în cele 3 faze ale lui:
1) faza de formare, de constituire prin formarea spiritului de echipă și concentrarea asupra
misiunilor și obiectivelor firmei de exercițiu;
2) faza de dezvoltare, de formare a identității, de abordare a eventualelor conflicte;
3)  faza  de  funcționare,  prin  integrarea  noilor  angajați,  prin  adaptarea  permanentă  la
schimbările interne și externe și printr-o preocupare permanentă de menținere a identității
firmei.

B. Documente care formalizează structura organizatorică
1. Fișa postului 

Elementul  de bază care justifică activitatea oricărui  salariat  și  în  mod deosebit  a
structurii  de personal T.E.S.A. (personal tehnic economic de specialitate și  administrație)
este  Fișa  postului  pentru  care  Legea  nr.  53/2003   Codul  Muncii  acordă  o  importanță
deosebită.

Fisa  Postului  are  caracter  obligatoriu  și  constituie  criteriul  de  evaluare  a
performanțelor profesionale ale angajatului pe postul respectiv. Fiecărui post îi revin criterii
specifice de evaluare și  fiecărui  salariat  pe post  îi  revin criterii  specifice de performanțe
profesionale. Tuturor acestor criterii li se acordã un punctaj da la 1 - 5, iar performanțelor
profesionale  li  se  acordă  calificative  (exceptional,  foarte  bine,  bine,  satisfacator  și  slab-
nesatisfacator).

Elementele fișei postului sunt:
1)      denumirea postului 
2)      cerințele postului- se referă la:
 studiile  necesare  ocupării  postului,  studii  care  pot  fi  generale,  medii  sau

superioare;
 alte cerințe specifice postului - cunoașterea unei limbi străine (scris, citit, vorbit -

iar calificativul se dă în funcție de aceste 3 elemente);
* cunoașterea tehnicii de calcul;
* deținerea permisului auto;
* lipsa antecedentelor penale (pentru posturi de pază și protecție, gestiune);
3)      relațiile ierarhice sunt de două feluri :
* este subordonat - situație în care este o funcție de executie și are un conducător

față  de  care  are  toată  responsabilitatea  sarcinilor  date,  putând  fi  controlabil  oricând  de
conducatorul său;

* are în subordine - situație în care fișa postului este a unui conducător, având un
număr de angajați în subordine.

4)      obiectivele postului  se referă la operațiile  pe care le execută (activitatea pe
care o execută) salariatul pe postul respectiv.

5)      sarcini, competențe și responsabilități în realizarea obiectivelor postului 
6)      documente și lucrări întocmite
7)      relații de colaborare, reprezentare și control.



Fișa postului se semnează de către șeful de compartiment (conducătorul unic) sau
de către directorul executiv al domeniului de activitate, a postului. Sub semnatura șefului de
compartiment se va menționa:

·        titularul postului - nume, prenume.
·        funcția lui 
·        nr. C.I.M. si nr. de marcă daca este cazul (nr.matricol pentru  firma de exercițiu)
·        înlocuitorul pe perioada absenței din firma de exercițiu
·        semnătura titularului (este de acord cu conținutul fișei postului).
Regulile generale  de întocmire sunt:

 descrierea activităţilor să fie completă, corectă şi exactă;
 să fie evitate formulările vagi, generale, comune altor posturi;
 descrierea să cuprindă performanţele de atins în cadrul fiecărei activităţi;
 să ia în considerare pregătirea de specialitate, evitând descrierea activităţii similare
pentru posturile care necesită specializări diferite.

2. Regulamentul de organizare şi funcţionare
Pentru ca unitatea să aplice structura de conducere proiectată este necesar să se

asigure completarea structurii cu personal corespunzător. Angajaţii trebuie să cunoască bine
rolul lor, legăturile şi sarcinile pe care le au de îndeplinit şi o serie de date privind întreaga
unitate din care fac parte. Toate acestea cuprinse într-un document normativ, prin care se
stabileşte  forma  de  organizare  şi  conducere  a  unităţii,  organismele  care  alcătuiesc
întreprinderea,  atribuţiile,  sarcinile  şi  răspunderile  care  revin  fiecărui  compartiment  de
muncă, organ şi funcţie de conducere, descrierea detaliată a legăturilor din cadrul structurii,
organigrama întreprinderii, alături de alte precizări, reprezintă regulamentul de organizare
şi funcţionare al firmei.

Necesitatea cuprinderii într-un document a tuturor acestor probleme ajută la 
cunoaşterea de către fiecare persoană a sarcinilor sale, a legăturilor şi cerinţelor ce se cer a 
fi îndeplinite, orientarea celor care se ocupă cu recrutarea, promovarea şi perfecţionarea 
personalului, cunoaşterea şi utilizarea celor mai adecvate metode de evaluare a 
complexităţii lucrărilor şi de determinare a consumului de muncă etc.

Structura  şi  conţinutul  regulamentului  de  organizare  şi  funcţionare  se  referă  la
următoarele:

Organizarea unităţii: dispoziţii  generale (actul normativ de înfiinţare, subordonare
ierarhică;  precizarea domeniului,  ramurii  şi  obiectului  de activitate  etc.;  statutul  juridic  al
unităţii şi regimul său de finanţare; principalele organe cu care colaborează la îndeplinirea
atribuţiilor sale).

Structura  organizatorică:  compartimentele  de  muncă  şi  relaţiile  dintre  acestea;
cazurile şi modalităţile de creare a unor compartimente temporare; consiliile, comisiile şi alte
organe care funcţionează în cadrul unităţii; unităţile subordonate; organigramele unităţii (ca
anexă).

Atribuţii şi sarcini: atribuţiile unităţii şi detalierea obiectelor de activitate; atribuţiile
compartimentelor,  diagramele  de  relaţii  între  compartimentele  care  colaborează;  lista
documentelor principale ce se elaborează în cadrul fiecărui compartiment şi fişele posturilor.

Conducerea  unităţii: conducerea  participativă  (organismele  de  conducere
participativă);  adunarea generală  a acţionarilor  şi  Consiliul  de administraţie;  componenţa
organelor de conducere participativă; numirea, alegerea sau revocarea membrilor; modul de
funcţionare  a  organelor  de  conducere  participativă;  competenţe  şi  responsabilităţi
concretizate la nivelul organelor de conducere participativă.

Conducerea  curentă  (atribuţii,  competenţe  şi  responsabilităţi  ale  conducătorului
unităţii şi adjuncţilor săi, cu înscriere în fişa postului, delegările de autoritate stabilite, lista
compartimentelor coordonate).

Dispoziţii finale: modul şi durata de aprobare şi intrare în vigoare a regulamentului
de  organizare  şi  funcţionare;  obligativitatea  cunoaşterii  şi  dispoziţii  privind  difuzarea
acestuia; modalitatea de completare şi modificare; mecanismul de menţinere în actualitate a



prevederilor; dispoziţii privind corelarea prevederilor regulamentului cu a altor documente cu
caracter normativ din unitatea respectivă.

Având în vedere aceste considerente, regulamentul de organizare şi funcţionare al
firmei trebuie să mai precizeze următoarele elemente principale:

 conturarea şi definirea unităţilor structurale şi a posturilor;
 ordinea ierarhică a acestora;
 legăturile existente între elementele structurii (posturi, organe);
 principalele  funcţiuni  ale  componentelor  fiecărui  organism  al
întreprinderii;
 atribuţiile fiecărui şef şi posibilităţile de delegare a autorităţii;
 pe cine înlocuieşte şi de cine este înlocuit fiecare şef;
 circuitele şi fluxurile operaţionale ale acţiunilor executate.

Existenţa în cadrul firmei a unui regulament de organizare şi funcţionare - în urma
difuzării  şi  cunoaşterii  de  către  tot  personalul  -  constituie  un  sprijin  în  obţinerea  unor
rezultate superioare, trebuind însă să se ţină seama şi de măsurile (efective curente) de
conducere propriu-zisă.

C. Salarizarea personalului din firma de exercițiu
Salariul  angajatului din firma de exercițiu reprezintă suma de bani virtuali ce revin

acestuia pentru munca prestată. Angajatul din firma de exercițiu este încadrat, pe baza unui
contract individual de muncă pe perioadă determinată.

Angajatul  firmei de exercițiu,  conform contractui  individual  de muncă pe perioadă
determinată, va desfășura 3 ore/săptămână, aferentă unui an școlar.

SALARIUL BRUT= SALARIUL REALIZAT+ SPORURI+ INDEMNIZAȚII
Documentele utilizate în decontarea salariilor în FE sunt:

1. Foaia colectivă de prezență
2. Statul de plată
3. Fluturașul.

D. Evaluarea activităţii resurselor umane
 Evaluarea performanţelor reprezintă procesul de stabilire a modului şi a măsurii în 

care angajaţii îşi îndeplinesc responsabilităţile ce la revin, în raport cu postul ocupat. Acest 
procedeu mai este numit şi clasificarea / evaluarea angajaţilor sau evalurea rezultatelor.  

Evaluarea constă în ansamblul aprecierilor asupra angajaţilor  cu scopul relevării 
elementelor esenţiale ale modului de realizare a obiectivelor şi sarcinilor , a acordării de 
recompense şi sancţiuni, a stabilirii modalităţilor de perfecţionare  şi a perspectivelor de 
promovare.

Evaluarea performanţelor personalului unei întreprinderi urmăreşte 3 obiective 
principale:
 scopul administrativ – menţinerea în funcţie, promovarea, transferul, etc.;
 scopul motivaţional – stabilirea salariilor angajaţilor;
 scopul informaţional – informarea angajaţilor privind rezultatele muncii lor şi căile
posibile de îmbunătăţire a acestora.

Măsurarea performanţelor umane poate fi obiectivă şi subiectivă. 
Măsurări obiective: se exprimă în volumul unui produs pe care un angajat îl produce, 

numărul produselor defecte date, timpul de absenţă sau de întârzieri la lucru. Acest tip de 
măsurări poate îmbrăca mai multe forme: măsurarea producţiei, volumul vânzărilor 
exprimate în unităţi monetare, date de personal.

Măsurări subiective: folosit atunci când angajatul nu produce un produs fizic măsurabil,
ele se utilizează pentru măsurarea comportamentului sau a trăsăturilor caracteristice ale 
angajatului, precum şi a rezultatelor lor.

 Există următoarele metode:
 Metoda rangurilor – se utilizează numai în condiţii în care se lucrează cu loturi de până
la 50 subiecţi. Tehnicile de ordonare a subiecţilor sunt:



a. Compararea pe întregul grup – presupune existenţa unuia sau a mai multor evaluatori
cărora nu li va fi permis să fie în contact unii cu ceilalţi cît timp durează operaţia de evaluare.
Lotul este aranjat de la cel mai eficient la cel mai slab. Se face rangul mediu.
b. Compararea pe perechi – evaluarea subiecţilor în raport cu o singură însuşire generală.
Evaluatorul  îl  analizează pe fiecare subiect în raport cu toţi  ceilalţi  şi îl  plasează la locul
potrivit.  Se alcătuiesc liste cu numele a doi subiecţi  astfel  ca fiecare subiect  să poată fi
comparat cu toţi membrii grupului. Apoi se constituie o matrice de comparaţie. Apoi subiecţii
sunt localizaţi pe o scară de evaluare pe baza cotei obţinute.
c. Distribuţia  forţată –  lotul  de  subiecţi  este mare (peste 50-60).  Evaluatorul  trebuie  să
respecte distribuţia  gaussiană ( 10% foarte slab,  20% slab,  40% mediu,  20% bun,  10%
foarte bun) şi să încadreze fiecare subiect într-o anumită clasă în baza unor procente de
distribuţie  fixate.  Subiecţii  se  repartizează  în  clasa  în  care  se  potriveşte.  Este  metodă
teoretică.
 Scările  de evaluare –  se  bazează  pe note sau calificative  conform unor  standarde
externe. Fiecare individ se apreciază individual. Tipuri:
a. Scări  de  evaluare  numerice – constau în  acordarea de note de la  0-10,  etc.  pentru
diferite calităţi. Cele mai utilizate, dar mai puţin obiective.
b. Scările grafice – calităţile individuale sunt notate pe o linie pe care sunt fixate repere cu
descrieri comportamentale.
c. Scări standardizate – utilizarea unui set de metode standard ca puncte de referinţă.
d. Scări  cu  descrieri  comportamentale  –  sunt  foarte  obiective  şi  este  definit  conţinutul
fiecărui punct al scării.
e. Scări de evaluare multiple -  conţin câteva dimensiuni sau variabile de bază ale reuşitei
profesionale.
 Listele de control –  formează o serie de elemente descriptive din  care evaluatorul
selectează pe cele care corespund unui angajat. Evaluatorul efectuează mai mult o muncă
de înregistrare a caracteristicilor comportamentale şi mai puţin de apreciere.
a. Listele de control scalate (check list) – selectarea de pe o listă, care cuprinde un set de
comportamente  de  muncă  a  celor  care  se  potrivesc  cel  mai  bine  cu  persoana  notată.
Fiecare descriere comportamentală are o scară.
b. Liste cu alegeri forţate -  cea mai populară metodă. Evaluatorului i se prezintă mai multe
grupe de câte patru sau cinci  adjective sau propoziţii  din care două „favorabile”  şi  două
„nefavorabile”  şi  una  „neutră”.  El  trebuie  să  aleagă  o  caracteristică  favorabilă  şi  una
defavorabilă pentru persoana apreciată.
 Tehnica  incidentelor  critice –  diferenţiază comportamentele  din  contextul  muncii  în
eficiente  şi  ineficiente  şi  implică  trei  etape:  colectarea  incidentelor  critice,  scalarea
incidentelor, clasificarea lor, construirea listei de comportament. Este utilizată în aprecierea
conducătorilor de întreprinderi.
 Eseul scris – relatare scrisă sau o descriere liberă, literară şi originală a potenţialului
sau performanţelor anterioare ale unui angajat, a punctelor forte şi slabe, precum şi sugestii
de îmbunătăţire a performanţei.
 Managementul prin obiective sau evaluarea prin rezultate.
Alte metode de evaluare: autoevaluarea performanţelor, evaluarea de către cei egali, 
evaluarea făcută de către subordonaţi.

Din  evaluarea  performanţelor  angajaţilor  poate  rezulta  promovarea,  concedierea,
demisia angajatului,  instruirea şi planificarea carierei.

Model de fișă de evaluare a personalului din firma de exercițiu:
Antet FE

Chestionar de evaluare/autoevaluare a elevului angajat  în FE
Nume și prenume:
Postul ocupat:
Compartimentul
Nr. Criterii de evaluare Punctaj * Punctaj obţinut
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I. GENERALITĂȚI

I.1 CARACTER

1. Dinamism

2. In i ţ iat ivă

3. Cunoaşterea de sine

4. Dorinţa de a promova

5. Adaptarea la schimbare

I.2 CALITĂȚI, INTELIGENȚĂ

6. Creat ivi tate

7. Spir i t  de anal iză

8. Capacitate de sinteză

9. Logică

10. Inte l igenţă socia lă

11. Cal i tatea
exprimări i

oral

12. scr is

I.3 RAȚIONAMENT

13. Real ism

14. Discernământ

15. Sens cr i t ic

16. Obiect ivi tate

17. Capacitate de decizie

18. Capacitatea de evaluare

I.4 CALITĂȚI SOCIALE

19. Comportament  în  cadrul
grupului

20. Respectul   faţă  de  cei
d in jur

21. Apt i tudinea de a negocia

22. Capacitatea  de  a  pr imi
feed- back

23. Capacitatea  de  a  ofer i
feedback

I I .  CAPACITĂŢI  PROFESIONALE

24. Rentabi l i tate

25. Încadrarea  în  timp  în
realizarea sarcinilor

26. Rezolvarea sarcinilor de lucru 



27. Organizarea  și
paln i f icarea  sarcin i lor  de
lucru

28. Competenţă
în
specia l i tate
a postulu i

IT
29. Comunicar

e  cu  șeful
d irect
Lucrul  în
condiț i i  de
stres

30.

31. Rezolvarea
problemelo
r

32. Încadrarea în timp în
realizarea sarcinilor

33. Rezolvarea sarcinilor de lucru 

III. APTITUDINEA DE A EXERCITA ANUMITE FUNCŢII

34. Management

35. Relaţ i i  comercia le,
publ ice

36. Cercetare -  studi i

37. Apt i tudin i  part iculare

Total

Calificativ:
FB pentru 75-111 puncte obţinute
B pentru 38- 74 puncte obţinute
S pentru 10- 37 puncte obţinute

N pentru 0-9 punct obţinut
*Dacă  aveți  calitatea  de  angajat,  notaţi  cu  X  în  coloana  cu  punctajul  pe  care  îl

acordaţi pentru fiecare criteriu de evaluare și treceți punctajul la Autoevaluare.
Data...........................
Angajat...................................................................................
Șeful de compartiment ........................................................
CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE ................................
................................................................................................
................................................................................................

Am luat la cunoștință,

Bibliografie:
*** Ghidul firmei de exercițiu: cea mai bună practică, Editura Didactică și Pedagogică,
București, 2012

1. *** Din școală în viață prin firma de exercițiu, Editura Didactică și Pedagogică, 
București, 2005

2. Doinița, Zafiu;Andrei, Puia; Ghidul firelor de exercițiu, S.C. OFFSET GRAFIC S.R.L., 
Brăila, 2002

3. OMECT 5109/25.05.2008 privind înființarea CENTRALA REȚELEI FIRMELOR DE 
EXERCIȚIU/ ÎNTREPRINDERILOR SIMULATE DIN ROMÂNIA



PAGINA DE DIVERTISMENT  
 REBUS

STRUCTURI DE  ACTIV PATRIMONIAL
Prof.DIMA  LAURA

                                                                                       A
1.  
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

B

Orizontală :

1.Elemente de patrimoniu care definesc capacitatea tehnică de producție și comercializare ;
2.Sume de încasat de la alte firme sau persoane ;
3.Cheltuieli efectuate pentru a obține dreptul de autor asupra unui produs serviciu sau 
lucrare ;
4.Bunuri cumparate în vederea revânzării ;
5.Sume rezervate in contul de la banca în vederea achitarii obligațiilor față de anumiți 
furnizori;
6.Bunuri cu valoare mare si durata de folosinta de peste 1 an;
7.Recuperarea treptata a unei achizitii de imobilizari ;
8.Cheltuieli efectuate în scopul obținerii  dreptului de a exploata un bun proprietate a statului 
pe o perioada determinată ;
9.Mijloace circulante materiale ;
10.Hârtii de valoare ce atesta participarea la capitalul unei societati si dau dreptul 
deținătorului să primeasca dividende.

Verticală( coloana A-B) :

Totalitate bunurilor aparținând unei persoane fizice sau juridice bunuri ce sunt dobândite în 
relația de drepturi și obligațiii



Știați că ...

Spiridon Elena-Andreea – clasa a XIIa C

  ...  singurul loc din Europa unde se mai produce ceramică neagră se află în România,

în comună Marginea, județul Suceava? 

   ...   Vaticanul  are  pe  cap de  locuitor  mai  mulți  turiști  decât  în  orice  altă  țara?

Deoarece Vaticanul este centrul marilor valori religioase, istorice, politice și culturale,

doar muzeele vizitate ale acestei tări, sunt de aproape 5,5 milioane de vizitatori pe an.

  ...  conductele Rusiei ar putea înconjura planetă de 6 ori? 

 ...  în Suedia, există câte un autobuz la fiecare 1000 de persoane? Aici găsim cea mai

bună rețea de transport public. 

...  Spania este statul european cu cei mai mulți kilometri de autostradă, peste 13.500?

 ...  Monaco și Cambodgia sunt singurele țări cu șomaj 0%? 

 ...  aproape jumătate din resursele de petrol rămase în lume se găsesc sub gheață din

regiunea de nord a Cercului Arctic? 

  ...  Hitachi Seaside Park din Japonia este un parc de flori și o destinație turistică

populară? Parcul se întinde pe o suprafața de 3,5 hectare, iar florile sunt uimitoare pe

tot parcursul anului. 

 ...  strugurii sunt pe locul 3 în topul celor mai cultivate fructe din lume, după banane

și portocale? 

 ...  Japonia nu are resurse naturale și este expusă la mii de cutremure pe an, dar toate

acestea nu au împiedicat-o să devină una dintre cele mai dezvoltate țări din lume? 

 ...  de pe un hectar de teren cultivat cu cânepă se obține mai multă hârtie decât de pe

un hectar de teren cu copaci? 

  ...   dacă  avem  ceva  de  memorat  este  bine  să  memorăm  cantități  mai  mici  de

informații deoarece sunt mai ușor de reținut? 

 ...  dependența de Internet a fost declarată boală mintală? 

 ...   oamenii  sunt  mai  fericiți  atunci  când sunt ocupați,  fapt  ce îi  ajută să rămână

optimiști? 



ADOLESCENȚA ÎN CULORI

1. Spiridon Pavelina- clasa a XI-a D

2. Mocanu Andra- clasa a IX-a G



3. Condurache Elena- clasa a XI-a D  4. Spiridon Pavelina- clasa a XI-a D
 

5. Costea Alexandru- clasa a XI-a H



6. Teslărașu Vladiana- clasa a XI-a B

CURIOZITĂȚI
Juverdeanu Ermin Constantin- clasa a XI-a G

Zece  curiozități  despre  bani,  un

subiect  controversat,  dar

omniprezent în viețile noastre.

1. În  trecut  oamenii  foloseau

alte  lucruri  în  locul  banilor.  Ex.:

sare,  pietre  pretioase,  boabe  de

cacao, etc.

2. Primii  bani  de  hârtie  au  fost

folosiți  de chinezi,  încă din anul  618,

ca acte de proprietate sau de credit.

3. Leul romanesc provine din secolul 

XVII, atunci când tările românești 

foloseau ca monedă talerii olandezi pe

care era gravat un leu

4. Banii de hârtie pot transporta virusul

gripei pentru mai mult de două 

săptămâni.

5.  Anual se produc mai multi bani de

Monopoly decât bani reali.



6.  Primul  bancomat  din  lume  a  fost

construit  la  Londra,  în  anul  1967.

7.Cea mai mică bancnota din lume a

fost emisă în Morocco,  în anul 1944,

sub  dimensiunea  unui  timbru  (42×31

mm.)

8. Regina Elisabeta a II-a a existat pe 

bancnote în peste 33 de țări.

9.  Zimbabwe  a  creat  bancnota  de  1

trilion de dolari pentru lupta împotriva

inflației.

10. Cea mai grea monedă din lume

cântărește  43  kg  și  provine  din

Suedia.

Rebus
Andrian Dragoș- clasa a XI a H

1 R

2 E

3 Z

4 E

5 R

6 V

7 A

8 Ț

9 I

10 E



1. Arii  protejate  mai  mari,  în  care  regimul  de  protecţie  se  extinde  asupra  tuturor

componentelor cadrului natural (două cuvinte).

2. Rezervaţie a biosferei din România,   zonă de importanţă naţională şi internaţională,

trecută pe lista patrimoniului mondial(două cuvinte). 

3. Primul parc naţional din România este situat în munţii…………………..

4. “Speciile  de  animale  şi  plante  rare  sau  periclitate,  arbori  izolaţi,  formaţiuni  şi

structuri  geologice  de  interes  ştiinţific  sau  peisagistic”  se  numesc

………………………… al naturii.

5. Introducerea pe teritoriul ţării, cu excepţia cazurilor prevăzute de lege, a culturilor

de  microorganisme,  plante  şi  animale  vii,  se  face  be  baza  acordului  eliberat  de

autoritatea  centrală  pentru  protecţia  mediului,  în  urma  consultării

cu………………………. (două cuvinte).

6. Reglementare internaţională, privind patrimoniul mondial cultural şi natural. 

7. În cuprinsul ariilor naturale protejate se găsesc ……………………, animale, minereuri

şi/sau  formaţiuni  geologice  rare,  care  prezintă  importanţă  din  punct  de  vedere

ştiinţific.

8. Elementele naturale ce se regăsesc în ariile naturale protejate sunt importante din

punct de vedere …………….

9. Parcurile  naţionale  sunt  destinate  cercetării  ştiinţifice  ,  recreaţiei  şi  pentru

………………..

10. Rezervaţiile naţionale, după obiectul ocrotirii pot fi ………………….
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