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CUVÂNT DE ÎNCEPUT 
 

Îmi face o deosebita placere să vă adresez câteva 

cuvinte cu ocazia lansării  primului număr al revistei 

PASI  SPRE  VIITOR 

Această  revistă se adresează în egală măsura 

profesorilor şi elevilor care doresc să împărtăşească din 

experienţa lor câteva lucruri tuturor, nouă celor care 

suntem dornici de a afla cât mai multe. 

Sper ca materialele prezentate în această revistă 

vor veni în întâmpinarea tuturor cerinţelor celor 

interesaţi deoarece am gândit structura acesteia 

împărţită pe diverse arii de interes. Astfel va exista 

rubrica noutăţilor şi evenimentelor din cadrul 

Colegiului Economic” Anghel  Rugină” Vaslui, 

rubrica adresată activităţii  turistice, rubrica 

activităţilor economice precum si nelipsita pagină de 

divertisment. 

Asteptăm din partea tuturor materiale 

interesante. 

 

 Autor 

 Prof. Dima Laura 
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EDITORIAL 
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 
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EVENIMENTE ȘI NOUTĂȚI 

SIMPOZIONLUI –CONCURS ”ANGHEL RUGINĂ-UN SIMBOL AL 

ÎNVĂŢĂMÂNTULUI VASLUIAN”, Ediţia I 
Prof. Dima Laura 

 
 Simpozionul –concurs  judeţean “ Anghel Rugină-un simbol al învăţământului vasluian” s-a 

desfaşurat în ziua de 21.04.2016 având ca parteneri”Casa Corpului Didactic “Vaslui,Liceul “Stefan 

Procopiu” Vaslui şi Liceul “Ion Corivan” Huşi.Logistica necesară desfăşurării simpozionului-concurs 

a fost asigurată de  coordonatorii proiectului şi de către organizatori. 

 Simpozionul –concurs s-a adresat profesorilor  şi elevilor de la liceele tehnologice clasele IX-

XII şi a avut ca obiective principale dezvoltarea capacităţilor de comunicare şi antreprenoriale ale 

elevilor şi promovarea turismului. 

 La secţiunea adresată profesorilor au participat profesori cu lucrări având ca temă :“ Exemple 

de bune practici în predarea disciplinelor economice”.  Lucrările au captat atenţia prin profunzimea 

noţiunilor tratate şi modul în care acestea sunt aplicate la clasă. 

 La sectiunea adresată elevilor au participat elevi de la profilul economic cu prezentări  şi 

referate pe tema” Studiul de piaţă un prim pas spre o afacere de succes” iar la turism elevii au 

participat cu referate şi prezentări pe tema “Turist în ţara mea“ .Simpozionul- concurs aflat la prima 

sa ediţie a avut participare directă  şi indirectă. 

 S-au acordat premii elevilor participanţi pe fiecare  secţiune în parte. 

 Menţionez că pentru lucrările simpozionului- concurs “ Anghel Rugină un simbol al 

învăţământului vasluian” s-a obtinut ISSN de la Biblioteca Naţională a României. 

 
 

COMPETIŢIA BUSSINES PLAN 
 

Prof. Dima Laura , Prof. Pracsiu Daniela 

 

În luna martie 2016 s-au desfăşurat la Colegiul Economic “ Anghel Rugină” Vaslui faza pe 

şcoală şi faza judeţeană a Competiţiei “ Bussines Plan”  

La faza pe şcoală s-au înscris un număr de şase echipaje şi au fost înregistrate următoarele rezultate:  

Premiul I – F.E E_SSENCE S.R.L clasa a XI a C -coordonator prof.PRACSIU TINCA DANIELA  

Premiul II – F.E MAGIC TRAVEL S.R.L clasa aXI-a H - coordonator prof DIMA LAURA  

Premiul III- F.E CĂSUŢA BUNICII S.R.L clasa a XI-a D -coordonator prof.CASANDRA ANA  

Menţiuni : 

- F.E GUSTUL DE ACASĂ S.R.L clasa  a XI-a B - coordonator prof.Paraschiv Mihaela  

-F.E HERO ASIG S.R.L clasa a XI a B -coordonator prof.Diaconu Oana  

-F.E DULCINEEA S.R.L calasa a XI a C -coordonator prof BOTEZ MARIA MAGDALENA  

La faza judeţeană desfăşurată la Colegiul Economic”Anghel Rugină” Vaslui au participat două 

firme: F.E E_SSENCE S.R L – Colegiul Economic “Anghel Rugină “ Vaslui și F.E ARES S.R L – 

Liceul Tehnologic “ Petru Rareş” Bârlad  

Firma aparținând colegiului nostru s-a clasat pe locul I şi a reprezentat judeţul Vaslui la faza zonală 

desfăşurată la Suceava.  Implicarea şi dăruirea elevilor noştri a fost răsplătită cu obţinerea unei 

menţiuni la faza zonală a Competiţiei Business Plan . 
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NE MÂDRIM CU EI… 
        Prof. Dima Laura Prof. Pracsiu Daniela 

 

În perioada ianuarie- martie 2016 s-a desfăşurat olimpiada judeţeană din aria curriculară 

tehnologii. Colegiul Economic “Anghel Rugină” Vaslui a fost reprezentat de următorii elevi: 

 

Nr. 

crt. 

Domeniul si 

calificarea 
Clasa 

Numele şi 

prenumele 

elevului 

Cadre didactice îndrumătoare 

0 1 2 3 5 
1 ECONOMIC-

ADMINISTRATIV-

Calificarea -Tehnician  în 

activități economice 

XI C 

BUMBU   

LARISA 

MIHAELA 

Prof. DIACONU OANA MARIANA; 

Prof. MUNTIANU MARIANA; 

Prof. PARASCHIV MIHAELA 

2 

 

ECONOMIC-

ADMINISTRATIV-

Calificarea -Tehnician  în 

activități economice 

XI E 
VOINA A.C 

ANDRA MARIA 

Prof. PRACSIU DANIELA; 

Prof. BUHUS ANDREEA; 

Prof. TANASA ALINA; 

Prof. CIOBANU ISABELA 

3 ECONOMIC-

ADMINISTRATIV-

Calificarea -Tehnician  în 

activități economice 

XI C 

NEGOITA R. 

DENIS ROBERT  

FLORENTIN 

Prof.PRACSIU DANIELA; 

Prof.PARASCHIV MIHAELA; 

Prof.CIOBANU ISABELA 

4 ECONOMIC-

ADMINISTRATIV-

Calificarea -Tehnician  în 

activități economice 

XII D 

STOICAN 

G.DELIA 

ALEXANDRA 

Prof.BUHUS ANDREEA 

Prof.PARASCHIV MIHAELA; 

Prof. FILIP ALEXANDRU; 

5 ECONOMIC-

ADMINISTRATIV-

Calificarea -Tehnician  în 

activități economice 

XII D 

STANGACIU  

N.ROXANA 

GEORGIANA 

Prof.BUHUS ANDREEA 

Prof.PARASCHIV MIHAELA; 

Prof.FILIP ALEXANDRU; 

6 ECONOMIC-

ADMINISTRATIV-

Calificarea -Tehnician  în 

activități economice 

XII B 
VITELARU   

REMUS IULIAN 

Prof.BUHUS ANDREEA; 

Prof.CASANDRA ANA; 

Prof.FILIP ALEXANDRU; 

7 TURISM SI 

ALIMENTATIE-

Calificarea –Tehnician în 

turism 

XI H 

LIHOR 

I.RALUCA 

MIHAELA 

Prof. DIMA LAURA 

Prof. TANASA ALINA 

8 TURISM SI 

ALIMENTATIE-

Calificarea –Tehnician în 

turism 

XI H 

ICHIM  I 

MADALINA 

IONELA 

Prof. DIMA LAURA; 

Prof. TANASA ALINA; 

9 TURISM SI 

ALIMENTATIE-

Calificarea –Tehnician in 

turism 

XI H 
TROFIN 

D.ALEXANDRA 

Prof.DIMA LAURA; 

Prof.TANASA ALINA; 

10 TURISM SI 

ALIMENTATIE-

Calificarea –Tehnician în 

turism 

XII G 

CROITORU 

GH.LAURA 

VASILICA 

Prof.DIMA LAURA; 

Prof.TANASA ALINA; 

11 TURISM SI 

ALIMENTATIE-

Calificarea –Tehnician în 

turism 

XII G 

MARIN 

C.BEATRICE 

MIHAELA 

Prof.DIMA LAURA; 

Prof.TANASA ALINA; 
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Elevii care au reprezentat colegiul au obţinut următoarele rezultate:  

• ECONOMIC/ADMINISTRATIV/ COMERȚ - Calificarea - Tehnician în activităţi 

economice- clasa a XI-a  

Premul II-VOINA ANDRA MARIA –clasa a XI a E ; 

• ECONOMIC/ADMINISTRATIV/ COMERȚ  - Calificarea - Tehnician în activităţi economice 

–clasa a XII a 

Premiul I-STOICAN DELIA ALEXANDRA-clasa a XII a D 

Premul II-STINGACIU ROXANA GEORGIANA - clasa a XII a D 

Premiul III-VIŢELARU REMUS IULIAN –Clasa a XII a B  

• TURISM ŞI ALIMENTAŢIE-Calificarea –Tehnician în turism-clasa a XII a  

Premiul III –MARIN BEATRICE MIHAELA- clasa a XII a G 

La olimpiada din aria curriculară tehnologii la faza naţională am fost reprezentaţi de elevă 

STOICAN DELIA ALEXANDRA clasa a XII a D. 

 

Felicitări, dragi elevi! 
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MANAGEMENTUL CALITĂŢII 
(Extras din lucrarea de licenţă MANAGEMENTUL CALITATII) 

 

prof. BUHUŞ ANDREEA 

 

Definiţia managementului calităţii 

         Pornind de la Juran ( considerat 

deschizător de drum) managementul calităţii a 

fost definit prin funcţiile sale, în termenii  

trilogiei calităţii: 

- planificarea calităţii ( Quality Planning ); 

- ţinerea sub control a calităţii ( Quality 

Control ); 

- îmbunătăţirea calităţii ( Quality 

Improvement ). 

         Definiţia conform standardului ISO 8402 

ne prezintă managementul calităţii ca 

ansamblul activităţilor funcţiei generale de 

management, care determină politica privind 

calitatea, obiectivele şi responsabilităţile ce le 

implementează în cadrul sistemului calităţii. 

         Acest standard precizează că: 

- responsabilitatea există la toate nivelurile de 

management; 

- rolul de coordonare îl are conducerea de vârf 

(top management); 

- implementarea se realizează cu participarea 

tuturor angajaţilor; 

- punctul de plecare îl reprezinta elaborarea 

strategiei şi politicii calităţii; 

- sistemul calităţii reprezintă structura 

organizatorică, procedurile, procesele şi 

resursele 

necesare pentru implementarea 

managementului calităţii. 

- în condiţiile unor costuri minime . 

 

Funcţiile managementului calităţii 

         Existenţa mai multor puncte de vedere cu 

privire la definirea managementului calităţii, a 

avut consecinţe şi asupra stabilirii funcţiilor 

acestuia. 

          Astfel, în funcţie de definiţia dată de 

standardele ISO 9000/2000, ţinand cont de 

succesiunea etapelor corespunzătoare 

procesului managerial în general şi de 

specificul managementului calităţii, funcţiile 

acestuia sunt: planificare, organizare, 

coordonare, antrenare, ţinerea sub control, 

asigurarea şi îmbunătăţirea calităţii. 

a) Planificarea calităţii 

      Funcţia de planificare se constituie din 

procesele care definesc principalele obiective 

ale societăţii în domeniul calităţii, resurselor şi 

mijloacelor necesare realizării acestora. 

         În funcţie de nivelul la care sunt 

stabilite obiectivele, planificarea poate fi 

strategică şi operativă. Prin planificarea 

strategică sunt formulate principiile de bază, 

orientările generale ale societăţii în domeniul 

calităţii care se vor regăsi în politica calităţii 

adoptată de conducerea superioară. Planificarea 

internă urmăreşte stabilirea caracteristicilor 

produselor la nivelul cerinţelor utilizatorilor şi 

dezvoltarea proceselor care să facă posibilă 

realizarea acestor caracteristici. Prin 

planificarea externă se identifică clienţii şi se 

stabilesc cerinţele. 

b) Organizarea activităţilor care asigură 

calitatea 

          Se realizează prin ansamblul 

activităţilor desfaşurate în societate pentru 

îndeplinirea obiectivelor stabilite în domeniul 

calităţii. Ca şi definiţie, organizarea constă în 

determinarea structurilor administrative, 

alocarea resurselor şi aplicarea sistemelor şi 

metodelor care vor permite realizarea calităţii 

propuse. 

c) Coordonarea activităţilor prin care se 

asigură calitatea   

         Funcţia este determinată de procesele 

prin care se armonizează deciziile şi acţiunile 

societăţii şi ale subsistemelor sale referitoare la 

calitate, în scopul realizării obiectivelor definite 

prin sistemul calităţii. Asigurarea unei 

coordonări eficiente este condiţionată de 

existenţa unei comunicări bilaterale şi 

multilaterale adecvate în toate procesele care 

vizează managementul calităţii. 

d) Antrenarea personalului pentru 

realizarea obiectivelor calităţii 

         În acest scop conducerea societăţii 

iniţiază o serie de acţiuni prin care se 

mobilizează întregul personal la realizarea 

obiectivelor planificate în domeniul calităţii. 

Antrenarea salariaţilor se face prin motivare, 

pentru care, potrivit lui Juran, managerii pot 
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adopta una dintre cele două teorii , pe care el le 

consideră specifice domeniului calităţii : x care 

se bazează pe constrângerea salariaţilor şi teoria 

y ce se bazează pe constiinţa salariaţilor. 

e) Ţinerea sub control a calităţii 

         Este asigurată prin activităţile de 

supraveghere a desfaşurării proceselor şi de 

evaluare a rezultatelor în domeniul calităţii, în 

fiecare fază a procesului de execuţie a 

produsului, în scopul eliminării eventualelor 

deficienţe şi prevenirii apariţiei acestora în 

fazele următoare ale procesului de 

fabricaţie.Metodele cele mai utilizate pentru 

verificarea şi supravegherea calităţii 

activităţilor desfăşurate într-o societate sunt 

controlul tehnic de calitate şi auditul 

calităţii.Activitatea de ţinere sub control a 

calităţii poate fi apreciată şi printr-un sistem de 

indicatori, între care cei mai importanţi sunt: 

costul noncalităţii, ponderea produselor 

rebutate şi a celor remediate în totalul 

produselor fabricate, numărul reclamaţiilor de 

calitate etc.. 

f) Asigurarea calităţii 

        Funcţia de asigurare a calităţii se 

referă la ansamblul activităţilor preventive, prin 

care se urmăreşte în mod sistematic să se 

asigure corectitudinea şi eficienţa activităţilor 

de planificare, organizare, coordonare şi ţinere 

sub control, în scopul de a se garanta obţinerea 

rezultatelor la nivelul calitativ dorit. 

         Activităţile întreprinse pentru 

asigurarea calităţii urmăresc realizarea unor 

obiective interne şi externe.Astfel, activităţile 

desfaşurate pentru asigurarea calităţii în 

interiorul societăţii au ca scop să ofere garanţii 

conducerii superioare că va fi obţinută calitatea 

dorită. Asigurarea externă a calităţii are drept 

scop de a da încredere clienţilor că sistemul de 

calitate a furnizorului permite obţinerea calităţii 

cerute. 

g) Îmbunătăţirea calităţii 

         Funcţia se realizează prin activităţile 

desfăşurate în fiecare fază de fabricare a 

produsului în vederea îmbunătăţirii 

performanţelor tuturor proceselor şi rezultatelor 

acestor procese pentru a asigura o satisfacere 

mai bună a nevoilor clienţilor, în condiţii de 

eficienţă. Funcţia urmăreşte, aşadar, obţinerea 

unui nivel al calităţii superior celui planificat. 

Această funcţie este considerată cea mai 

importantă pentru managementul 

calităţii.Tocmai de aceea standardele ISO 9000 

pun un accent mare pe îmbunătăţirea calităţii, 

recomandând producătorilor să implementeze 

un asemenea sistem de calitate, care să 

favorizeze îmbunătăţirea continuă a proceselor 

şi rezultatelor acestora. 

Principiile managementului calităţii 

         Au fost identificate opt principii de 

management al calităţii care pot fi utilizate de 

managementul de la cel mai înalt nivel pentru a 

conduce organizaţia spre îmbunătăţirea 

performanţei: 

  a) Orientarea către client 

Organizaţiile depind de clienţii lor şi de 

aceea ar trebui să înţeleagă necesităţile curente 

şi viitoare ale clienţilor, ar trebui să satisfacă 

cerinţele clientului şi ar trebui să se preocupe să 

depăşească aşteptările clientului. 

b) Leadership 

         Liderii stabilesc unitatea dintre 

scopul şi orientarea organizaţiei. Aceştia ar 

trebui să creeze şi să menţină mediul intern în 

care personalul poate deveni pe deplin implicat 

în realizarea obiectivelor organizaţiei. 

c) Implicarea personalului 

         Personalul de la toate nivelurile 

reprezintă esenţa unei organizaţii şi implicarea 

lui totală permite ca abilităţile lor să fie utilizate 

în beneficiul organizaţiei. 

d)   Abordarea bazată pe proces 

         Rezultatul dorit este obţinut mai 

eficient atunci cînd activităţile şi resursele 

aferente sunt conduse ca un proces. 

e) Abordarea managementului ca sistem 

         Identificarea, înţelegerea şi 

conducerea proceselor corelate ca un sistem, 

contribuie la eficacitatea şi eficienţa unei 

organizaţii în realizarea obiectivelor sale. 

f)   Îmbunătăţirea continuă 

         Îmbunătăţirea continuă a 

performanţei globale a organizaţiei ar trebui să 

fie un obiectiv permanent al organizaţiei. 

g) Abordarea pe bază de fapte în luarea 

deciziilor 

         Deciziile eficace se bazează pe 

analiza datelor şi informaţiilor. 

h) Relaţii reciproc avantajoase cu 

furnizorul 
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         O organizaţie şi furnizorii săi sunt 

interdependenţi şi o relaţie reciproc avantajoasă 

creşte abilitatea ambilor de a crea valoare. 

         Aceste opt principii de management al 

calităţii constituie baza standardelor de 

management al calităţii din cadrul familiei ISO 

9000. 

 

 

 

STRATEGII DIDACTICE PENTRU PREGĂTIREA PROFESIONALĂ 
INCLUZIVĂ A ELEVILOR CU C.E.S. 

Prof.  Casandra Ana 

 

 „Școlile trebuie să primească toți copiii 

indiferent de starea lor fizică, intelectuală, 

socială, emoțională, lingvistică sau oricare alta. 

Aici trebuie cuprinși și copii cu dizabilități, și 

copiii talentați, și copii din zonele rurale izolate 

și cei din populațiile nomade, și copiii 

minorităților lingvistice, etnice sau culturale, 

precum și copiii din alte grupuri sau zone 

marginale”  (Cadrul de acțiune privind cerințele 

educative speciale, UNESCO / Conferința de la 

Salamanca, 1994, p.6) 

Toti copiii au dreptul de a fi educaţi 

împreună, oricare ar fi dizabilitatea/ handicapul 

sau dificultăţile de învăţare. 

Orice copil are o serie de particularităţi, 

caracteristici care se referă la modul, stilul, 

ritmul şi specificul învăţării sale. În acelaşi timp 

o serie de copii au particularităţi ce îndreptăţesc 

un sprijin suplimentar, activităţi specifice 

pentru realizarea sarcinilor de  învăţare; este 

vorba de cerinţe speciale, diferite de ale 

majorităţii copiilor şi care determină măsuri 

specifice. Cerinţe speciale poate avea orice 

om/copil în anumite perioade, pentru că 

cerinţele speciale acoperă o realitate extrem de 

variată, complexă şi dinamică - de la probleme 

simple, determinate de dezvoltarea tipică a 

individualităţii şi persoanei, până la problemele 

unice, care nu se pot rezolva decât cu o 

intervenţie specială şi specifică. 

Să nu uităm că şi „copiii care au anumite 

dizabilităţi/handicapuri au trebuinţe de bază în 

creştere şi dezvoltare ca toţi copiii. Identificăm: 

nevoia de afecţiune şi securitate, de apreciere şi 

întărire pozitivă, de încredere în sine, de 

responsabilitate ş independenţă”. (E. Vrăşmaş, 

1998). 

Cerinţele educative speciale derivă din 

dizabilităţi, deficienţe, boli sau deprivări de 

ordin socio-cultural: 

• Dificultăţi/ dizablităţi de învăţare; 

•  Întârziere/deficienţă mintală; 

• Tulburări de limbaj; 

• Deficienţe fizice/motorii; 

• Deficienţe vizuale; 

• Deficienţe auditive; 

• Tulburări emoţionale şi de 

comportament; 

• Delicvenţele; 

• Copiii străzii; 

• Grupuri etnice şi religioase minoritare; 

• Copiii bolnavi de boli cronice sau 

SIDA; 

• Copii exploataţi, maltrataţi sau abuzaţi; 

Copiii cu CES fac parte din societatea 

noastră, aceştia mai mult decât ceilalţi copii au 

nevoie de o permanentă socializare şi 

colaborare cu alţi copii pentru asigurarea 

integrării sociale a lor. Prin contactul direct cu 

elevii din alte instituţii şcolare şi prin 

participarea alături de ei la diverse activităţi se 

realizează diminuarea izolării şi înlăturarea, în 

mare măsură, a tendinţelor de agresivitate, 

contribuind la îmbunătăţirea modului lor de 

viaţă. Tendinţa de a crea şi sprijini cadrul 

necesar integrării sociale şi societale a copiilor 

cu dizabilităţi este cu cât mai activă, cu atât mai 

eficientă, argumentul suprem constituindu-l 

beneficiile psihosociale ale incluziunii, aceasta 

facilitând asumarea de roluri sociale proprii în 

comunitate şi stabilirea de relaţii sociale. 

Există  trei mari tipuri de abordări ale 

educaţei copiilor cu CES (Cerinţele educative 

speciale):  

a) segregarea - gruparea copiilor în 

funcţie de dizabiltăţi şi repartizrea lor în şcoli 

special create pentru a răspunde acelor categorii 

de dizabilităţi ;  

b) integrarea - copiii cu dizabilităţi sunt 

plasaţi în şcolile obişnuite, adesea în clase 
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speciale, în măsura în care ei pot face faţă 

cerinţelor şcolii de masă;  

c) incluziunea - se recunoaşte necesitatea 

transformării culturilor, politicilor şi practicilor 

şcolilor generale pentru a se adapta la diferite 

nevoi ale anumitor elevi, precum şi obligaţia de 

a îndepărta barierele care ar împiedica acea 

posibilitate (UNICEF, 2012). 

Segregarea şcolară a copiilor reprezintă 

separarea fizică, intenţionată sau 

neintenţionată, a elevilor față de restul copiilor 

în şcoli. 

Educaţia integrată  se referă la faptul că 

toţi copiii trebuie să înveţe împreună în medii 

cât mai aproape de contextul normal al vieţii şi 

nu în medii separate. Fiecare copil trebuie 

integrat într-un program adecvat de educaţie; 

fiecare copil are dreptul să meargă la 

grădiniţă/şcoală unde merg toţi copiii din 

vecinătatea sa, iar grădiniţă/şcoala să răspundă 

nevoilor sale educative. 

Educaţia incluzivă este o abordare și un 

proces continuu de dezvoltare a politicilor și 

practicilor educaţionale, orientate spre 

asigurarea oportunităţilor și șanselor egale 

pentru persoanele excluse/marginalizate de a 

beneficia de drepturile fundamentale ale omului 

la dezvoltare și educaţie 

Educația incluzivă se bazează pe educaţia 

cognitivă (elevul este învăţat să înveţe şi să 

gândească pornind de la realităţile dezvoltării 

sale psihice) și pe evaluarea dinamică 

(evaluarea nu este standardizată, ci 

personalizată). 

Educaţia incluzivă: 

- este o abordare potrivit căreia toţi copiii 

trebuie să aibă șanse egale de a frecventa 

aceeași școală și de a învăţa împreună, 

indiferent de apartenenţa lor culturală, socială, 

etnică, rasială, religioasă și economică sau de 

abilităţile și capacităţile lor intelectuale sau fi 

zice. 

- este caracteristica calitativă a sistemului 

de educaţie deschis, fl exibil, adaptat 

necesităţilor persoanei, politicile și practicile 

căruia sînt axate pe cooperare, parteneriat și 

relaţii umane pozitive; 

- prevede schimbarea și adaptarea 

continuă a sistemului educaţional pentru a 

răspunde diversităţii copiilor și nevoilor ce 

decurg din aceasta, pentru a oferi educaţie de 

calitate tuturor în contexte integrate și medii de 

învăţare comune; 

- presupune o nouă orientare care pune 

accentul pe cooperare, parteneriat, educaţie 

socială și valorizarea relaţiilor interumane; 

- susţine integrarea educaţională, socială, 

profesională a tuturor copiilor în comunitate, 

pornind de la valorile pe care le poate oferi 

familia; 

- reconsideră și reevaluează atitudinea 

statului și societăţii faţă de copiii, tinerii, adulţii 

excluși și/sau marginalizaţi; 

- face posibilă și stimulează valorifi carea 

resurselor și experienţelor existente și crearea 

diferitor servicii de abilitare/reabilitare și 

sprijin al copiilor în situaţii de dificultate; 

- reflectă valorile unei societăţi echitabile 

și democratice care oferă tuturor persoanelor 

oportunităţi egale de a benefi cia de drepturile 

omului și obiectivele de dezvoltare umană, 

împărtășite pe plan mondial. 

Conceptul de educaţie incluzivă s-a 

dezvoltat din cel al integrării. Identificarea 

diferenţelor specifice ambelor concepte oferă 

posibilitatea evidenţierii unor aspecte principial 

importante: integrarea presupune asimilarea 

copilului în cadrul învăţămîntului general, 

proces prin care se adaptează şcolii în timp ce 

aceasta rămîne, în cea mai mare parte, 

neschimbată, pe când incluziunea presupune ca 

instituţiile şi sistemul educaţional, în general, să 

se schimbe şi să se adapteze necesităţilor 

copiilor. 

Procesul de incluziune a elevilor ce 

provin din grupuri şi medii defavorizate este 

dificil. Concluziile unei cercetări, desfăşurate în 

anul MEC şi UNICEF, au fost că, în rândul 

cadrelor didactice, se perpetuează atitudinile şi 

comportamentele stereotipe faţă de această 

categorie de copii, respectiv, persistă ideile că 

ei ar trebui educaţi în şcoala specială, că 

prezenţa lor va afecta performanţele şcolare ale 

elevilor obişnuiţi şi va altera climatul clasei. 

Este dificil de schimbat mentalităţile, având în 

vedere faptul că, în ţara noastră, a existat 

obişnuinţa ca elevii cu dizabilităţi sau cei care 

nu se adaptau în şcolile de masă să fie orientaţi 

spre reţeau de şcoli speciale, care era destul de 

bine pusă la punct. În plus, dificultăţile cu care 

se confruntă învăţământul românesc: 

subfinanţarea, performanţele şcolare slabe la 
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testări internaţionale, o rată ridicată a 

abandonului şcolar, amplifică greutăţile 

procesului de incluziune. Un alt motiv este că 

numai un număr limitat de şcoli au devenit 

incluzive şi au resursele necesare pentru a oferi 

sprijin adecvat copiilor. 

Pe lângă aceste aspecte, educația incuzivă 

întâlnește și alte provocări, cum ar fi: 

- Provocări generate de caracterul 

interinstituţional al evaluării copiilor cu 

dizabilităţi; 

- Provocările generate de lucrul în echipă; 

- Provocări generate de colaborarea cu 

părinţii; 

- Provocarea generată de colectivele 

diverse de elevi. 

În prezent se depun eforturi sporite pentru 

a schimba mentalitatea și a depăși provocările 

ce apart în integrarea și incluziunea unui elev cu 

CES. 

Formele integrării copiilor cu CES 

existente în școala românească se bazează pe 

următoarele modele:  

a. Modelul cooperarii scolii obisnuite cu 

scoala speciala - in acest caz, scoala obisnuita 

coordoneaza procesul integrarii si stabileste un 

parteneriat activ intre cadrele didactice din cele 

doua scoli care vor experimenta si sustine un 

nou mod de desfasurare a activitatilor didactice, 

pregatind impreuna continutul activitatilor 

scolare, adaptand materialele si mijloacele de 

invatare folosite in timpul orelor si oferind un 

cadru confortabil tuturor elevilor din clasa  

- exista alternativa infiintarii unor centre 

de zi sau centre de recuperare pentru copiii 

deficienti (prin reorganizarea scolilor speciale 

actuale) care sa includa un numar mic de copii 

si in care programul de activitate sa fie destinat 

activitatilor recuperatorii, compensatorii si de 

consolidare a cunostintelor primite la scoala, iar 

regimul de viata sa fie unul cat mai aproape de 

normalitate. 

b. Modelul bazat pe organizarea unei 

clase speciale in scoala obisnuita - acest model 

presupune integrarea copiilor deficienti in scoli 

de masa unde sa intre in relatie cu elevii 

normali, facilitandu-se, cu sprijinul cadrelor 

didactice si specialistilor din scoala, o mai buna 

intercunoastere si relationare intre cele doua 

categorii de copii.  

- modelul este criticat de unii specialisti 

care nu considera o integrare reala constituirea 

unei clase speciale intr-o scoala obisnuita, 

practica demonstrand dificultatea aplicarii unui 

program de integrare dupa acest model; 

discrepanta dintre clasele obisnuite si clasa 

speciala se accentueaza, timpul efectiv in care 

elevii normali si cei cu cerinte speciale 

relationeaza direct este destul de redus (in cele 

mai multe cazuri acest timp se reduce la durata 

pauzelor dintre activitatile scolare), iar in 

conditiile unui colectiv scolar de acest tip se 

constituie cu usurinta grupuri de elevi intre care 

apar conflicte sau atitudini ce pot accentua 

discriminarea fata de elevii deficienti din clasa 

speciala (adica efectul opus  integrarii).                                                                            

c. Modelul bazat pe amenajarea in scoala 

obisnuita a unui spatiu sau a unei sali de 

instruire si resurse pentru copiii deficienti, 

integrati individual in clase obisnuite din scoala 

respectiva - in acest caz, profesorul care se 

ocupa cu elevii deficienti este si profesorul de 

sprijin care desfasoara activitati cu acesti copii, 

atat in spatiul special amenajat in scoala, cat si 

la orele de clasa, atunci cand conditiile 

solicita/permit acest lucru, colaborand direct cu 

educatorii din clasele unde sunt integrati copiii. 

d. Modelul itinerant- acest model 

favorizeaza integrarea intr-o scoala de masa a 

unui numar mic de copii cu cerinte speciale, 

domiciliati la mica distanta de scoala (se evita 

astfel dezavantajul deplasarilor pe distante mari 

ale copilului) si sprijiniti de un profesor 

itinerant (specializat in munca la domiciliul 

copiilor cu un anumit tip de deficienta); ei pot 

astfel participa la activitatile scolii respective. 

e. Modelul comun - este relativ 

asemanator cu modelul precedent, cu 

deosebirea ca in acest caz profesorul itinerant 

este responsabil de toti copiii cu deficiente 

dintr-un anumit areal si ofera servicii de 

sprijinire a copilului si familiei, ajuta parintii la 

alcatuirea programelor de invatare, urmareste 

evolutia scolara a copilului, colaboreaza cu 

profesorii scolii obisnuite in care este integrat 

copilul si intervine atunci cand apar probleme 

de invatare sau de adaptare a copiilor la anumite 

cerinte scolare. 

În cazul elevilor cu CES se recomandă 

implementarea unui PIP – Plan de Intervenție 

Personalizat. PIP are următoarele funcții: 
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 FUNCŢIA DE INFORMARE – 

actualizarea informaţiilor despre caz, despre 

evoluţia copilului,despre alte programe derulate 

de comunitate 

 FUNCŢIA DE MONITORIZARE –

monitorizarea se face conform planului de 

intervenţie aprobat de echipa interdisciplinară 

şi de managerul de caz şi se prezintă DPC-ului 

 FUNCŢIA DE EVALUARE – se 

realizează periodic pentru toate categoriile de 

activităţi care au fost cuprinse în PPI pe baza 

rapoartelor întocmite de fiecare specialist  

 FUNCŢIE DE CONSILIERE – se 

realizează de consilier şi presupune iniţierea 

unui proiect personalizat de intervenţie pe baza 

evaluării primare a cazului. 

O dată cu includerea elevilor cu abilităţi 

diferite în clasele obişnuite din învăţământul de 

masă va creşte şi diversitatea nevoilor 

individuale de învăţare. Pentru a face faţă 

provocărilor acestui mediu complex, cadrele 

didactice trebuie să apeleze la tehnici noi, cu 

ajutorul cărora să poată asigura performanţele 

şcolare înalte ale tuturor elevilor. Metodele de 

învăţare prin cooperare oferă o soluţie acestei 

noi provocări incluzive. Cercetările 

demonstrează că metodele şi tehnicile de 

învăţare prin cooperare pot consolida atitudinile 

pozitive faţă de învăţare, pot îmbunătăţi 

performanţele, rezultatele şcolare şi stima de 

sine ale elevilor şi pot promova interacţiunea 

pozitivă şi sprijinul reciproc între elevi. 

Studiile evidenţiază1 că, deşi cadrele 

didactice au o atitudine pozitivă faţă de 

incluziunea copiilor cu CES, nu totdeauna sunt 

capabile de a implementa o abordare incluzivă. 

De multe ori, cadrele didactice doar adresează 

elevilor cu CES sarcini individualizate, dar nu 

schimbă metodele de predare. 

Aceste sarcini trebuie adaptate în 

funcție de nevoile speciale ale elevului. Acesta 

poate avea: 

- dificultăți de învățare: semnifică întârzierile în 

achiziţia unei/unor discipline şcolare sau în 

ansamblul disciplinelor şcolare. Acesta este 

utilizat atunci când un elev are performanţe 

şcolare slabe, în pofida unui potenţial 

intelectual normal. Elevul cu dificultăţi de 

                                                 
1 Steinger, Scherrer, Müller, Inclusive Education, 2014 

învăţare este cel care, deşi nu are o deficienţă, 

nu rezolvă unele sau toate sarcinile învăţării 

şcolare. El nu are nevoi speciale semnificative, 

reclamând doar anumite abordări educative 

speciale. 

- deficienţe socioculturale:  

 Provine din medii defavorizate 

 Prezintă deficienţe intelectuale şi 

lingvistice 

 Prezintă tulburări afective 

 Trebuie diferenţiat de elevul cu 

deficienţe mintale sau de învăţare 

 Are nevoie de compensare prin metode 

psihopedagogice 

- deficienţe intelectuale: Elevul aflat în această 

stare are dificultăţi şcolare, cu risc de eşec 

şcolar şi uneori tulburări comportamentale. 

Atitudinea colegilor faţă de copiii cu 

CES depinde de tipul de dizabilitate al acestora: 

ei au o atitudine mai înţelegătoare şi protectivă 

faţă de copiii cu probleme fizice şi una mai 

puţin tolerantă faţă de cei cu deficienţe de 

intelect. Se atestă reţineri/reticenţe faţă de 

incluziunea copiilor cu deficienţe de văz şi auz 

incluse în învățământul de masă2. 

 

 

Strategii adaptate cerințelor individuale ale 

elevului 

Adaptarea elevului cu CES la condiţiile 

școlii profesionale, la exigențele și rolurile noi, 

este susținută de un șir de strategii coerente și 

adecvate particularităților de vîrstă și 

individuale de dezvoltare a elevului: 

1. Interacţiunea pozitivă a elevului cu 

persoana cheie (la sosire copilul să fie salutat, 

primit, însoţit pe parcursul activităţilor de una 

și aceeași persoană – educatorul, învățătorul la 

clasă, dirigintele, altă persoană); 

2. Asigurarea stării emoționale 

echilibrate (aprecieri pozitive, stimulare și 

sprijin în procesul de educație, oferirea de 

”bonusuri”, etc.); 

3. Respectarea consecutivităţii, ritmului 

activităţilor zilnice de rutină, regimul 

individual al copilului etc.; 

4. Acceptarea comportamentelor specifi 

ce ale copilului (permiteţi-i copilului, la etapa 

2 Cara Angela, Implementarea educației incluzive în 

Republica Moldova, studiu de politici publice, Institutul 

de Politici Publice, Chișinău, 2014 
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inițială de școlarizare, reintegrare, să facă ceea 

ce îi place foarte mult, oferiți-i sarcini care le 

poate realiza, încurajați independenţa copilului 

etc.);  

5. Amenajarea spațiului de activitate – 

stimulativ, sigur, protector, prietenos, adecvat 

necesităților copilului; 

6. Utilizarea materialelor didactice care ar 

facilita/ușura activitatea de 

cunoaștere/învățare/evaluare a copilului; 

7. Evitarea evaluărilor cunoștințelor, 

investigaţiilor, etc., în perioada de adaptare 

școlară/socială; 

8. Planificarea individuală pentru fi ecare 

copil sau pentru grupuri mici (2-3 copii) a 

transferuluide la o activitate la alta; 

9. Amintirea repetată a regulilor de 

activitate copiilor, înainte de activitate, pe 

parcursul activității și la sfîrșitul acesteia; 

10. Oferirea posibilităţii de ași schimba 

locul în clasă, de a alege cu cine să stea în 

bancă, să treacă de la o activitate la alta etc.; 

11. Ghidarea copilului în procesul de 

învățare, pregătire a temelor, oferirea de 

recompense morale și materiale (bonusuri, fișe, 

etc.); 

12. Îndeplinirea unei fișe de adaptare a 

copilului la școală (evidenţa sferei emoţionale, 

vorbirii, activităţii de învățare/ joc, motoricii, 

relaţiilor cu copii și adulţii, stării de sănătate a 

copilului etc.); 

13. Oferirea șanselor de învățare – ajutaţi 

Elevul să se cunoască pe sine însuși, sprijiniți-l 

în valorifi carea la maximum a potenţialului său 

de dezvoltare. 

14. Colaborarea pedagogului cu părinţii 

copilului, cu alți pedagogi/specialiști care asistă 

copilul. 

Strategii didactice adoptate 

În ceea ce privește strategii didactice adoptate 

în cazul elevilor cu CES în învățământul liceal 

și mai ales profesional, putem afirma faptul că 

majoritatea elevilor sunt receptivi la metodele 

clasice de predare. Metodele moderne sunt și 

ele binevenite, dar trebuie atent adaptate 

cerințelor elevilor cu nevoi speciale. Pentru a 

obține rezultate bune în învățământul 

profesional, profesorii trebuie să își adapteze 

metodele și strategiile didactice în funcție de 

tipul nevoilor elevului. În general, elevii cu 

CES înțeleg și rețin mai ușor aspectele practice 

prezentate decât noțiuni teoretice sau atunci 

când se folosesc metode interactive de învățare. 

Pentru ca inserța socială și cea 

profesională să se producă facil, cu eforturi și 

costuri emoționale minime, elevul poate fi 

ajutat să dispună de competențele specifice 

gândirii analitice necesară integrării sociale, 

precum și de atitudini și valori personalizate. În 

același timp, el poate fi stimulat să-și 

dovedească disponibilitatea de reacție și acțiune 

la schimbările care intervin în mediul de viață 

personală și colectivă. Acest lucru se poate 

obține prin educatia non-formală, cea mai 

nouă abordare a învățării prin activități plăcute 

și motivante. Avantajele sale multiple 

înglobează bifarea tuturor deprinderilor 

specifice sistemului tradițional de învățământ, 

cu un aport suplimentar de abilități câștigate în 

condițiile unei libertăți de exprimare maxime. 

Educația non-formală înseamnă orice 

acțiune organizată în afara sistemului școlar, 

prin care se formează o punte între cunoștințele 

predate de profesori și punerea lor în practică. 

Acest tip modern de instruire elimină stresul 

notelor din catalog, al disciplinei impuse și al 

temelor obligatorii. Înseamnă plăcerea de a 

cunoaște și de a te dezvolta 

Învăţarea pe bază de proiecte este un 

alt mod model de instruire care îi implică pe 

elevi în activităţi de investigare a unor 

probleme obligatorii şi au drept rezultat 

obţinerea unor produse autentice. Proiectele 

destinate să sporească oportunităţile de învăţare 

ale elevilor pot varia foarte mult în ceea ce 

priveşte conţinutul şi aria acoperită şi pot avea 

loc la diferite niveluri de învăţământ. Cu toate 

acestea, tind să aibă în comun câteva trăsături 

definitorii. Proiectele se dezvoltă pornind de la 

întrebări provocatoare care nu pot primi 

răspunsuri prin învăţarea bazată pe memorare. 

Prin proiecte, elevii îşi asumă roluri active — 

cel care rezolvă problema, cel care ia decizia, 

cel care efectuează investigaţii, responsabilul 

cu documentarea. Proiectele servesc unor 

obiective educaţionale specifice, semnificative; 

ele nu sunt diversiuni sau adaosuri la 

curriculumul „real”. 

Pentru a sprijini învăţarea prin proiect şi 

utilizarea metodologiilor moderne de lucru la 

clasă, se va pune accent pe strategii de predare 

care să corespundă stilurilor individuale de 
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învăţare (vezi modulul al doilea al acestui curs). 

În cadrul acestor strategii:  

 Lecţia pleacă de la experienţele elevilor 

şi cuprinde întrebări sau activităţi care să îi 

implice pe elevi; 

 Elevii sunt lăsaţi să aleagă singuri 

modul cum se informează pe o anumită temă şi 

cum prezintă rezultatele studiului lor; 

 Elevii pot beneficia de meditaţii, în 

cadrul cărora pot discuta despre preocupările 

lor individuale cu privire la învăţare şi pot cere 

îndrumări; 

 Aptitudinea elevilor de a găsi singuri 

informaţiile căutate este dezvoltată – nu li se 

oferă informaţii standardizate; 

 Pe lângă învăţarea specifică disciplinei 

respective, li se oferă elevilor ocazia de a 

dobândi aptitudini fundamentale transferabile, 

cum ar fi aceea de a lucra în echipă; 

 Se fac evaluări care permit elevilor să 

aplice teoria în anumite situaţii din viaţa reală, 

cum ar fi studiile de caz şi simulările; 

 Lecţiile cuprind o combinaţie de 

activităţi, astfel încât să fie abordate stilurile pe 

care elevii le preferă în învăţare (vizual, auditiv, 

practic/kinetic); 

 Lecţiile înlesnesc descoperirile făcute 

sub îndrumare şi solicită participarea activă a 

elevilor la învăţare; 

 Lecţiile se încheie cu solicitarea 

adresată elevilor de a reflecta pe marginea celor 

învăţate, a modului cum au învăţat şi de a 

evalua succesul pe care l-au avut metodele de 

învăţare în cazul lor. 

Metoda R. A. I. 

Denumirea provine de la iniţialele 

cuvintelor Răspunde –Arunca- Interoghează. 

Consta intr-un joc de aruncare a unei mingii 

mici şi uşoare de la un elev la altul.  Cel care 

aruncă mingea trebuie să pună o întrebare din 

lecţia predată celui care o prinde iar acesta la 

randul sau aruncă mai departe altui coleg, 

punând o nouă întrebare. 

Interogatorul trebuie să cunoască şi 

răspunsul întrebării. Elevul care nu cunoaşte 

răspunsul iese din joc, iar răspunsul va veni 

din partea celui care a pus întrebarea. Acesta 

are ocazia de a mai arunca încă o dată mingea, 

şi, deci, de a mai pune o întrebare. În cazul în 

care, cel care interoghează este descoperit că 

nu cunoaşte răspunsul la propria întrebare, este 

scos din joc, în favoarea celui căruia i-a 

adresat întrebarea. Eliminarea celor care nu au 

răspuns corect sau a celor care nu au dat nici 

un răspuns, conduce treptat la rămânerea în 

grup a celor mai bine pregătiţi.  

• Metoda R.A.I. poate fi folosită la 

sfârşitul lecţiei, pe parcursul ei sau la începutul 

activităţii, când se verifică lecţia anterioară, 

înaintea începerii noului demers didactic, în 

scopul descoperirii, de către profesorul ce 

asistă la joc, a eventualelor lacune în 

cunoştinţele elevilor şi a reactualizării ideilor-

ancoră. 

• Metoda R.A.I. poate fi organizată cu 

toată clasa sau pe grupe mici, fiecare deţinând 

câte o minge. Membrii grupurilor se 

autoelimină treptat, rămânând cel mai bun din 

grup. Acesta intră apoi în finala căştigătorilor 

de la celelalte grupe, jocul desfăsurându-se 

până la rămânerea în cursă a celui mai bine 

pregătit.. 

• Profesorul supraveghează desfăşurarea 

jocului şi în final lămureşte problemele la care 

nu s-au găsit soluţii. 

 

CUBUL 

Metoda presupune explorarea unui 

subiect, a unei situaţii din mai multe 

perspective, permiţând abordarea complexă şi 

integratoare a unei teme. 

Sunt recomandate următoarele etape : 

• Realizarea unui cub pe ale cărui feţe sunt 

scrise cuvintele: descrie, compară, analizează, 

asociază, aplică, argumentează. 

• Anunţarea temei, subiectului pus în discuţie 

• Descrie  

• Compara 

• Analizeaza 

• Asociaza 

• Aplica 

• Argumenteaza 
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• Impărţirea clasei în 6 grupe, fiecare dintre ele 

examinând tema din perspectiva cerinţei de pe 

una dintre feţele cubului 

        o Descrie: culorile, formele, mărimile etc. 

        o Compară: ce este asemănător? Ce este 

diferit? 

        o Analizează: spune din ce este făcut, din 

ce se compune 

        o Asociază: la ce te îndeamnă să te 

gândeşti? 

        o Aplică: ce poţi face cu aceasta? La ce 

poate fi folosită? 

        o Argumentează: pro sau contra şi 

enumeră o serie de motive care vin în sprijinul 

afirmaţiei tale 

• Redactarea finală şi împărtăşirea ei celorlalte 

grupe 

 

Eseul de cinci minute 

Eseul este o modalitate eficientă de a 

încheia ora, pentru a-i ajuta pe elevi să-şi adune 

ideile legate de tema lecţiei şi pentru a-i da 

profesorului o idee mai clară despre ceea ce s-a 

întâmplat, în plan intelectual, în acea oră. Acest 

eseu le cere elevilor două lucruri:  

• să scrie un lucru pe care l-au învăţat din 

lecţia respectivă 

• să formuleze o întrebare pe care o mai 

au în legătura cu aceasta. 

Profesorul strânge eseurile de îndată ce 

elevii le-au terminat de scris şi le foloseşte 

pentru a-şi planifica la aceeaşi clasă lecţia 

următoare. 

Studiul de caz 

Studiul de caz reprezintă o metodă de 

confruntare directă a participanţilor cu o situaţie 

reală, autentică, luată drept exemplu tipic, 

reprezentativ pentru un set de situaţii şi 

evenimente problematice. 

Etape : 

• Etapa 1.: Prezentarea cadrului general în 

care s-a produs evenimentul şi a cazului 

respectiv 

• Etapa 2.: Sesizarea nuanţelor cazului 

concomitent cu înţelegerea necesităţii 

rezolvării lui de către participanţi: are loc 

stabilirea aspectelor neclare;  se pun întrebări de 

lămurire din partea participanţilor; se solicită 

informaţii suplimentare privitoare la modul de 

soluţionare a cazului 

• Etapa 3.: Studiul individual al cazului 

propus: documentarea participanţilor; găsirea şi 

notarea soluţiilor de către participanţi; 

• Etapa 4.: Dezbaterea în grup a modurilor 

de soluţionare a cazului:  ierarhizarea 

variantelor; 

•  Etapa 5.: Formularea concluziilor optime 

pe baza luării unor decizii unanime. 

• Etapa 6.: Evaluarea modului de rezolvare a 

situaţiei-caz şi evaluarea grupului de 

participanţi (elevi/ studenţi/cursanţi), 

analizându-se gradul de participare. Totodată se 

fac predicţii asupra importanţei reţinerii 

modalităţilor de soluţionare în vederea aplicării 

lor la situaţii similare. 

Portofoliul 

Portofoliul se compune în mod normal 

din materiale obligatorii și opționale, selectate 

de elev și/sau de profesor și care fac referire la 

diverse obiective și strategii cognitive. 

Portofoliul cuprinde o selecție dintre cele mai 

bune lucrări sau realizări personale ale elevului, 

cele care îl reprezinta și care pun în evidență 

progresele sale; care permit aprecierea 

aptitudinulor, talentelor, pasiunilor, 

contribuțiilor personale.  

Conținutul:  lucrările pe care le face elevul 

individual sau în grup :  

 rezumate; eseuri; articole, 

referate, comunicări; fișe individuale de studiu;  

 proiecte și experimente, 

rapoarte scrise  de realizare a proiectelor; 

 temele de zi de zi probleme 

rezolvate;  

 chestionare de atitudini;  

 înregistrari, fotografii care 

reflectă activitatea desfășurată de elev 

individual sau împreună cu colegii; 

 observații pe baza unor ghiduri 

de observații;  

 reflecțiile proprii ale elevului 

asupra a ceea ce lucrează;  

 autoevaluări scrise de elev sau 

de membrii grupului; 

Investigatia 

Investigatia atât ca modalitate de 

învăţare cât şi ca modalitate de evaluare, oferă 

posibilitatea elevului de a aplica in mod creativ 

cunostintele insusite, in situatii noi si variate, pe 

parcursul unui interval mai lung sau mai scurt 

de timp. Ea consta in solicitarea de a rezolva o 



18 

 

problema teoretica sau de a realiza o activitate 

practica pentru care elevul este nevoit sa 

intreprina o investigatie (documentare, 

observarea unor fenomene, experimentarea 

etc.) pe un interval de timp stabilit. 

Indeplineste mai multe functii: 

• acumularea de cunostinte; 

• exersarea unor abilitati de investigare a 

fenomenelor (de proiectare a actiunii, alegerea 

metodelor, emiterea unor ipoteze, culegerea si 

prelucrarea datelor, desprinderea concluziilor); 

• exersarea abilitatilor de evaluare a 

capacitatii de a intreprinde asemenea 

demersuri;  

Tehnica asertivă  
Tehnica asertivă (din englezescul assert 

- a afirma, a căuta să impună, a-şi impune 

punctul de vedere), numită şi antrenament 

asertiv, poate fi utilizată atât ca sensibilizare a 

elevului, cât şi ca procedeu de a face faţă 

diverselor situaţii de viaţă. Tehnica este 

eficientă mai ales la elevii cu dificultăţi în 

stabilirea de relaţii interpersonale, ca şi a celor 

care au tendinţa de a-i lăsa pe alţii să-i domine 

sau să-i manipuleze pentru a profita de pe urma 

lor. 

Etape: 

a) practicarea comportamentului asertiv în 

clasă, în relaţia dintre educator şi elevi; 

b) extinderea comportamentului în afara clasei 

şi a şcolii. 

Tehnica contractului 

Tehnica contractului presupune o 

înţelegere între elev şi cadrul didactic prin care 

elevului i se admite să facă ceea ce doreşte dacă 

realizează mai întâi sarcina propusă de cadrul 

didactic. Cei doi pot conveni asupra unui scop 

comun sau pot elabora chiar un plan de acţiune 

împreună. Contractul poate viza de pildă 

reducerea treptată a comportamentelor 

indezirabile în vederea obţinerii de 

recompense. 

Evantaiul pozitiv 

Elevii se aşează confortabil pe scaune, 

formând un cerc. Fiecare primeşte câte o foaie, 

în partea de sus a căreia îşi scrie prenumele şi 

apoi o pune în mijlocul cercului. Apoi, toţi 

extrag câte o foaie (alta decât a lor), scriu sub 

                                                 
3 Pârliţeanu Alexandru, Metode şi tehnici specifice de 

intervenţie la elevii cu C.E.S.cu tulburări 

comportamentale 

prenume un cuvânt pozitiv, o frază, un 

compliment pentru posesorul foii şi o plasează 

înapoi. Jocul continuă până când fiecare a scris 

ceva pe foaia fiecăruia dintre colegii săi. La 

sfârșit, toţi îşi iau foile lor. 

Prin dezvoltarea abilităţilor de 

comunicare şi relaţionare interpersonală, putem 

preveni problemele emoţionale şi de 

comportament ale elevilor cu CES sau 

dificultăţile de adaptare socială. Totodată, se 

pot îmbunătăți performanţele şcolare. 

Într-o lume perfectă deficienţa nu 

reprezintă un impediment, o lipsă, ci doar o altă 

faţă a normalităţii. Deseori comunitatea tinde 

să-i marginalizeze pe cei care sunt altfel. 

Persoanele cu deficienţe suferă nu atât din 

cauza deficienţei, cât din cauza atitudinii pe 

care cei din jur o au faţă de ea. Nu este suficient 

să spunem că au aceleaşi drepturi, ci trebui să le 

oferim şi aceleaşi şanse la integrarea în 

societate. Dacă persoanele cu dizabilităţi se 

străduiesc să ţină pasul cu societatea, oare cea 

din urmă la rândul ei, nu ar trebui să le ofere 

şansa de a evolua cât mai aproape de normal 

sub aspect fizic, psihic, personal, profesional şi 

social3?  
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SECTUNEA TURISM   
Bucovina, Raiul României 

Prof. Dima Laura 

 

„Bucovina este partea cea mai veche și 

mai frumoasă a ţării noastre, raiul Moldovei”, 

fiindcă „acolo e sfânta cetate a Sucevei, scaunul 

domniei vechi, acolo scaunul firesc al unui 

mitropolit care în rang de neatârnare era egal cu 

patriarhii, acolo sunt moaștele celor mai mari 

dintre domnitorii români, acolo doarme primul 

descălecat Dragoș, îmblânzitorul de zimbri, 

acolo Alexandru cel Bun, întemeietorul de legi, 

acolo Binecredinciosul Voievod Ștefan cel 

Mare și Sfânt, zidul de apărare al creștinătății. 

Bucovina este “pământ sfânt, a cărui apărare 

ne-a costat pe noi râuri de sânge, veacuri de 

muncă, toată inteligența noastră trecută, toate 

mișcările cele mai sfinte ale inimii noastre”- 

Mihai Eminescu. 

În ţara obcinelor şi a pădurilor de 

nepătruns, pe meleaguri care păstrează adânc 

urmele trecerii a trei imperii, Dumnezeu 

stăpâneşte, dar nu de unul singur. În Bucovina-

”Țara Fagilor”, Ştefan cel Mare şi Mihai 

Eminescu sunt aproape la fel de prezenţi ca 

scena „Judecăţii de Apoi“. 

Poate nicăieri în lume şi, cu siguranţă, 

nicăieri în România, oamenii nu se potrivesc 

atât de bine cu locurile în care trăiesc şi cu 

simbolurile pe care le-au ridicat la tot pasul. 

Temători de dreapta judecată finală a lui 

Dumnezeu, pe care au ilustrat-o cu supramăsură 

pe zidurile, fără excepţie dominate de un 

albastru captivant, liniştitor şi unic, al 

mănăstirilor de secol XVI, bucovinenii sunt 

deopotrivă aprigi, iscusiţi la vorbă, dar şi 

iubitori de cele lumeşti ca marele lor înaintaş 

Ştefan cel Mare, „ubicuizat“ în sute de statui, 

icoane şi monumente. 

Pe bucovineni ajungi să-i înţelegi doar 

dacă îi priveşti prin trei filtre. Despre primele 

două am făcut vorbire, iar al treilea este arta, 

mai ales poezia şi muzica şi, mai ales, poeţii şi 

compozitorii cu orientări naţionaliste. Mihai 

Eminescu, în zona mănăstirilor, Nicolae Labiș 

și Ciprian Porumbescu, în Suceava şi 

împrejurimile ei, sunt absolut omniprezenţi. 

 

În Bucovina mâncarea este 

excepțională, iar rachiul fără egal 

În 

Bucovina totul 

este special. Din 

capul locului 

trebuie spus că 

Bucovina este 

una dintre cele 

mai frumoase 

regiuni din 

România şi 

merită vizitată chiar dacă este cât se poate de 

departe de Capitală (450 de kilometri). 

Dar ce este cu adevărat impresionant în 

Bucovina este ospitalitatea extrem de naturală a 

oamenilor. E atât de limpede că sunt sinceri 

atunci  când te apelează cu „dragul meu“ sau 

„dragii mei“! Condiţiile de cazare în pensiuni 

nu sunt nici mai bune nici mai proaste decât, să 

spunem, pe Valea Prahovei, însă diferenţa o fac 

preţul şi mâncarea. 

De la unt, smântână, ouă şi carne, la hribii 

atât de populari în zonă, totul este  „de casă. 

Chiar și băuturile, în special rachiurile din 

fructe de pădure (afinată, zmeurată), vinul sau 

Berea sunt făcute după metode originale. Nu 

trebuie să rataţi tochitura moldovenească şi 

ciorba rădăuţeană, dar, totuşi, dacă ţineţi mult 

la siluetă sau aveţi stomacul mai slab, hribii cu 

smântână sunt o minune. 

Brânzeturile specifice zonei noastre 

(celebrul caș bucovinean de vacă și de oaie, 

urda) şi cârnaţii de influenţă austro-ungară, 

alături de borşurile, ruseşti la bază, merg toate 

cu rachiul de prune, care mai că ai spune că e 

gem după miros. 

http://delabucovina.ro/wp-content/uploads/2012/08/obor-vaci.jpg
http://delabucovina.ro/wp-content/uploads/2012/08/doar-bucovina.jpg
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Principala atracţie rămân mănăstirile, 

mai ales celebrele Voroneţ, Humor, Putna, 

Moldoviţa, Suceviţa, însă zona Bucovinei 

oferă şi trasee montane foarte spectaculoase. 

Munţii ajung aici şi la 2.300 de metri, iar 

drumul până în vârf este o provocare chiar şi 

pentru montaniarzii cu experienţă.  În plus, 

pot fi vizitate mai multe cetăţi, inclusiv fosta 

cetate de scaun din Suceava. 

 

Invitație în „Raiul Moldovei” 

Dacă despre Iaşi Nicolae Iorga spunea că 

este un imens muzeu în aer liber şi că nu ar 

trebui să existe român care să nu fi văzut măcar 

odată acest oraş, tot aşa am putea spune că nu 

ar trebui să fie român care să nu viziteze 

Bucovina, cu toate frumuseţile ei naturale, dar 

şi cele create de geniul omului, cel care a ştiu să 

pună suflet în piatra şi în lemnul de prin munţii 

ce străjuie, imperial, această fascinantă parte de 

lume. Şi, după ce i-ai văzut bogăţiile spirituale 

şi naturale, după ce ai călcat cu talpa iarba verde 

de acasă şi te-ai spălat pe ochi cu rouă şi cu 

lumina de răsărit de soare, poţi spune că ai fost 

botezat a doua oară şi, un dor năprasnic de 

aceste locuri te cuprinde aproape fără să-ţi dai 

seama, făcându-te să nu uiţi niciodată lumina 

stelară care te  va ocoroti pe unde vei merge. 

Cum s-a născut și a trăit printre străini 

Bucovina istorică era, la data anexării ei 

de către Habsburgi, o parte constitutivă a 

Principatului Moldovei, situată în partea sa de 

nord-vest. Toponimul slav „Bucovina“ = „Ţara 

Fagilor“ = „Făgăria”, preluat ulterior de către 

austrieci cu aceeaşi semnificaţie 

(„Buchenland“), este atestat documentar pentru 

prima dată într-un document emis de cancelaria 

domnească a Moldovei din timpul lui Roman I 

(la 30 martie 1392). 

Prin urmare, istoria Bucovinei din 

perioada 1359-1774 este parte integrantă din 

istoria principatului român Moldova, de la 

întemeierea ţării şi până la anexarea provinciei 

de către Imperiul Habsburgic. Acesta a profitat 

de înfrângerea turcilor în războiul ruso-turc 

desfăşurat între 1768-1774, şi, acceptând drept 

de intervenţie pentru Imperiul Ţarist în Ţara 

Românească şi Moldova (prin pacea Kuciuk-

Kainarci), a anexat de la vasalul Turciei, 

Moldova, regiunea sa nord-vestică, Bucovina. 

Geopolitic, “târgul” făcut asigura celor trei 

imperii dominaţie sau influenţă asupra 

“spaţiului” valah (român) după cum urmează: 

Turcia rămânea suzerană faţă 

de Moldova şi  Ţara Românească, Imperiul 

Rus avea voie să intervină “spre protejarea 

creştinilor ortodocşi”, iar Imperiul Austriac 

anexa moldoveana Bucovină – alături de 

Transilvania, care era majoritar locuită tot de 

români (ca autohtoni). 

BIBLIOGRAFIE : 

Ion Pinzar,Petru Froicu- « Stiinta in 

Bucovina » 
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Obiective religioase din Vaslui 
        Avadani Larisa, clasa a XII a G 

 
Mănăstirea Grăjdeni 

 
 Mănăstirea Grajdeni este o mănăstire de 

maici din judeţul Vaslui, ce poartă hramul 

Sfânta Treime. Numele de Grajdeni vine de la 

grajdurile care adăposteau caii Poştei. Aici 

obişnuia să poposească şi Petru Rareş, în 

drumul lui, de la Galaţi la Suceava.  

Nu se găsesc însemnări privind dată precisă a 

ridicării bisericuţei mănăstirii, dar este sigur că 

această s-a realizat în prima domnie a lui Petru 

Rareş din anii 1527-1538.Bisericuţa lui Petru 

Rareş a fost incendiată în anul 1711 de tătari, 

păstrându-se doar un pomelnic al domnitorului 

în limba slavonă şi o icoană cu chipul Maicii 

Domnului. Ulterior a fost ridicată o nouă 

biserica, tot pe locul ctitoriei lui Petru Rareş. 

Această a fost renovată în 1853, dar în anul 

1870 s-a dărâmat. Vlădică Anania a ridicat o 

nouă biserica din cărămidă, care s-a sfinţit în 

anul 1872 cu hramul Sfântul Nicolae. Biserica 

este de cărămidă, pe temelie de beton, are o 

lungime de 22 de metri şi o lăţime de 7 metri. 

Arhitectură bisericii este în stil moldovenesc şi 

are formă de cruce. Spaţiul interior este împărţit 

în altar, naos şi pronaos. Mănăstirea Grajdeni 

este unul dintre cele mai importante obiective 

turistice din Moldova, obiectiv pe care nu ar 

trebui să-l rataţi dacă va aflaţi în apropiere. 

 

 

Mănăstirea Florești 
   

  Mănăstirea Floreşti din 

judeţul Vaslui este 

situată în satul Floreşti, 

comună Poienești.  

    Ansamblul monahal 

(biserica Sf. Ilie, turnul-

clopotniţă, palatul 

egumenesc şi zidul de 

incintă) este unul dintre cele 

mai importante realizări ale 

arhitecturii ecleziastice din 

eparhia Huşilor, construit în 

sec. XVI-XIX, în stil 

romantic. Mănăstirea s-a 

numit la început Simila, apoi 

Florentina până la mijlocul 

secolului al XVII-lea, când 

a luat numele de Floreşti de 

la satul din apropiere. 

   Biserica a fost construită 

la sfârşitul secolului al 

XVI-lea (c.1590) de 

vornicul Cârstea Ghenovici 

şi reclădită între anii 1686-

1694 de vornicul Gavrilita 

Costachi, strănepotul ctitorului şi urmaşii săi. 

Afectată de seismele din 

anii 1738 şi 1802, biserica 

a fost închinată mănăstirii 

Esfigmen de la muntele 

Athos în anul 1806, de 

către Veniamin Costachi, 

Mitropolitul Moldovei. 

Icoană făcătoare de minuni 

din cadrul mănăstirii, 

Icoană Maicii Domnului 

cu Pruncul, poleită cu aur este cunoscută şi că 

"Sfânta de la Floreşti" şi datează din 1749. 

Acces: din Vaslui spre Bacău, pe DN2F, 

12 km, stânga spre Floreşti, pe DJ245,13 km, 

dreapta în Floreşti. Mănăstirea Floreşti este 

unul dintre cele mai importante obiective 

turistice din Moldova, obiectiv pe care nu ar 

trebui să-l rataţi dacă va aflaţi în apropiere. 

 

 

http://www.infopensiuni.ro/cazare-vaslui/obiective-turistice-vaslui/manastirea-floresti_6075
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Mănăstirea Mălinești 

 
 Mănăstirea 

Malinesti a fost 

ctitorită în 

1826, lângă 

biserica veche 

a schitului din 

1762. Schitul 

din secolul al 

XVIII-lea a 

fost întemeiat de ieromonahul Nicodim Hudici 

din Garceni. Odată cu secularizarea averilor 

mănăstireşti din 1863, schitul a fost deposedat 

de cele două moşii din jur: Garcenii şi 

Marmurenii care îi asigurau existenţa, fiind 

desfiinţat.  

În 1925, Mănăstirea Malinesti a fost 

redeschisă, prin strădania episcopului Huşilor, 

Iacov Antonovici. În 1925 şi 1928 această este 

renovată cu ajutorul familiei mareşalului 

Prezan. Schitul a fost din nou desfiinţat în 1959, 

iar biserica a devenit enorie, filiala a parohiei 

Sf. Nicolae din Garceni. În 1995, aşezământul 

monahal devine mănăstire de călugări, în 

interiorul incintei construindu-se un paraclis şi 

chilii. Mănăstirea Malinesti este unul dintre 

cele mai importante obiective turistice din 

Moldova, obiectiv pe care nu ar trebui să-l rataţi 

dacă va aflaţi în apropiere. 

 

Mănăstirea Moreni 

 
    Mănăstirea 

Moreni este situată 

la 27 km de 

Vaslui, în comuna 

Deleni şi a fost 

ctitorită în jurul 

anilor 1540-1546 

de către Lupan 

Buznea slugerul şi soţia sa Maria. In anul 1853 

se ridică o altă biserică, tot din lemn şi, astfel 

vechea mănăstire a lui Lupan devine mănăstirea 

Moreni.    Complexul monahal Moreni este 

construit într-un stil arhitectural unitar în care 

sunt preluate elemente tradiţionale şi cuprinde: 

biserica şi clopotniţa veche, biserica-paraclis, 

turnul-clopotnită, chiliile, trapeza, centrul 

Scriptoria, muzeul de artă religioasă, biblioteca, 

cladiri anexe şi zidul de incintă.Muzeul 

reuneşte obiecte de artă religioasă şi obiecte 

arheologice. Din colecţiile muzeului fac parte: 

un clopot de la biserica veche, un triptic, o troiţă 

în miniatură, cununii, candele şi potire de 

argint, sfeşnice, un chivot, un cuţit de 

împărtăşanie cu crucea decupată, un epitrahil cu 

fir de argint, bedernita, mânecuţe, brâu, 

metanier, cărţi din secolele XVIII-XIX. Printre 

obiectele arheologice descoperite în zona 

mănăstirii se regăsesc unelte de silex din 

paleolitic, unelte din neolitic (cultura 

Cucuteni), obiecte din ceramică, monede de 

argint şi bronz. Turnul Clopotniţă (23 metri), 

impresionează prin monumentalitate şi armonia 

proporiilor.  

Acces:La mănăstire se ajunge din DN 24 

(Vaslui – Bârlad) prin Crasna, Costesti, 

Moreni.  

         Mănăstirea Moreni este unul dintre cele 

mai importante obiective turistice din Moldova, 

obiectiv pe care nu ar trebui să-l rataţi dacă vă 

aflaţi în apropiere. 

 

Biserica  

Naşterea Sfântului Ioan Botezatorul  

din Dumbrăveni    

   
Biserica Naşterea Sfântului Ioan 

Botezatorul din Dumbrăveni se află în comuna 

Gârceni, judetul Vaslui, a fost construită cu 

lemn de pe loc şi se remarcă prin tehnică, 

decoraţii şi pictura interioară.  

Biserica a fost ctitorită intre anii 1784-

1787 şi refacută în 1818 de către un preot şi fiii 

săi, împreună cu răzeşi şi doi monahi. Uşa 

masivă de stejar dinspre pronaos păstrează 

sistemul de închidere originar, iar pe 

frontispiciu, apar palma meşterului şi datările: 

1784, 1818. Turnul clopotniţă al bisericii este 

ctitorie a obştii din anul 1814. Face parte dintre 

puţinele clopotniţe care îşi păstrează aspectul 

iniţial. Clopotul este turnat la Viena în 1792.  

Biserica Naşterea Sfântului Ioan Botezatorul 

http://www.infopensiuni.ro/cazare-vaslui/obiective-turistice-vaslui/manastirea-moreni_6061
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din Dumbrăveni este unul dintre cele mai 

importante obiective turistice din Moldova, 

obiectiv pe care nu ar trebui să-l rataţi dacă vă 

aflaţi în apropiere. 

 

Biserica domnească  

Tăierea Capului Sfantului Ioan Botezatorul 

din Vaslui 
 

Biserica domnească Tăierea Capului 

Sfantului Ioan Botezatorul din Vaslui a fost 

ridicată în anul 1490 de către Stefan cel Mare 

ca paraclis al curţii domneşti, pe locul unei 

biserici mai vechi din secolul al XIV-lea. In 

anul 1820 a fost reconstruită de către Maria 

Cantacuzino, văduva fostului mare logofăt 

Costache Ghica,  proprietar al târgului Vaslui, 

păstrandu-se planul iniţial. Infăţişarea de astăzi 

se datorează lucrărilor de restaurare din anii 

1913-1930. O particularitate a construcţiei îl 

constituie pronaosului supralărgit, soluţie 

preluată ca model în construirea bisericilor de 

oraş din vremea marelui voievod. 

Sistemul de boltire, sprijinit pe arcuri 

dublou şi stâlpi este alcătuit dintr-o boltă 

semicilindrică pe pronaos şi cafas, bolta cu 

penetratii pe naos, semicalote pe altar şi 

absidele laterale.    Biserica deţine bunuri de 

cult din secolele XVIII-XIX (icoane, argintarie 

şi cărţi religioase), precum şi iconostasul, ulei 

pe lemn, secolul al XIX-lea. In curtea bisericii 

se află necropola familiei Elena Subin, născută 

Ghica. Biserica domnească Tăierea Capului 

Sfantului Ioan Botezatorul din Vaslui este unul 

dintre cele mai importante obiective turistice 

din Moldova. 

 

 
 

 

 

Biserica de lemn Sfântul Nicolae  

din Cartibas 
 

Biserica de lemn Sfântul Nicolae din 

Cartibas se află în comuna Bogdaniţa, judetul 

Vaslui şi a fost ridicată în anul 1833 de către 

paharnicul Gheorghe Oprişan şi soţia sa, 

Ruxanda. Biserica este înconjurată de cimitir. 

Catapeteasma a fost pictată de Dumitrache în 

anul 1810.  

De-a lungul anilor schitul a fost înzestrat 

de către ctitor cu părţi din mosiile Tunsestii, 

Coroestii şi Vlădestii din Tutova. In anul 1863 

schitul a fost desfiinţat iar biserica a devenit de 

enorie. 

Cosntrucţia 

este din 

bârne de 

stejar pe 

fundaţie de 

piatră şi 

tălpoaie de 

lemn, acoperiş în patru ape, coamă lungă. 

Stâlpii pridvorului sunt bogaţi profilaţi. 

Patrimoniul bisericii cuprinde mârturii de 

epocă, icoane pictate de zugravul Dumitrache 

Popescu, iconostasul, amvonul şi scaunul 

arhieresc, pomelnicul triptic ctitoricesc, cărti cu 

însemnări şi clopote cu inscripţii ale 

ctitorilor.  Pietrele funerare ale familiei 

ctitorilor se află în faţa bisericii şi au inscripţii 

în chirilică. Biserica de lemn Sfântul Nicolae 

din Cartibas este unul dintre cele mai 

importante obiective turistice din Moldova. 

 

Mănăstirea Tanacu   

 
 

Mănăstirea 

Tanacu este 

situată în 

localitatea cu 

acelasi nume 

din judeţul 

Vaslui. Lăcasul de cult a luat fiinţă în anul 

2000. Au fost construite un paraclis şi un corp 

de chilii. Biserica acestei mănăstiri are hramul 

Sfânta Treime.  

Acces: din Vaslui spre laşi, pe DN24, 7,5 

km, dreapta in Muntenii de Sus, La SE de 

Muntenii de Sus, 3 km.  
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Obiective turistice în Vaslui 
Avadani Larisa, Clasa a XII-a G 

 

Muzeul Sătesc Tăcuta 
 

Muzeul Sătesc situat în localitatea 

Tăcuta a fost înfiinţat în 1986 de învăţătorii 

Elena si Costel Rotaru. Muzeul deţine secţii de 

arheologie, etnografie, artă populară, colecţii 

bogate de artă plastică, de obiecte rare, precum 

şi 400 de cărţi cu autograful autorilor.  

 
 

Casa Ghica 
 

Casa Ghica este cea mai veche 

construție-monument din oraşul Vaslui.  A fost 

construită de arhitecti ruşi şi polonezi, în stil 

neoclasic, fiind situată în centrul istoric al 

oraşului, langa Casa Mavrocordat, unde se 

găsesc  şi Palatul Copiilor Vaslui, Biserica 

Sfântul Ioan şi situl arheologic de la Curţile 

Domneşti.  Clădirea a aparţinut Elenei Ghica, 

proprietara târgului Vaslui. 

 
 

 

 

Palatul Mavrocordat 
 

Palatul Mavrocordat, după cum mai este 

numit Palatul Copiilor, este o cladire istorică 

reprezentativă pentru municipiul Vaslui, 

construită în anul 1890 de către Constantin 

Mavrocordat. 

  In perioada interbelică Palatul 

Mavrocordat a fost cumpărat de mareșalul 

Constantin Prezan.  În anul 1930 cladirea a fost 

donată armatei, iar dupa revoluția din 1989 a 

fost donată de către Ministerul Apărării 

Naționale Ministerului Învățământului.  
 

 
 
Rezervația  naturală Movila lui Burcel 
 

  Rezervația naturală Movila lui Burcel 

se afla langă comuna Miclești, județul Vaslui 

și ocupă o suprafață de aproximativ 12 hectare. 

Altitudinea dealului Movila lui Burcel este de 

391 de metri și prezintă un relief accidentat. 

Vegetația este reprezentată de plante 

submediteraneene și continentale, plante rare 

pentru zona Moldovei, precum: ruscuța, ai 

galben, ai salbatic, zvacusta, cosaci, sipica, 

vinetele, tartan, iarba surpaturii, siminoc, 

zambila, stanjenel de stepa, deditei, bundia 

vantului.  

Legenda rezervației naturale Movila lui 

Burcel spune că prin anul 1498 domnitorul 

Ștefan cel Mare, însoțit de alaiul său, s-a întâlnit 

cu un țăran fără o mână (șoimanul Burcel care 

luptase alături de domnitor la Războieni) care 

ara de zor o movilă de pământ, în zi de 

duminică. Țăranul a fost întrebat de domnitor 

de ce muncește în zi de duminică, la care el a 

răspuns că nu are pămant și că, pentru a-si hrăni 

familia, trebuie să muncească din greu la fratele 

sau care îi împrumută un plug și un bou doar 

duminica pentru a-și ara micul sau ogor. Astfel, 

domnitorul Stefan cel Mare i-a dat lui Burcel 

șase pungi cu galbeni pentru a-și cumpăra boi și 

plug.   

http://www.infopensiuni.ro/cazare-vaslui/obiective-turistice-vaslui/muzeul-satesc-tacuta_5538
http://www.infopensiuni.ro/cazare-vaslui/obiective-turistice-vaslui/casa-ghica_5163
http://www.infopensiuni.ro/cazare-vaslui/obiective-turistice-vaslui/palatul-mavrocordat_5041
http://www.infopensiuni.ro/cazare-vaslui/obiective-turistice-vaslui/rezervatia-naturala-movila-lui-burcel_4201
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Rezervatia naturală Pădurea Bălteni 
 

Rezervația naturală Pădurea Bălteni este 

situată la aproximativ 10 km nord-vest de 

localitatea Vaslui, în lunca râului Bârlad. Este 

cunoscută și sub denumirea de "Dumbrava 

Bălteni", întinzându-se pe o suprafața de 18.8 

ha. Aria protejată se află la o altitudine de 105 

m și este înconjurată de dealuri. Conservă salba 

moale pitica, voiniceriu pitic, element relictar, 

aflat în doar câteva stațiuni din țara noastră.  

Dintre speciile rare se pot menționa:laleaua 

pestriță - specie monument al naturii, ghioceii 

bogați, laleaua galbenă, stânjenelul, velnișul. 

Etajul arborilor este reprezentat de: stejar, 

frasin, tei argintiu, carpen, stejar brumariu, 

arțar, plop alb, plop tremurator, iar stratul 

arbusiv este alcătuit din: arțar tătărăsc, darmoz, 

călin, păducel, salba moale, lemn câinesc, 

măces. Flora ierboasă este dominată de 

lăcramioară, obsiga, toporași, păius.  

. 

 
 

Rezervația naturală Coasta Rupturile 

Tanacu 
 

Rezervația naturală Coasta Rupturile 

Tanacu este situată la aproximativ 2 km de 

localitatea cu același nume, pe un versant cu 

expunere vestica puternic afectat de eroziune si 

alunecari.  

Aria protejata are o suprafața de 6 ha. În 

1957 pe suprafața din cadrul rezervației a fost 

plantat salcâm pentru stabilizarea terenului, 

apoi plantația a fost defrișată și terenul folosit 

ca pașune.   

Solul de tip cernoziom de pantî, aproape 

lutos, oferă condiții de existenta unei flore 

bogate, cu numeroase specii rare, sudice și 

continentale din care enumerăm specii precum: 

bărbișoara, tufa lemnoasă, rușcuța, ai de stepă, 

zambila sălbatică, stânjenel de stepă, 

pintenoaga, sparceta, luntricica, palamida.   

 
 
 

Turismul văzut prin ochii unui copil 
 

 Neacșu Andreea Claudia-clasa a XII a G 

           
        Nu exagerez deloc atunci când spun că la 

cei 17 ani ai mei am văzut cam toată țara, nu ca 

aș fi vrut eu, excursie cu familia . Dacă ar fi să 

analizăm puțin situația, nu ai cum să fii interesat 

de niște picturi sau monumente pe care ți le 

descrie tăticu sau mămica doar ca să nu te vadă 

mai plictisit de atât, ideea e ca ei nici acum nu 

s-au prins de interesele adolescentilor de 10 ani 

. 

         Știu că atunci când am plecat în prima 

mea excursie prin țară cu familia m-am rugat de 

ei zile bune să mă lase la bunica, ce sa fac eu 

prin munti? Ajunsă la fața locului am prins 

cârcei la gât de tare ce mă suceam în stânga și 

dreapta și mă miram de priveliște sau de faptul 

că în mijlocul lui iulie eu luam mozol cu zapadă 

de la tata. Chiar dacă începi de la o vârsta 

fragedă să vezi lumea, ceva tot te atrage, fie și 

magazinele cu suveniruri de la poalele 

muntelui. 

        Turismul are un rol important în viața unui 

copil și nu spun asta ca să scap cu un 10 la un 

modul sau nisște felicitări, o spun prietenește și 

chiar din suflet. Să fii mititel și să mergi cu 

familia nu este chiar un farmec dar cu siguranță 

rămâi fermecat de ceea ce adăpostește țara 

noastră.  

http://www.infopensiuni.ro/cazare-vaslui/obiective-turistice-vaslui/rezervatia-naturala-padurea-balteni_4206
http://www.infopensiuni.ro/cazare-vaslui/obiective-turistice-vaslui/rezervatia-naturala-coasta-rupturile-tanacu_4203
http://www.infopensiuni.ro/cazare-vaslui/obiective-turistice-vaslui/rezervatia-naturala-coasta-rupturile-tanacu_4203
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        Imi permit să dau cateva exemple din țara 

noastră chiar, castelul Peleș, divin, cetatea lui 

Ștefan cel Mare, om cu cap și mare straeg, 

Mănastirea Agapia, o minunație de mănăstire 

înflorată nu alta sau serpentinele sau salina sau 

atâtea sau-uri pe care vi le-as putea spune. Ceea 

ce n-am să uit vreodata sunt marcajele alea 

simpatice tare cu : “Nu pune mâna/ nu atinge”, 

alea mi-au distrus toate sperantele copilariei 

peste tot unde am fost . 

        Ideea e că turismul în țara noastră e 

magnific. Și copil să fii, 10 sau 15 ani, în 3 zile 

în care te plimbă ai tăi în locuri “nedescoperite 

de tine” nu ai cum să nu rămâi cu nimic în 

minte, poate atunci nu dai importanța că ba ți-e 

foame, ba ți-e somn sau te-ai plictisit dar o să 

fie și ocazii pe care le întâmpini sau personae 

pe care le auzi spunând de organizarea unei 

excursii sau ceva asemănătorî într-un loc in care 

tu ai fost . 

         La o vărsta fragedă  nu ai cum să admiri 

din plin peisajele din imprejurimi asa cum o fac 

părinții tai dar o să înveți de mic copil despre 

turism și despre ceea ce înseamnă el mai târziu 

completandu-ți singur spatiile lipsă, fără 

ajutorul părinților tăi.  

 

Turismul durabil în România 
prof. Tanasa Alina 

 

Turismul durabil acoperă toate formele şi 

activităţile din industria ospitalităţii, incluzând 

turismul convenţional de masă, turismul 

cultural, turismul de afaceri, turismul rural, 

turismul de croazieră, turismul religios şi 

turismul sportiv, turismul urban. Procesul de 

orientare către durabilitate trebuie să fie, în mod 

normal, coordonat la nivel naţional de către 

factorii guvernamentali şi susţinut de factori 

locali, la nivelul comunităţilor. 

Durabilitatea, pentru turism la fel ca şi 

pentru alte industrii, are trei aspecte 

independente: economic, social-cultural şi de 

mediu. Dezvoltarea durabilă implică 

permanenţă, ceea ce înseamnă că turismul 

durabil presupune utilizarea optimă a resurselor 

(inclusiv a diversităţii biologice), minimizarea 

impactului negativ economic, socio-cultural şi 

ecologic, maximizarea beneficiilor asupra 

comunităţilor locale, economiilor naţionale şi 

asupra conservării naturii. Ca o consecinţă 

firească, durabilitatea se referă şi la structurile 

manageriale necesare în vederea îndeplinirii 

acestor deziderate. 

Scopul realizării unui turism durabil 

trebuie să fie subordonat planurilor naţionale şi 

regionale de dezvoltare economică şi socială. 

Acţiunile pot acoperi scopuri economice 

(creşterea veniturilor, diversificarea şi 

integrarea activităţilor, controlul, potenţarea şi 

zonarea dezvoltării), scopuri sociale 

(ameliorarea sărăciei şi a inegalităţii distribuţiei 

veniturilor, protecţia patrimoniului socio-

cultural indigen, participarea şi implicarea 

comunităţilor locale) ori scopuri ecologice 

(protejarea funcţiilor ecoturismelor, 

conservarea şi utilizarea durabilă a 

biodiversităţii). Unii specialişti preferă să 

vorbească despre dezvoltarea durabilă a 

turismului, mai degrabă decât despre un turism 

durabil, primul referindu-se la toate aspectele 

dezvoltării, iar al doilea la unele aspecte şi 

componente ale turismului – cum ar fi 

transportul aerian la mare distanţă care pot pur 

şi simplu să nu fie durabile, în condiţiile 

tehnologiilor actuale, chiar şi cu utilizarea celor 

mai bune practici. 

Implementarea politicilor şi planurilor 

turistice reprezintă o responsabilitate atât a 

guvernului, cât şi a sectorului privat. Sectorul 

public răspunde de stabilirea tacticii, 

planificării şi cercetării, realizarea 

infrastructurii de bază, dezvoltarea anumitor 

atracţii turistice, stabilirea şi administrarea 

normelor de oferire a facilităţilor şi serviciilor, 

stabilirea măsurilor de administrare şi 

valorificare a teritoriului şi de protecţie a 

mediului înconjurător, stabilirea standardelor 

pentru pregătirea şi perfecţionarea în domeniul 

turismului, menţinerea sănătăţii şi securităţii 

publice. 

Sectorul privat răspunde de dezvoltarea 

serviciilor de cazare, a operaţiunilor agenţiilor 

de turism, de activitatea întreprinderilor 

comerciale cu specific turistic, şi se bazează pe 

infrastructură, pe dezvoltarea unor atracţii 

turistice şi promovarea acestora prin activităţi 

specifice de marketing. 

Angajamentul politic în vederea 

dezvoltării turismului într-o manieră planificată 

şi durabilă este esenţial. De asemenea, 

organizaţiile nonguvernamentale sunt implicate 
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din ce în ce mai mult în aspecte legate de 

dezvoltarea turismului. 

Sunt utilizate diferite tehnici de 

implementare. Montajul logic şi programarea 

proiectelor de dezvoltare şi a programelor de 

acţiune turistică sunt de asemenea importante. 

În turism trebuie să existe organizaţii eficiente, 

atât sectorul public, cât şi în cel privat care să 

asigure protecţia mediului înconjurător şi 

standardele facilităţilor turistice. Proiectele 

specifice turismului trebuie dezvoltate într-o 

manieră sistematică, aplicându-se metoda 

drumului critic. Suportul financiar al 

proiectelor, atât pentru sectorul public, cât şi 

pentru cel privat, este o condiţie foarte 

importantă. Pentru fiecare activitate turistică ar 

trebui să se stabilească o strategie de finanţare. 

Dezvoltarea resurselor umane pentru 

turism trebuie să fie o prioritate în vederea 

oferirii serviciilor de calitate aşteptate de piaţa 

turistică şi necesită o abordare sistematică a 

proiectării nevoilor de personal şi stabilirea 

modalităţilor de instruire necesare pentru a 

furniza personal calificat atât în sectorul public, 

cât şi în cel privat. Dacă instituţiile naţionale şi 

regionale specializate în pregătirea în domeniul 

hotelier, cateringului şi turismului nu pot 

satisface necesităţile locale, atunci trebuie 

înfiinţată pe plan local ca o instituţie 

specializată. 

De asemenea, este esenţială folosirea 

tehnicilor şi metodelor marketingului turistic: 

stabilirea obiectivelor şi strategiilor de 

marketing şi realizarea unui program 

promoţional. Activităţile de marketing trebuie 

să se desfăşoare la nivelul oficiilor de turism 

guvernamentale, la oficiul turistic local şi în 

sectorul turistic privat pentru că dezvoltarea 

unei imagini pozitive a noului sector turistic pe 

pieţele turistice potenţiale este foarte 

importantă. 

Tehnici de implementare 

Implementarea planurilor turistice 

presupune eforturi de lungă durată. Modalităţile 

de realizare a implementării sunt: 

 aprobarea politicii şi planului turistic, ca 

document oficial al dezvoltării turismului în 

regiune; 

 structurarea dezvoltării pe o perioadă de 

cinci ani – programarea proiectelor de 

dezvoltare, şi a acţiunilor necesare (denumite în 

general programe de acţiune turistică); 

 organizarea eficientă a sectorului public 

şi al celui privat şi menţinerea unei coordonări 

strânse între sectorul public, privat şi 

organizaţiile nonguvernamentale, acolo unde 

acestea sunt implicate; 

 adoptarea şi aplicarea legislaţiei 

corespunzătoare şi a reglementărilor necesare 

dezvoltării turismului. Acestea includ 

reglementări cu privire la facilităţile, 

standardele şi serviciile turistice;  

 măsurile de protecţie a mediului 

înconjurător, standardele dezvoltării (incluse în 

general în regulamentele cu privire la 

valorificarea teritoriului) şi proiectarea ghidului 

pentru facilităţile turistice; 

 stabilirea circuitelor turistice, a 

obiectivelor şi a staţionărilor; 

 finanţarea eficientă şi sistematică a 

proiectelor turistice individuale; 

 finanţarea sectorului public, pentru 

dezvoltarea atracţiilor şi infrastructurii turistice. 

În unele cazuri, pentru această finanţare poate fi 

necesară asistenţă externă; 

 atragerea investiţiilor din sectorul privat 

pentru dezvoltarea facilităţilor şi serviciilor 

turistice (prin acordarea unor stimulente 

investiţionale pentru atragerea acestor 

investiţii); 

 pregătirea şi perfecţionarea personalului 

angajat în toate activităţile turistice – 

dezvoltarea resurselor umane din turism; 

 implicarea comunităţilor locale în 

dezvoltarea turismului; 

 marketingul turistic şi promovarea 

eficientă a turismului pentru toată regiunea şi 

pentru firmele private; 

 conducerea eficientă şi susţinută a 

sectorului turistic. 

Programarea dezvoltării  

Programarea dezvoltării este o tehnică 

importantă pentru abordarea sistematică şi 

coordonarea implementării. Deseori, ea ia 

forma unui program de acţiune care include atât 

proiectele de dezvoltare, cât şi activităţile 

necesare conexe. 

Programul de acţiune în prima etapă a 

dezvoltării, în general pentru primii cinci ani ai 

planului, este realizat ca parte a întregului 

proces de programare turistică, pentru ca, apoi, 
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periodic, să fie actualizat şi revizuit. Programul 

de acţiune ar trebui să includă atât proiectele 

sectorului public şi privat şi infrastructura, cât 

şi atracţiile, facilităţile şi serviciile necesare, 

astfel încât dezvoltarea să fie integrată şi 

coordonată. Alte activităţi necesare ar putea fi, 

de exemplu, proiectarea şi adoptarea anumitor 

tipuri de reglementări. Programul poate include 

studii speciale sau planificări detaliate pentru o 

perioadă de cinci ani.  

Un program de acţiune complet va 

descrie fiecare proiect, va indica costurile 

estimate ale dezvoltării, acolo unde este posibil, 

şi va desemna factori responsabili pentru 

realizarea proiectului. 

Zonarea 

Zonarea este o tehnică importantă 

pentru implementarea planurilor de folosire a 

terenului pentru staţiuni, a facilităţilor turistice 

în zonele de atracţie, pentru turismul urban şi 

alte tipuri de zone turistice. Reglementarea 

zonării presupune existenţa unor standarde de 

dezvoltare cum ar fi densitatea turistică, limita 

superioară şi inferioară a ocupării etc. Acestea 

pot fi adoptate separat pentru fiecare sector 

turistic. Zonarea trebuie efectuată şi pentru 

dezvoltarea ariilor din apropierea regiunilor 

turistice, aşa încât acestea să fie compatibile cu 

dezvoltarea sectorului turistic. Zonarea este 

folosită în toate cazurile de utilizare a terenului, 

nu numai în turism. Dacă există deja 

reglementări cu privire la zonarea unei anumite 

regiuni turistice, acestea pot fi extinse şi pentru 

celelalte zone turistice. 

Legislaţia privind protecţia mediului 

înconjurător, dacă nu există deja, trebuie 

adoptată. Regulile de bază în construcţii, 

inclusiv legea prevenirii şi stingerii incendiilor, 

trebuie revăzute, astfel încât să existe 

certitudinea că ele respectă standardele. 

Administrarea amplasamentelor, 

proiectarea arhitecturală şi peisagistică  

Administrarea amplasamentelor, 

proiectarea arhitecturală şi peisagistică în zone 

turistice, cum sunt staţiunile sau regiunile 

istorice, trebuie realizate de un comitet sau o 

comisie de analiză arhitecturală aleasă în acest 

scop. Această organizaţie trebuie să analizeze şi 

să aducă modificări, dacă este necesar, tuturor 

proiectelor de dezvoltare turistică propuse, în 

conformitate cu standardele de proiectare 

stabilite de comisie. Oricum, procedura de 

analiză a proiectului asigură compatibilitatea 

amenajărilor cu resursele naturale şi 

armonizarea cu mediul înconjurător local şi 

tradiţiile arhitectonice. 

O dată cu standardele de calitate ale 

facilităţilor şi serviciilor turistice, trebuie 

elaborate şi adoptate şi alte reglementări, legate 

în special de sănătate, siguranţă şi salubritate. 

Aceste reglementări cuprind condiţii de 

funcţionare şi proceduri de verificare a 

hotelurilor şi a altor unităţi de cazare, a 

restaurantelor, a agenţiilor de voiaj şi turism şi 

a ghizilor. Este necesar un sistem de clasificare 

a hotelurilor şi adoptarea unor măsuri de 

siguranţă pentru automobile şi ambarcaţiuni 

turistice. Standardele tehnice ale 

infrastructurilor şi clădirilor ar trebui revizuite 

pentru a exista siguranţa că ele fac faţă 

standardelor în vigoare. 

 

Programarea turistică 

Programarea turistică se bazează pe 

recomandările planului de diversificare a 

atracţiilor turistice şi a reţelei de transport. 

Programele turistice corect proiectate oferă nu 

doar o activitate interesantă pentru turişti, ci şi 

o distribuţie largă din punct de vedere geografic 

şi demografic a beneficiilor economice. 

Dezvoltarea facilităţilor şi serviciilor 

turistice, cum sunt restaurantele şi magazinele 

de artizanat de-a lungul traseelor turistice 

încurajează turistul să cheltuiască în timpul 

popasurilor. 

Programele turistice pot include, alături 

de traseele tradiţionale cu autobuzul şi taxiul, 

plimbări şi călărie (sau plimbări cu un alt 

animal), plimbări cu barca pe râuri, lacuri, 

canale, golfuri, în porturi, trasee feroviare. 

Plimbările pe râuri pot oferi turiştilor 

oportunitatea de a vizita sate izolate, care altfel 

nu sunt accesibile, ceea ce aduce venituri 

localnicilor. Tururile aeriene locale cu avionul 

sau elicopterul sunt obişnuite în unele regiuni, 

deşi generează poluare fonică. 

Proiectul de dezvoltare poate fi un 

proces complicat, în special proiectele ample, 

cum ar fi proiectul de dezvoltare a unei staţiuni, 

cu multe hoteluri şi facilităţi. O programare 

atentă a dezvoltării necesită utilizarea metodei 

de analiză a drumului critic. Este o tehnică de 
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planificare a acţiunilor pentru ca acestea să fie 

duse la îndeplinire într-o succesiune raţională şi 

eficientă şi pentru implementarea proiectului 

într-o manieră coordonată.  

Destul de rar, proiectele urmăresc cu 

exactitate planurile prestabilite şi de aceea pe 

parcursul derulării proiectului trebuie făcute o 

serie de modificări. Oricum, fără un program ce 

conţine o analiză a drumului critic, 

implementarea ar fi mai puţin eficientă şi nu s-

ar putea realiza verificarea şi realizarea 

activităţilor într-o anumită ordine. 

Proiectele comerciale sunt de obicei 

preluate de sectorul privat. Proiectele mari, cum 

sunt staţiunile, necesită investiţii iniţiale 

substanţiale, în special pentru infrastructură, şi 

pot deveni rentabile doar peste câţiva ani. 

Asemenea proiecte necesită şi o experienţă 

managerială solidă. Dacă sectorul privat local 

este puţin dezvoltat şi lipsit de experienţă 

managerială sau de capital suficient pentru 

derularea proiectelor importante, poate fi 

constituită o societate publică de dezvoltare, 

constituită de către guvern sau prin asocierea 

acestuia cu sectorul privat, pentru a găsi surse 

de finanţare şi pentru angajarea unor manageri 

cu experienţă. Această societate este 

responsabilă de realizarea infrastructurii şi a 

altor componente non comerciale ale 

proiectului şi poate continua să se ocupe de 

aceste componente şi după ce s-a realizat 

dezvoltarea staţiunii. De obicei, societatea 

închiriază sectorului privat, în vederea 

dezvoltării, componentele comerciale, iar 

veniturile din închiriere le foloseşte pentru a 

acoperi costurile de investiţie şi pentru a 

suporta cheltuielile operaţionale ale staţiunii. 

Societatea de dezvoltare poate fi constituită 

pentru a derula mai multe proiecte turistice 

întro regiune. 

Finanţarea pentru management şi 

planificare turistică 

Finanţarea planificării turistice la nivel 

local, a planurilor de turism urban şi ecoturism 

şi planificarea atracţiilor cu caracter public, 

cum sunt parcurile naţionale şi siturile 

arheologice sau istorice, intră în aria de 

responsabilitate a autorităţilor locale şi centrale. 

Finanţarea planurilor de dezvoltare detaliate şi 

a studiilor de fezabilitate este în mod obişnuit 

responsabilitatea sectorului privat. Planificarea 

unei staţiuni mai mari poate fi realizată de stat, 

o companie privată sau o societate de 

dezvoltare. Chiar dacă planificarea e făcută de 

sectorul privat, guvernul are responsabilitatea 

de a stabili standardele aşa cum au fost aprobate 

iniţial, de a revizui planurile şi de a le accepta 

doar dacă îndeplinesc standardele aprobate. 

Finanţarea instituţiilor guvernamentale de 

turism şi de marketing este asigurată de către 

guvern, dar chiar pot fi suportate, şi de către 

agenţi economici din turism sau chiar de către 

turişti. 

Finanţarea dezvoltării infrastructurii 

Principalele componente ale 

infrastructurii sunt în mod obişnuit finanţate de 

guvern sau de întreprinderi publice. Oricum, 

taxele de folosinţă pot recupera cea mai mare 

parte din această investiţie sau măcar costurile 

operaţionale. Această infrastructură serveşte 

nevoilor generale de dezvoltare. În cadrul unui 

program de dezvoltare, finanţarea 

infrastructurii interioare este realizată de către 

sectorul privat, care preia iniţiativa dezvoltării.  

Finanţarea principalelor puncte de atracţie 

Parcurile locale, regionale şi naţionale, 

zonele istorice şi arheologice, muzeele, centrele 

culturale şi alte tipuri de atracţii sunt în mod 

obişnuit finanţate de guvern, iar prin plata unor 

taxe de intrare se acoperă o parte din costurile 

operaţionale. Aceste atracţii determină turiştii 

să viziteze o zonă şi să cheltuiască. Aşa cum a 

fost explicat anterior, finanţarea restaurării 

zonelor istorice poate fi realizată de către 

sectorul privat, dar cu sprijin din partea 

guvernului. Atracţiile de tip comercial, cum 

sunt parcurile tematice, sunt finanţate de 

sectorul privat, în speranţa că vor aduce 

profituri. 

Finanţarea hotelurilor şi a altor facilităţi şi 

servicii comerciale 

Sectorul privat este sursa obişnuită de 

finanţare pentru modernizarea hotelurilor şi a 

altor facilităţi comerciale, aceasta fiind politica 

şi tendinţa în cele mai multe regiuni turistice. 

Guvernul poate fi iniţiatorul dezvoltării în 

zonele turistice noi, înainte ca investitorii 

particulari să decidă să facă investiţii, sau poate 

coopera cu investitorii particulari pentru 

anumite proiecte. 
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În stadiul iniţial de dezvoltare sunt 

necesare investiţii mari. Câteva modalităţi de 

stimulare a investiţiilor: 

 asigurarea terenului necesar 

dezvoltării facilităţilor turistice la un preţ 

moderat sau gratuit. În unele regiuni unde 

achiziţionarea terenului de către sectorul privat 

este dificilă, intervenţia guvernului este 

suficientă pentru a stimula investiţiile; 

 asigurarea gratuită a infrastructurii 

exterioare; 

 asigurarea întregii infrastructuri 

interioare sau numai a unei părţi pentru care 

costul poate fi eventual acoperit de taxele de 

utilizare sau preţul de închiriere al hotelului sau 

al altor spaţii comerciale; 

 scutirea totală sau parţială de taxe 

vamale la produsele importante utilizate pentru 

dezvoltarea iniţială şi pentru punerea în 

funcţiune a facilităţilor turistice. Această 

oportunitate este oferită de către autoritatea 

naţională de turism, nu de autorităţile locale; 

 scutirea totală sau parţială a 

societăţilor de la plata impozitului pe profit 

pentru o anumită perioadă de timp. Aceasta este 

oferită în mod obişnuit de către guvernul 

naţional ori regional; 

 scutirea totală sau parţială de la plata 

taxelor pe proprietatea la nivel local pentru o 

anumită perioadă de timp; 

 acordarea împrumuturilor pentru 

dezvoltare cu o rată a dobânzii normală sau mai 

scăzută sau garantarea de către guvern a 

împrumuturilor făcute de instituţiile private. Se 

poate acorda o perioadă mai mare de graţie 

pentru restituirea împrumuturilor; 

 acordarea de subvenţii pentru 

dezvoltare până la un anumit procent din 

costurile de investiţie sau de subvenţii pentru 

programele de instruire a personalului. 
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SECȚIUNEA ECONOMICĂ 
 

Comerţ electronic        

Arteni Laura, clasa a X-a G 
 
 
 
1.Noţiuni introductive 
   Comerţul electronic poate fi definit ca un demers de cumpărare sau vânzare prin intermediul 

transmiterii de date la distanţă. Acest demers este specific politicii expansive a marketingului companiilor 

comerciale. Prin intermediul internetului se dezvoltă o relaţie de servicii şi schimb de mărfuri între 

ofertant şi viitorul cumparător. 

   Acesta poate să cuprindă multe alte activităţi,cum ar fi: schimburi şi negocieri efectuate între companii, 

procese interne ale companiilor pe care acestea le desfăşoară ca suport pentru activităţile de 

cumpărare/aprovizionare,vânzare,angajări,planificare. 

2.Categorii de comerţ: 
   Există cinci categorii generale de comerţ electronic:  

 business-to-consumer -companiile vând produse şi servicii consumatorilor individuali; 

 business-to-business -companiile vând produse şi servicii altor companii; 

 procese de business-companiile menţin şi folosesc informaţii pentru a identifica şi evalua clienţii, 

furnizorii şi angajaţii; în acelaşi timp, partajează aceste informaţii, în mod atent controlat, cu clienţii, 
furnizorii, angajaţii şi partenerii de afaceri; 

 consumer-to-consumer -participanţii de pe o piaţă online pot să vândă/cumpere reciproc bunuri; 

 business-to-government -companiile pot vinde bunuri şi servicii agenţiilor  

guvernamentale. 

3.Avantaje: 

 oferă oportunitatea de a comercializa produse în întreaga lume, sporind numărul de potenţiali 

clienţi în primul rând prin eliminarea barierelor geografice dintre clienţi şi comercianţi; 

 dezvoltarea de noi produse se poate realiza mai uşor în concordanţa cu cerinţele consumatorului; 

 reducerea erorilor prin automatizarea proceselor de plată; 

 economii la vânzarea produsului; 

 operabilitate 24 ore / zi, 7 zile pe saptamană. 

4.Dezavantaje: 
 imposibilitatea de a realiza cu succes transferuri online a unor produse şi servicii 

 posibiliatea de non-profit în cazul anumitor produse; 

 credibilitate scăzută; 

 integrarea greoaie a bazelor de date şi a software-ului de procesare a tranzacţiilor tradiţionale cu 

software pentru comerţ electronic. 

În concluzie, se poate preciza faptul că acest tip de comerţ a început să prindă contur pe toate 

segmentele societăţii, ducând astfel la o tendinţă tot mai evidentă a companiilor de a folosi această 

modalitate de achiziţionare. 
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Procedura de desemnare a unui reprezentant fiscal 
Prof. Diaconu Oana Mariana 

 

Reprezentantul fiscal acționează în numele persoanei care l-a desemnat, reprezentând 

interesele acesteia pe teritoriul unui stat în care desfășoară operațiuni economice specifice obiectului 

sau de activitate.  

 În legislația fiscală din România, reprezentantul fiscal este reglementat doar din punctul de 

vedere al taxei pe valoarea adăugată. Reprezentantul fiscal nu trebuie confundat cu împuternicitul 

desemnat în bază prevederilor art. 18 din Codul de procedura fiscală, aprobat prin O.G. nr. 92/2003.  

 Persoană impozabila stabilită în Uniunea Europeană, dar nu în România, care are obligația 

să se înregistreze în scopuri de TVA în România, poate, în condițiile stabilite prin normele 

metodologice, să își îndeplinească această obligație prin desemnarea unui reprezentant fiscal. 

Persoană impozabila nestabilita în Uniunea Europeană care are obligația să se înregistreze în scopuri 

de TVA în România este obligată, în condițiile stabilite prin normele metodologice, să se înregistreze 

prin desemnarea unui reprezentant fiscal.  

 Procedura de desemnare a unui reprezentant fiscal  

 Persoană impozabila nestabilita care se înregistrează în România prin reprezentant fiscal, 

desemnează reprezentantul fiscal printr-o cerere depusă la organul fiscal competent la care 

reprezentantul propus este înregistrat în scopuri de TVA. Înregistrarea în scopuri de TVA prin 

reprezentant fiscal poate fi solicitată de o persoană impozabila nestabilita în România dacă este 

obligată să se înregistreze în România în scopuri de TVA sau poate opta să se înregistreze.  

 Cererea trebuie însoțită de:  

-declarația de începere a activității, care cuprinde: data și natură activității pe care o va 

desfășura în România  

-copie de pe actul de constituire în străinătate a persoanei impozabile nestabilite în România;  

-acceptul scris al persoanei propuse că reprezentant fiscal, prin care această se angajează să 

îndeplinească obligațiile ce îi revin conform legii și în care această trebuie să precizeze natură 

operațiunilor;  

-contractul încheiat între persoană nestabilita în România și reprezentantul fiscal propus, din 

care să rezulte întinderea mandatului acordat reprezentantului.  

 Nu se admite decât un singur reprezentant fiscal pentru ansamblul operațiunilor desfășurate 

în România de persoană impozabila nestabilita în România. Organul fiscal competent verifică 

îndeplinirea condițiilor prevăzute și în termen de cel mult 30 de zile de la data primirii cererii, 

comunică decizia luată atât persoanei impozabile nestabilite în România, cât și persoanei propuse că 

reprezentant fiscal; concomitent cu transmiterea deciziei de aprobare se indică și codul de înregistrare 

în scopuri de TVA atribuit.  

 Reprezentantul fiscal, după ce a fost acceptat de organul fiscal competent, este angajat, din 

punctul de vedere al drepturilor și obligațiilor privind taxa pe valoarea adăugată, pentru toate 

operațiunile pentru care a fost mandatat, efectuate în România de persoană impozabila nestabilita în 

România, atât timp cât durează mandatul sau.  

 În situația în care mandatul reprezentantului fiscal încetează, dar continuă activitatea 

economică a persoanei impozabile nestabilite în România pentru care această trebuie să fie 

înregistrată în scopuri de TVA, această este obligată fie să prelungească mandatul reprezentantului 

fiscal, fie să mandateze alt reprezentant fiscal, fie să se înregistreze direct fără reprezentant fiscal în 

situația în care este o persoană impozabila stabilită în Uniunea Europeană.  

 Reprezentantul fiscal trebuie să anunțe în scris organul fiscal competent cu privire la faptul 

că mandatul sau a încetat și să precizeze ultimul decont de taxa pe valoarea adăugată pe care îl depune 

în această calitate.  
BIBLIOGRAFIE: 

1. http://contabilul.manager.ro/a/17799/mfp-procedura-de-desemnare-a-unui-reprezentant-fiscal 

2. http://blogulspecialistului.manager.ro/a/special/contabilitate-si-fiscalitate/932/despre-reprezentantul-fiscal 

http://contabilul.manager.ro/a/17799/mfp-procedura-de-desemnare-a-unui-reprezentant-fiscal
http://blogulspecialistului.manager.ro/a/special/contabilitate-si-fiscalitate/932/despre-reprezentantul-fiscal
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ÎNFIINȚAREA FIRMEI DE EXERCIȚIU 
 

Prof. Pracsiu Daniela 

1. Conceptul de firmă de exercițiu 
Firma de exerciţiu este un concept didactic bazat pe învăţarea prin practică. Este o simulare a 

unei firme reale, care poate fi realizată prin implicarea directă a unui profesor coordonator. O firmă 

de exerciţiu  este o firmă simulată, care oglindeşte operaţiunile specifice afacerilor reale, în ramura 

aleasă. Este un concept didactic, o imitaţie a unei situaţii profesionale reale, cu obiective educaţionale. 

Competenţele generale care pot fi dezvoltate prin activitatea în cadrul firmei de exerciţiu, alături 

de competenţele tehnice specializate specifice modulelor de pregătire,  dau posibilitatea elevilor ca la 

finalul unei secvenţe de pregătire practică realizată cu profesorul de specialitate şi/sau cu maistrul 

instructor să: 

 organizeze şi să conducă activităţi în cadrul companiilor din domeniul serviciilor; 

 fundamenteze strategii; 

 elaboreze oferta  de produse şi servicii a companiei; 

 ţină evidenţa contabilă a companiei;  

 efectueze analiza eficienţei economico-financiare a companiei. 

 Caracteristicile firmei de exerciţiu sunt: 
 este un laborator pentru pregătirea teoretică şi practică economică; 

 îşi desfăşoară activitatea ca o firmă reală, dar cu bani şi mărfuri virtuale, în conformitate cu 

practica şi legile specifice economiei naţionale; 

 formează cunoştinţe despre locul de muncă, sub conducerea metodologică a profesorului; 

  oferă posibilitatea de a implica în procesul de învăţare experţi din sfera practică; 

 deciziile greşite, care în realitate ar crea probleme serioase, nu au astfel de urmări în cazul 

unei firme de exerciţiu, dar oferă situaţii de învăţare. 

Parteneri pe piața firmelor de exercițiu sunt: 

 ROCT- CENTRALA REȚELEI FIRMELOR DE EXERCIȚIU/ ÎNTREPRINDERILOR 

SIMULATE DIN ROMÂNIA 

 ȘCOALA 

 FIRMA PARTENERĂ  

 ALTE FIRME DE EXERCIȚIU DIN ȚARĂ ȘI DIN STRĂINĂTATE  

Școala oferă: 

- o activitate de predare cu o ridicată relevanţă a pieţei muncii, prin imitarea practicilor pieţei 

muncii în interiorul şcolii; 

- oportunitatea de a parcurge etapele de activitate specifice unei firme reale, fără participarea 

unor firme  reale (un mediu protejat) 

- o modalitate centrată pe elev, de studiu şi de muncă; 

- îmbunătăţirea cunoştinţelor de limbă străină; 

- acumularea de experienţă în lucrul cu noi tehnologii (tehnologia informaţiei şi comunicaţiei); 

- execuţia de sarcini într-o mare varietate de posturi; 

- o mai puternică conştientizare a practicilor sociale, de afaceri şi comerciale în propria ţară şi 

în ţările străine. 

Firma parteneră oferă sfaturi şi consultaţii cu specialişti din domeniul activităţii practice, modele 

de documente, cataloage, strategii de reclamă şi materiale publicitare, modele de calculaţie pentru 

salarii, preţuri, personal necesar ca număr şi calificare, organizarea locului de muncă, o idee asupra 

proceselor productive ş.a. 

Locul de desfăşurare a activităţii firmei de exerciţiu este un cabinet dotat cu mobilier 

corespunzător, cu echipamente necesare învăţării, pentru efectuarea de operaţii economice şi 

comerciale care să simuleze activitatea unei firme din sfera economică reală. 
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Recomandări: 

 

 
Fig. nr. 1.1. Resurse materiale necesare în firma de exercițiu 

 

Competenţe cheie vizate sunt: 

 abilităţi antreprenoriale 

 deprinderi de lucru în echipă 

 capacitate de conducere 

 autonomie de lucru 

 luarea de decizii şi asumarea răspunderii 

 culegerea şi prelucrarea independentă a informaţiilor  

 gândirea creativă 

 aplicarea în practică a cunoştinţelor teoretice 

 rezolvare de situaţii problemă 

 perseverenţă 

 organizarea locului de muncă. 

Scopul si sarcinile educative ale firmei de exerciţiu se realizează  prin: 

 simularea proceselor de lucru dintr-o întreprindere ; 

 realizarea unei legături nemijlocite între teorie şi practică ; 

 aplicarea în practică a cunoştinţelor de la diverse discipline şi module de studiu; 

 cooperarea între elevi; 

 acţionarea în situaţii neobişnuite; 

 se lucrează într-un centru antreprenorial - care este un simulator de birou modern.  

Avantaje ale desfăşurării activităţii didactice sub forma Firmei de exerciţiu sunt: 

 activitatea se desfăşoară pe echipe; 

Necesrul de 
spațiu

•Suprafața de aproximativ 50 m2

Amenajare 

•Birouri și scaune în număr corespunzător

•Cel puțin un dulap de birou, cu rafturi

•Masa de ședințe pentru cel puțin 10 persoane

•Măsuță sau raft pentru imprimantă, fax, telefon

Dotare 
materială

•Panou cu ace

•Flipchart

•Tablă de scris

Dotare 
tehnică

•Server de rețea pentru informatică

•cel puțin 5 locuri pentru o stație  de lucru pentru informatică

•scanner

•2-3 imprimante, xerox, fax, telefon

Materiale de 
birou

•dosare, mape, pixuri, markere, postit-uri

•capsatoare, perforatoare, foarfeci, aparate de capsat
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 procesul muncii este mai important decât rezultatul final; 

 procesul de învăţământ este mai structurat; 

 elevii trebuie să îşi asume o responsabilitate mai mare; 

 în firmă de exerciţiu participarea fiecărui elev trebuie să fie egală, adică 

volumul de munca trebuie să fie acelaşi. 

2. Alegerea formei juridice pentru o firmă de exercițiu 

Pentru a identifica influenţa dimensiunii întreprinderii asupra organizării structurale, trebuie să se 

identifice principalele categorii de întreprinderi. 

Agenţii economici sunt persoane sau grupuri de persoane fizice sau juridice care în calitate de 

participanţi la viaţa economică, îndeplinesc rolul şi au comportamente economice. 

În funcţie de forma de proprietate asupra capitalului social şi  al patrimoniului, unităţile 

patrimoniale pot fi: 

- întreprinderea proprietate publică  sunt regiile autonome sau companiile naţionale şi 

sunt organizate în ramurile strategice ale economiei naţionale (industria de armament, industria  

energetică, exploatarea minelor şi a gazelor  naturale, poşta şi transport feroviar) sau alte domenii sau 

ramuri stabilite de guvern. În cadrul R.A. statul deţine totalitatea capitalului.  Fiecare regie autonomă 

reprezintă o persoană juridică şi funcţionează pe baza de gestiune economică şi autonomie financiară, 

iar in acest scop este proprietatea bunurilor din patrimoniul său. 

- întreprinderea proprietate din sectorul particular care poate fi: 

 Întreprindere individuală aflată în proprietatea unei singure persoane sau a unei 

familii care asigură concomitent capitalul, munca şi conducerea activităţii. Patrimoniul acestui tip de 

întreprindere aparţine unei singure persoane sau se află în coproprietatea membrilor; pot utiliza unul 

sau mai mulţi salariaţi. 

 Societăţi comerciale  

- întreprinderi in proprietate de grup cooperatist- când iniţiativa creării patrimoniului aparţine 

unei persoane asociate într-o cooperativă; 

- întreprinderi mixte- formate din unirea capitalului public cu cel privat. 

După modul de asociere societăţile comerciale pot fi: 

 Societăţile de persoane - societăţile în care persoanele joacă rolul principal în constituirea 

şi conducerea lor. Ele se clasifică în: 

 Societăţi în nume colectiv (SNC) – formate din doi sau mai mulţi asociaţi (persoane fizice) 

– care îşi aduc aportul sub formă de părţi sociale, netransmisibile altor persoane. Ei răspund nelimitat 

pentru obligaţiile societăţii. 

 Societăţi în comandită simplă (SCS) – formate din două categorii de asociaţi: comanditaţi – 

ce răspund nelimitat pentru obligaţiile societăţii şi comanditari- ce răspund numai în limita aportului 

adus, neavând dreptul de a participa la conducerea (administrarea) societăţii. 

 Societăţile de capital – societăţile în care elementul esenţial îl constituie capitalul, persoana 

fiind anonimă. Ele se clasifică în: 

 Societăţi în comandită pe acţiuni (SCA) – societăţi al căror capital este împărţit pe acţiuni 

(hârtii de valoare egală transmisibile prin vânzare – cumpărare, ce conferă posesorului lor, dreptul de 

proprietate asupra unei părţi din întreprindere şi dreptul de a obţine la sfârşitul fiecărui an, venituri 

sub formă de dividende). Cele două categorii de asociaţi sunt: comanditaţii, ce răspund nelimitat 

pentru obligaţiile societăţii şi comanditarii, care sunt obligaţi numai la plata acţiunilor pe care le 

posedă. 

 Societăţi pe acţiuni (SA) – societăţi al căror capital este împărţit pe acţiuni, iar acţionarii 

răspund în limita acţiunilor pe care le posedă. 

 Societăţi mixte- Societatea cu răspundere limitată (SRL) – ce îmbină trăsăturile societăţilor 

de persoane, cu ale societăţilor de capital. Capitalul acestor societăţi este format din părţi sociale 

netransmisibile altor persoane, iar răspunderea asociaţilor este limitată în funcţie de părţile sociale pe 

care le deţin. 
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Tabel nr. 1.  

Caracteristicilor societăţilor comerciale 

Forma 

juridică 

Act constitutiv Capital 

social 

minim 

Nr. 

asociaţi 

Părţile 

de 

capital 

Răspunderea 

asociaţilor 

SNC Contract de 

societate 

Nu este 

precizat 

Minim 2 Părţi 

sociale 

Asociaţii răspund 

nelimitat 

SCS Contract de 

societate 

Nu este 

precizat 

Minim 2 Părţi 

sociale 

Comanditaţii 

răspund nelimitat 

Comanditarii 

răspund limitat 

SCA Contract de 

societate + Statut 

25.000 

euro sau 

90.000 lei 

Minim 5 Acţiuni Comanditaţii 

răspund nelimitat 

Comanditarii 

răspund limitat 

SA Contract de 

societate+ Statut 

25.000 

euro sau 

90.000 lei 

Minim 2 Acţiuni Acţionarii răspund 

limitat 

SRL Contract de 

societate+ Statut. 

Doar Statut când 

are 1 asociat. 

200 lei Minim 1 

Maxim 

50 

Părţi 

sociale 

Asociaţii răspund 

limitat 

 

3. Procedura de înregistrare a firmei de exercițiu la ROCT 
 

Pașii ce trebuie urmați pentru înregistrarea unei firme de exercițiu sunt : 

1. Rezervarea denumirii firmei de exerciţiu 

Înainte de alegerea unei denumiri este indicat să consultaţi secţiunea Reţeaua FE pentru a verifica 

disponibilitatea denumirii firmei de exerciţiu. Denumirea unei firme de exerciţiu poate conţine 

cuvinte sau expresii ce se regăsesc în denumirea unei alte firme de exerciţiu, dar nu poate fi identică. 

Urmează  completarea documentului Cerere de rezervare denumire, în care se înscriu 3 denumiri 

în ordinea preferinţelor. Reprezentanţii firmei de exerciţiu ce urmează a fi înfiinţată vor trimite 

documentul completat, prin email, la adresa rezervare.denumire arond roct.ro. 

2. Înregistrarea firmei de exerciţiu pe platforma roct.ro 

Utilizarea platformei roct.ro necesită crearea unui cont pentru noua firmă de exerciţiu, cont ce va fi 

folosit ulterior pentru înregistrarea tranzacţiilor, comunicarea cu celelalte firme, descărcarea 

documentelor necesare în colaborarea cu celelalte firme şi alte activităţi specifice. 

Paşii pentru înregistrarea firmei pe roct.ro sunt următorii: 

 Reprezentanţii firmei de exerciţiu accesează în browser adresa www.roct.ro 

 În partea superioară a paginii se apasă link-ul “Cont nou”. 

 În noua pagină afişată se bifează opţiunea “Firmă de exerciţiu”. Este afişat formularul de 

înregistrare 

 În pagina formularului de înregistrare se completează câmpurile astfel: 

o Denumirea: denumirea unică a firmei precedată de FE pentru firme de exerciţiu sau 

IS pentru întreprinderi simulate şi urmată de abrevierea formei de organizare (SRL sau SA) 

o Email: email-ul oficial al firmei de exerciţiu (reprezintă şi numele de utilizator pentru 

autentificare pe site) 

o Parola: parola pentru autentificare pe site 

o Repetă parola: confirmarea parolei 

o CAEN: codul şi denumirea obiectului (obiectelor) de activitate 
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o Judeţ: judeţul în care este localizată unitatea de învăţământ 

o Oraş: oraşul în care este localizată unitatea de învăţământ 

o Scoală: unitatea de învăţământ. Adresa unităţii de învăţământ se completează automat. 

o Telefon: telefonul unităţii de învăţământ 

o Fax: faxul unităţii de învăţământ 

o Website: site-ul firmei de exerciţiu 

o Capital social: capitalul social de pornire 

o Părţi sociale/acţiuni: numărul de părţi sociale/acţiuni 

o Profesor coordonator: profesorul coordonator al firmei de exerciţiu 

o Email: email-ul profesorului coordonator 

o Telefon: telefonul profesorului coordonator 

o Asociat si administrator: administratorul firmei 

o Asociat: asociatul/asociaţii firmei 

 După completarea datelor în formular utilizatorul apasă butonul “Adaugă firmă”. 

În acest moment datele din formularul de înregistrare sunt transmise către centrala ROCT, firma 

fiind înregistrată în sistem cu starea “Inactivă”. 

3. Completarea documentelor necesare pentru validarea firmei 

 

Pentru ca noua firmă de exerciţiu să devină activă atât pe platforma roct.ro cât şi în programul Firma 

de exerciţiu, este necesară completarea documentelor de mai jos, verificarea acestora împreună cu 

profesorul coordonator şi transmiterea lor, scanate și prin email, la adresa firma.de.exercitiu arond 

roct.ro. Formularele pot fi descărcate din secţiunile Firme de exerciţiu – Documente şi respectiv 

Întreprinderi simulate – Documente. 

 Cerere rezervare denumire 

 Formular de înregistrare în baza de date FE 

 Act constitutiv FE 

 Cerere de eliberare a cazierului fiscal FE 

 Cerere autorizare a funcţionării FE 

 Contract de închiriere FE 

 Declaraţie privind autorizarea funcţionării FE 

 Declaraţie FE 

 Formular pentru deschidere de cont FE 

 Specimen de semnaturi FE 

4. Validarea si activarea firmei în rețea 

 

Pe baza documentelor transmise de către firma de exerciţiu, ROCT validează firma în rețea.  Din 

acest moment firma începe să funcţioneze , având posibilitatea să realizeze tranzacţii virtuale şi să 

participe la târguri naționale şi internaționale desfăşurate în România sau în alte ţări. 

ROCT va transmite scanat, prin email certificatul de înregistrare al firmei de exercițiu. 

 

4. Propunere de activități practice  
 

Activitatea practică nr. 1 
1. Scop: identificarea ideii de afaceri (alegerea obiectului de activitate) 

2. Denumirea activității: 

 

Ideea de afaceri a firmei de exercițiu 

3. Mod de lucru: în cadrul firmei de exercițiu se constituie 3 grupe formate din 

câte 5 elevi 

4. Resurse: 

 umane: 

 

profesor coordonator, elevi 

calculator, imprimantă, videoproiector, caiet de practică 

http://roct.ro/firme-de-exercitiu/documente/
http://roct.ro/intreprinderi-simulate/documente/
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 materiale: 

 de timp: 

50 minute 

5. Descrierea activității 

(sarcini de lucru): 

 

  identificați câte 5 idei de afaceri din domeniul alocat grupei 

(comerț, turism și alimentație, alte servicii decât turism) 

 alegeți  ideea de afaceri, argumentați decizia de selecție și 

încadrați-o în Clasificarea Activităților  din Economia 

Națională (cod CAEN) (Model 1) 

 prezentați decizia fiecărei grupe  

 alegeti prin vot deschis sau secret o idee de afaceri din cele 3 

propuse  și argumentate (Model 2) 

6. Rezultate așteptate:  alegerea obiectului de activitate și încadrarea acestuia în 

Clasificarea Activităților  din Economia Națională (cod 

CAEN) 

7. Instrumente de evaluare Fișa de evaluare (Model 3) 

 
Model 1 

Fișa de analiză colectivă 

Grupa nr.............. 

Numele și prenumele membrilor grupei 

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................... 

Denumirea activității: 

Domeniul selectat: 

Nr. crt. Ideea de afaceri Argumente 

   

   

   

   

   

Selecție obiect de activitate 

Varianta Obiect de activitate Nr. voturi 

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

Varianta 

finală 

 

 

 

Model 2. 

Fișa de selecție 

Grupa Ideea de afaceri Argumente Nr. voturi 

1    

2    

3    
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Obiectul de activitate al F.E.  Cod CAEN  

 

 

Model 3 

Fişa de evaluare 

FE.......................................... 

Grupa nr. ............................. 

Numele şi prenumele elevilor 

................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................... 

Nr. 

crt. 

Criterii de evaluare Punctaj 

maxim 

Punctaj 

acordat 

Observaţii 

1. Încadrarea în timp în realizarea 

sarcinilor 
20    

2. Rezolvarea sarcinilor de lucru  20   

3. Prezentarea deciziei cu argumente 25   

4. Corectitudinea datelor/ 

informațiilor prezentate 
35   

 Total 100   

 

Data         Profesor coordonator (EFE)  

............        .......................................  
 

 

 

Activitatea practică nr. 2 
1. Scop: alegerea denumirii firmei de exercițiu și a siglei 

2. Denumirea activității: Denumirea firmei de exercițiu 

3. Mod de lucru: în cadrul firmei de exercițiu se constituie 3 grupe formate din 

câte 5 elevi 

4. Resurse: 

 umane: 

 materiale: 

 

 de timp: 

 

profesor coordonator, elevi 

calculator, imprimantă, videoproiector, flipchard, foi, markere, 

caiet de practică  

50 minute 

5. Descrierea activității 

(sarcini de lucru): 

 

 stabiliți câte 3 denumiri de FE pentru obiectul de activitate 

ales, completați fișa de analiză și alegeți în cadrul grupei o 

singură denumire de FE (Model 1.) 

 realizați o siglă  

 prezentați decizia fiecărei grupe  și argumentați 

 alegeti prin vot deschis sau secret o denumire de FE și a siglei 

și completați fișa de selecție (Model 2.) 

6. Rezultate așteptate:  alegerea denumirii FE 

7. Instrumente de evaluare Fișa de evaluare (Model 3) 
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Model 2.1. 

 

Fișa de analiză colectivă 

Grupa nr.............. 

Numele și prenumele membrilor grupei 

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................... 

 

Denumirea activității: 

 

 

Nr. crt. Denumire firmă de exercițiu Argumente 

   

   

   

Selecție denumire 

Varianta Denumire firma de exercițiu Nr. voturi 

1.   

2.   

3.   

Varianta 

finală 

 

 

Sigla  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Model 2.2. 

Fișa de selecție 

Grupa Denumire  FE Argumente Nr. voturi 

1    

2    

3    

Denumirea finală a F.E. 

Sigla firmei 
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Model 3 

Fişa de evaluare 

FE.......................................... 

Grupa nr. ............................. 

Numele şi prenumele elevilor 

................................................................................................................................................................

... 

Nr. 

crt. 

Criterii de evaluare Punctaj 

maxim 

Punctaj 

acordat 

Observaţii 

1. Încadrarea în timp în realizarea 

sarcinilor 
20    

2. Rezolvarea sarcinilor de lucru  20   

3. Prezentarea deciziei cu argumente 25   

4. Corectitudinea datelor/ 

informațiilor prezentate 
35   

 Total 100   

 

Data        Profesor coordonator (EFE)  

............       .......................................  
 

 

 

Activitatea practică nr. 3 
1. Scop: alegerea  formei juridice a firmei de exercițiu 

2. Denumirea activității: 

 

Forma juridică a firmei de exercițiu 

3. Mod de lucru: în cadrul firmei de exercițiu se constituie 3 grupe formate din 

câte 5 elevi 

4. Resurse: 

 umane: 

 materiale: 

 

 de timp: 

 

profesor coordonator, elevi 

calculator, imprimantă, videoproiector, flipchard, markere, 

post-it-uri colorate 

50 minute 

5. Descrierea activității 

(sarcini de lucru): 

 

 analizați piața virtuală a FE pe ROCT 

 alegeți în cadrul grupei o singură formă juridică de firmă și 

prezentați avantajele acesteia în comparație cu celelalte 

forme juridice 

 prezentați decizia fiecărei grupe   

 alegeti prin vot deschis sau secret forma juridică a FE (Fișa 

de selecție- Model 1) 

 întocmiți procesul-verbal al întâlnirii 

6. Rezultate așteptate:  alegerea  formei juridice a FE 

7. Instrumente de evaluare: Fișa de evaluare (Model 2) 
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Model 1 

Fișa de selecție 

Grupa Forma juridică a FE Avantaje Nr. voturi 

1    

2  

 

  

3  

 

  

Forma juridică finală a F.E. 

 

 

 

Model 2 

Fișa de evaluare 

Nr. 

crt. 

Criterii de evaluare Punctaj 

maxim 

Punctaj obținut 

Grupa 1 Grupa 2 Grupa 3 

1. Încadrarea în timp în realizarea 

sarcinilor 
20     

2. Rezolvarea sarcinilor de lucru  20    

3. Prezentarea deciziei cu 

argumente 
25    

4. Corectitudinea datelor/ 

informațiilor prezentate 
35    

 Total 100    

Profesor coordonator (EFE)  

................................................... 
 

Activitatea practică nr. 4 
1. Scop: înregistrarea firmei de exercițiu la ROCT 

2. Denumirea activității: Procesul de înregistrare al firmei de exercițiu la ROCT 

3. Mod de lucru: Individual, pe grupe 

4. Resurse: 

 umane: 

 materiale: 

 de timp: 

 

profesor coordonator, elevi 

calculator, imprimantă, videoproiector 

100 minute 

5. Descrierea activității 

(sarcini de lucru): 

 

 analizați baza de date de pe ROCT 

 identificați etapele de constituire 

 identificați documentele care trebuie completate 

 întocmiți și trimiteți documentele la ROCT în format electronic 

(Model 2) 

 arhivați documentele 

6. Rezultate așteptate:  înregistrarea FE la ROCT 

 obținerea certificatului de înregistrare 

7. Instrumente de 

evaluare: 

Fișa de evaluare (Model 1) 
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Model 1 

Fișa de evaluare 

F.E........................................... 

Nr. 

crt. 

Criterii de evaluare Punctaj maxim Punctaj 

obținut 

 

Observații 

1. Încadrarea în timp în realizarea 

sarcinilor 
20    

2. Completarea corectă a documentelor  35   

3. Corectitudinea datelor/ informațiilor  20   

4. Respectarea circuitului documentelor 25   

 TOTAL 100   

Profesor coordonator (EFE)  

................................................... 

 
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 

 

Surse on-line: 

 http://www.roct.ro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.roct.ro/
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Studiul de piață privind identificarea nevoii de cumpărare 
a produselor cosmetice în rândul adolescenților 

 

Andreea Bojoagă, clasa a XI-a C 

 

Prezentarea general a F.E. E_SSENSE S.R.L. 

F.E. E_SSENSE S.R.L. şi-a început activitatea relativ recent, fiind înfiinţată la începutul anului 

2016. Vânzările directe permit clienţilor să beneficieze de sfaturile și entuziasmul unor oameni pe 

care îi cunosc și în care au încredere. 

F.E. E_SSENSE S.R.L. “vinde  beneficiul şi nu produsul”. 

Motto: See the difference 

Sigla: este reprezentată de un un chip de femeie și o denumirea firmei care exprimă prin culorile 

utilizate  gama variată de cosmetice folosită de firma noastră. Cu aceasta siglă dorim să scoatem în 

evidență frumusețea pe care o oferă produsele noastre. 

 
 

Domeniul de activitate al firmei este comerţul cu ridicata al produselor cosmetice si de parfumerie.  

Datele de identificare sunt: 

• Numele firmei: E_SSENSE 

• Forma juridică: S.R.L. 

• Motto:,, See the difference’’ 

• Obiect de activitate:  

• 4645-Comerţul cu ridicata al produselor cosmetice şi de parfumerie. 

• C.I.F RO1110015001 

• Nr. Registrul Comerțului: J37/102/10.02.2016 

• Seria nr. certificat: A-FE 16015001 

• IBAN RO37 ROCT 1110231210015001 

• Date de contact: Şcoala : Colegiul Economic „Anghel Rugină” Vaslui, Vaslui, str. Traian, 

nr. 1, Telefon/Fax: 0335/881111 

• Email: fe.essense@gmail.com 

Capitalul social este de 20000 lei și va fi divizat în 2 buc. părți sociale cu valoarea nominală de 10000 

lei/buc. 

Domeniul de activitate al firmei este comerţul cu ridicata al produselor cosmetice și de 

parfumerie.  

MISIUNEA  F.E. E_SSENSE S.R.L. VASLUI 

F.E. E_SSENSE S.R.L urmarește să ajungă un nume important în domeniul înfrumusețării care să le 

satisfacă cerintele tuturor clienților, acesta fiind principalul nostru scop. Dorim să le oferim cele mai 

bune produse și să putem îmbunătăti orice cu ajutorul observațiilor și sesizărilor clientilor. F.E. 

E_SSENSE S.R.L vinde INCREDERE! 

VIZIUNEA  F.E. E_SSENSE S.R.L  VASLUI 

F.E. E_SSENSE S.R.L. este de parere ca orice persoana doreste sa arate cat mai bine si sa atraga 

privirile altora, asa ca viziunea noastra este sa avem un nume important in domeniu infrumusetarii si 

fiecare persoana sa fie din ce in ce mai atrașa de produsele noastre. Principul de bază al firmei noastre 

este „Un client multumit aduce E_SSENSE mai aproape de succes.” 

Studiul de piață F.E E_SENSSE S.R.L 

 

mailto:fe.essense@yahoo.com
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Scop: identificarea nevoii de cumparare a produselor cosmetice in randul adolescentilor  

Eșantionul a fost format din 22 persoane cu vârste cuprinse intre16 si peste 20 ani 

În urma prelucrării rezultatelor s-au identificat următoarele răspunsuri: 

1. Cât ați fi dispus să investiți lunar în produsele pentru îngrijirea corpului ? 

• 100 lei -  0 (0%) 

• 150 lei -  4 (18%) 

• 300 lei - 13 (59%) 

•  50 lei  -  5 (23%) 

 
Fig. nr. 1 Cat ati fi dispus sa investiti lunar in produsele pentru ingrijirea corpului ? 

 

 

2. Cât de des folosiți o cremă pentru față ? 

• zilnic - 11 (50%) 

• de 2 ori pe săptămână - 2 (9%) 

• 1 data la 2 zile - 0 (0%) 

• uneori – 3 (14%) 

• niciodată - 6 (27%) 

 
Fig. nr.2 Cat de des folositi o crema pentru fata ? 

 

3. Cât credeți că vă îmbunătățește aspectul fetei , fondul de ten ? 

• 90% - 0 (0%) 

• 70% - 2 (9%) 

• 50% - 8 (36%) 

• nu cred ca îmbunătățăște / nu folosesc -12 (55%) 
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Fig. nr.3 Căt credeți că vă îmbunătățește aspectul feței , fondul de ten ? 

 

 

4. Folosiți aceleași produse sau le diversificați  la un anumit interval de timp ? 

• folosesc aceleași produse - 2 (9%) 

• depinde de calitate - 12 (55%) 

• cateodată - 3 (14%) 

• schimb produsele periodic - 5 ( 22%) 

 
Fig. nr. 4 Cât de des diversificati produsele cosmetice? 

5. După părerea dumneavoastră creionul/tușul de ochi are efect negativ asupra vederii ?  

• da - 6 (27%) 

• nu - 3 (14%) 

• depinde cum îl aplici - 13 (59%) 

 
Fig. nr.5 Ce efect are creionul/tusul asupra ochiului? 

6. Ce părere aveți despre crema antiimbătrânire ? 

• foare eficientă - 2 (9%) 

•  nu are efect - 6 (27% ) 

• acceptabilă - 0 (0%) 

• nu folosesc/nu am nici o părere - 14 (64%) 
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Fig. nr. 6 Ce efect are crema antiimbatranire? 

7. Cât de des folositi rujul ? 

• o dată pe zi - 6 (27%) 

• de 2 ori pe zi - 2 (9%) 

• ocazional - 7 (32%) 

• tot timpul -1 (5%) 

• niciodată - 6 (27%) 

 
Fig. nr. 7 Cat de des folositi rujul? 

8. Căt ați fi dispus să plătitți pentru un produs cosmetic de la E_SSENSE ? 

a)50 lei - 4 (18%) 

b)10 lei - 0 (0%) 

c) 70 lei - 3 (14%) 

d) mai mult de 70 lei - 3 (14%) 

e) nimic - 12 (54%) 

 
Fig. nr. 8  Cât ați fi dispus să platiți pentru un produs cosmetic de la E_SSENSE ? 

9. Folositi masca de față ? 

   a)da -12 (54%) 

   b)nu -10 (46%) 

 



49 

 

 
Fig. nr. 9 Folositi masca de fata ? 

 

10. Ce părere aveți despre calitatea produselor noastre? 

• foarte bună -11 (50%) 

• bună -10 (45%) 

• nesatisfăcătoare - 1 (5%) 

 
Fig. nr. 10 Ce parere aveti despre calitatea produselor noastre? 

  11. Din mediu: 

• urban -  9 (41%) 

• rural -13 (59%) 

 
Fig. nr. 11 Mediul de provenienta 

 

12. Sex :  

• feminin - 17 (77%) 

• masculin - 6 (27%) 
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Fig. nr. 12 Sex 

13.Vârsta : 

• 16-18 ani -20 (90%) 

• 18-20 ani  - 1 (5%) 

• peste 20 ani - 1 (5%) 

 

 
Fig. nr. 13 Vârsta 

În urma analizei rezultatelor s-au costatat următoarele: 

- 100% dintre respondenti utilizeză produse cosmetice, iar 54% dintre aceștia nu ar cumpăra produse 

de la E_SSENSE deoarece nu este firmaă foarte cunoscută; 

- 100% dintre respondenți consideră ca produsele cosmetice de la E_SSENSE  au calitate bună și 

foarte bună; 

- aplicarea unei politici de marketing agresivă pe piața care să aibă ca efect atragerea clienților 

potențiali și fidelizarea clienților actuali.  
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TAXA PE VALOAREA ADĂUGATĂ 
prof. Alexandru FILIP 

 

 Este un impozit indirect care se aplică asupra vânzării de bunuri, prestării de servicii şi 

executării de lucrări. 

 Cota impozabilă se aplică asupra preţului/tarifului practicat de către vânzător/prestator, cu 

excepţia preţului de vânzare cu amănuntul (PVA), unde TVA este inclusă în acesta. 

Ex1: SC MOBILA SRL produce si comercializează mobilier casnic. Costul de producţie al 

unui fotoliu este de 200 lei, la care societatea practică un adaos comercial (AC) de 30 % = 30% x 200 

= 60 lei. Astfel, preţul unui fotoliu practicat de producător este de 260 lei, la care se adaugă TVA 

20% = 260 x 20% = 52 lei. 

 

Cost de producţie (CP) = 200 lei 

AC = 30%   =   60 lei  

Preţ de vânzare  = 260 lei 

TVA= 20%   =  52 lei 

Total valoare factură = 312 lei (în ipoteza vânzării unui singur fotoliu) 

 

Ex2: SC DISTRIGRUP SRL, comerciant cu ridicata, vinde en-gros produse alimentare. 

Costul de achiziţie (CA) pentru un kilogram de orez pe care îl plăteşte furnizorului este de 3 lei. La 

acesta societatea practică un adaos comercial (AC) de 15% = 3 x 15% = 0,45 lei. Astfel, preţul de 

vânzare cu ridicata (PVR) al unui kilogram de orez vândut de societate este de 3,45 lei, la care se 

adaugă TVA 9% = 0,31 lei 

 

CA       = 3 lei/kg 

AC = 15%      = 0,45 lei/kg 

Preţ de vânzare cu ridicata (PVR)  = 3,45 lei/kg 

TVA = 9%     = 0,31 lei/kg 

Total valoare factură = 3,76 lei/kg (în ipoteza vânzării unui singur kg de orez) 

 

Ex: SC TOP SRL este comerciant cu amănuntul de produse de papetărie. Costul de achiziţie 

(CA) de la furnizor pentru un stilou este de 5 lei. La acesta, societatea practică un adaos comercial 

(AC) de 40% = 5 x 40% = 2 lei. Societatea adaugă TVA 20% = 20% x (5+2) = 1,40 lei. Astfel, preţul 

de vânzare cu amănuntul (PVA) al unui stilou practicat (şi afişat) de societate este de 5+2+1,40 = 

8,40 lei. 

 

CA       = 5 lei 

AC = 40%      = 2 lei 

TVA = 20%     = 1,40 lei 

Preţ de vânzare cu amănuntul (PVA)  = 8,40 lei 

OBS: La înfiinţarea unei microîntreprinderi, asociaţii pot opta pentru a funcţiona ca societate 

neplătitoare de TVA. În acest caz, societatea nu va deduce TVA. Astfel, pentru o asemenea societate, 

preţul de achiziţie în Ex1 este de 312 lei, respectiv de 3,76 lei pentru Ex2. Vom reveni cu exemple. 

 

Cotele 

(1) Cota standard se aplică asupra bazei de impozitare pentru operaţiunile impozabile care nu sunt 

scutite de taxă sau care nu sunt supuse cotelor reduse, iar nivelul acesteia este: 

a) 20% începând cu data de 1 ianuarie 2016 şi până la data de 31 decembrie 2016; 

(2) Cota redusă de 9% se aplică asupra bazei de impozitare pentru următoarele prestări de servicii 

şi/sau livrări de bunuri: 
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a) livrarea de proteze şi accesorii ale acestora; 

b) livrarea de produse ortopedice; 

c) livrarea de medicamente de uz uman şi veterinar; 

d) cazarea în cadrul sectorului hotelier sau al sectoarelor cu funcţie similară, inclusiv 

închirierea terenurilor amenajate pentru camping; 

e) livrarea următoarelor bunuri: alimente, inclusiv băuturi, cu excepţia băuturilor alcoolice, 

destinate consumului uman şi animal, animale şi păsări vii din specii domestice, seminţe, plante şi 

ingrediente utilizate în prepararea alimentelor, produse utilizate pentru a completa sau înlocui 

alimentele; 

f) serviciile de restaurant şi de catering, cu excepţia băuturilor alcoolice, altele decât  berea; 

g) livrarea apei potabile şi a apei pentru irigaţii în agricultură; 

(3) Cota redusă de 5% se aplică asupra bazei de impozitare pentru următoarele livrări de bunuri şi 

prestări de servicii: 

a) manuale şcolare, cărţi, ziare şi reviste, cu excepţia celor destinate exclusiv sau în principal 

publicităţii; 

b) serviciile constând în permiterea accesului la castele, muzee, case memoriale, monumente 

istorice, monumente de arhitectură şi arheologice, grădini zoologice şi botanice, târguri, expoziţii şi 

evenimente culturale, evenimente sportive, cinematografe; 

c) livrarea locuinţelor ca parte a politicii sociale, inclusiv a terenului pe care sunt construite 

(7) Cota aplicabilă pentru importul de bunuri este cota aplicabilă pe teritoriul României pentru 

livrarea aceluiaşi bun. 

Următoarele operaţiuni de interes general sunt scutite de taxă: 

a) spitalizarea, îngrijirile medicale şi operaţiunile strâns legate de acestea, desfăşurate de 

unităţi autorizate pentru astfel de activităţi, indiferent de forma de organizare, precum: spitale, 

sanatorii, centre de sănătate rurale sau urbane, dispensare, cabinete şi laboratoare medicale, centre 

de îngrijire medicală şi de diagnostic, baze de tratament şi recuperare, staţii de salvare şi alte unităţi 

autorizate să desfăşoare astfel de activităţi; 

b) prestările de servicii efectuate în cadrul profesiunii lor de către stomatologi şi tehnicieni 

dentari, precum şi livrarea de proteze dentare efectuată de stomatologi şi de tehnicieni dentari; 

c) prestările de îngrijire şi supraveghere efectuate de personal medical şi paramedical, 

conform prevederilor legale aplicabile în materie; 

d) transportul bolnavilor şi al persoanelor accidentate, în vehicule special amenajate în acest 

scop, de către entităţi autorizate în acest sens; 

e) livrările de organe, sânge şi lapte, de provenienţă umană; 

f) activitatea de învăţământ prevăzută în Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările 

şi completările ulterioare, formarea profesională a adulţilor, precum şi prestările de servicii şi 

livrările de bunuri strâns legate de aceste activităţi, efectuate de instituţiile publice sau de alte entităţi 

autorizate; 

g) livrările de bunuri sau prestările de servicii realizate de căminele şi cantinele organizate pe 

lângă instituţiile publice şi entităţile autorizate prevăzute la lit. f), în folosul exclusiv al persoanelor 

direct implicate în activităţile scutite conform lit. f); 

h) meditaţiile acordate în particular de cadre didactice din domeniul învăţământului şcolar, 

preuniversitar şi universitar; 

i) prestările de servicii şi/sau livrările de bunuri strâns legate de asistenţa şi/sau protecţia 

socială, efectuate de instituţiile publice sau de alte entităţi recunoscute ca având caracter social, 

inclusiv cele livrate de căminele de bătrâni; 

p) serviciile publice poştale, precum şi livrarea de bunuri aferentă acestora.4 

 

 

                                                 
4 Text preluat din https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/legislatie/Cod_fiscal_norme_2016.htm, Legea nr. 227/2015 privind Codul 

fiscal 
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Tipuri de TVA 

 

1) TVA neexigibilă = reprezintă TVA care nu se ia în calcul la întocmirea decontului de TVA (nu 

este nici deductibilă, nici colectată). Se întâlneşte cel mai des în următoarele situaţii: 

 a) TVA neexigibilă inclusă în preţul de vânzare cu amănuntul (PVA) al bunurilor aflate pe 

stoc (nevândute încă). 

Ex: SC Bumbi SRL comercializează cu amănuntul produse nealimentare. La 1 februarie, societatea 

se aprovizionează de la furnizori cu vopsea lavabilă la un cost de achiziţie (CA) de 10 lei/l, exclusiv 

TVA achitată furnizorului. Societatea practică un adaos comercial (AC) de 30% = 30% x 10 = 3 lei/l, 

la care adaugă TVA 20% = 20% x (10 + 3) = 2,60 lei. Astfel, preţul de vânzare cu amănuntul afişat 

pentru un litru de vopsea este de 10+3+2,60 = 15,60 lei. 

 

CA       = 10 lei/l 

AC = 30%      = 3 lei/l 

TVA neexigibilă = 20%   = 2,60 lei/l 

Preţ de vânzare cu amănuntul (PVA)  = 15,60 lei/l 

OBS: În momentul vânzării unui litru de vopsea, TVA neexigibilă se transformă în TVA colectată. 

 

OBS: Dacă dorim să aflăm care este valoarea TVA în lei inclusă în preţul de vânzare cu amănuntul 

al unui produs, atunci folosim formula: 

TVA neexigibilă= 
Cota TVA

100+Cota TVA
 x Valoare PVA 

Ex: Dacă un magazin are la vânzare un telefon mobil cu un PVA = 1.200 lei, atunci TVA neexigibilă 

inclusă în preţul telefonului este: 

TVA neexigibilă = 
20

120
 x 1200 = 200 lei 

 

b) TVA neexigibilă inclusă în documente de vânzare care nu au caracter fiscal - documente 

care nu pot fi  luate în considerare în momentul calculării impozitelor datorate statului. 

De exemplu, dacă avem un magazin alimentar care ne este aprovizionat zilnic cu pâine de către o 

societate de panificaţie, pâinea respectivă va fi însoţită zilnic de către un Aviz de însoţire a mărfii. În 

ciuda faptului că arată similar unei facturi, TVA inclusă în acest document este considerată 

neexigibilă întrucât Avizul ... nu este considerat un document fiscal. Periodic, furnizorul centralizează 

avizele într-o factură, în care TVA iniţial neexigibilă devine deductibilă. 

2) TVA deductibilă = reprezintă TVA de achitat către furnizori, odată cu achiziţionarea de bunuri, 

mărfuri şi servicii. TVA deductibilă se aplică asupra valorii bunurilor, mărfurilor şi serviciilor 

achiziţionate. 

Ex: SC ALIMENTARA SRL, care comercializează mărfuri alimentare cu amănuntul, se 

aprovizionează cu mărfuri la un cost total de achiziţie (CA) de 10.000 lei, la care se adaugă TVA 

deductibilă 9%. 

 

CA       = 10.000 lei 

TVA deductibilă = 9%   =     900 lei 

Total factură     = 10.900 lei 

OBS: Dacă SC ALIMENTARA SRL este înregistrată ca neplătitoare de TVA, pentru ea nu există 

deductibilitate a TVA. Astfel, costul de achiziţie în acest caz este de 10.900 lei (totalul facturii). La 

această valoare, ALIMENTARA SRL va calcula adaosul comercial. 
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3) TVA colectată = reprezintă TVA de primit de la clienţi/debitori pentru bunurile, mărfurile şi 

serviciile achiziţionate. TVA colectată se aplică asupra valorii bunurilor, mărfurilor sau serviciilor 

vândute. 

Ex: SC DistriGrup SRL, comerciant cu ridicata de mărfuri nealimentare, vinde către un client mărfuri 

în valoare totală de 15.000 lei (PVR). Factura cuprinde şi TVA colectată de 20% = 20% x 15.000 lei 

= 3.000 lei. 

 

Preţ total de vânzare cu ridicata (PVR) = 15.000 lei 

TVA colectată 20%    =  3.000 lei 

Total factură     = 18.000 lei 

OBS: Dacă vânzătorul este o societate comercială care practică comerţul cu amănuntul, atunci TVA 

colectată este inclusă în valoarea mărfurilor vândute la PVA. Astfel, TVA colectată se calculează cu 

formula: 

TVA colectată = 
Cota TVA

100+Cota TVA
 x Valoare PVA 

Ex: SC ALIMENTARA SRL a avut vânzări cu amănuntul de produse alimentare cu o valoare totală 

de 20.000 lei. TVA colectată corespunzătoare se calculează (se extrage) cu formula: 

TVA colectată = 
9

109
 x 20.000 = 1651,38 lei 

 

Decontul de TVA 
 Societăţile plătitoare de TVA sunt obligate ca, trimestrial sau lunar (în funcţie de cifra de 

afaceri), să întocmească Decontul de TVA. Acesta este un document electronic în care se completează 

valoarea TVA deductibilă şi TVA colectată. Documentul stabileşte automat care dintre valori este 

mai mare şi, în mod corespunzător, face diferenţa între cele două valori. Întotdeauna mai mare - 

mai mic! 
 Din această diferenţă rezultă celelalte două tipuri de TVA. 

4) TVA de plată către bugetul statului = reprezintă diferenţa TVA colectată - TVA deductibilă, 

atunci când TVA colectată > TVA deductibilă. 

5) TVA de recuperat de la bugetul statului = reprezintă diferenţa TVA deductibilă - TVA colectată, 

atunci când TVA deductibilă > TVA colectată. 

Ex: SC Alimentara SRL vinde cu amănuntul produse alimentare. La 1 februarie 2016, societatea are 

pe stoc mărfuri evaluate la PVA în valoare totală de 100.000 lei. În timpul lunii, societatea se 

aprovizionează cu mărfuri la un cost total de achiziţie (CA) de 200.000 lei + TVA deductibilă 9%. 

Tot în timpul lunii, societatea vinde cu amănuntul mărfuri în valoare totală de 320.000 lei. 

a) Calculaţi TVA neexigibilă aferentă stocului iniţial de mărfuri (1 feb.). 

b) Întocmiţi decontul de TVA. 

a) TVA neexigibilă aferentă (inclusă în) valoarea stocului iniţial de mărfuri la PVA: 

TVA neexigibilă = 
9

109
 x 100.000 = 8256,88 lei 

b) Decontul de TVA 

TVA deductibilă = 9% x CA total = 9% x 200.000 = 18.000 lei 

TVA colectată = 
9

109
 x 320.000 = 26.422,02 lei 

 

=> TVA colectată > TVA deductibilă => TVA de plată = TVA colectată - TVA deductibilă 

TVA de plată = 26.422,02 - 18.000 = 8.422,02 lei 
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Ex: SC Gospodarul SRL vinde cu amănuntul produse nealimentare. La 1 februarie 2016, societatea 

are pe stoc mărfuri evaluate la PVA în valoare totală de 150.000 lei. În timpul lunii, societatea se 

aprovizionează cu mărfuri la un cost total de achiziţie (CA) de 400.000 lei + TVA deductibilă 20%. 

Tot în timpul lunii, societatea vinde cu amănuntul mărfuri în valoare totală de 210.000 lei. 

a) Calculaţi TVA neexigibilă aferentă stocului iniţial de mărfuri (1 feb.). 

b) Întocmiţi decontul de TVA. 

a) TVA neexigibilă aferentă (inclusă în) valoarea stocului iniţial de mărfuri la PVA: 

TVA neexigibilă = 
20

120
 x 150.000 = 25.000 lei 

b) Decontul de TVA 

TVA deductibilă = 20% x CA total = 20% x 400.000 = 80.000 lei 

TVA colectată = 
20

120
 x 210.000 = 35.000 lei 

 

=> TVA deductibilă > TVA colectată => TVA de recuperat = TVA deductibilă - TVA colectată 

TVA de recuperat = 80.000 - 35.000 = 45.000 lei 
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PAGINA DE DIVERTISMENT   
 

C U R I O S …. 
Neacșu Andreea, clasa a XII-a G 

 
       V-aţi gândit vreodată de la ce pornesc toate dependenţele din zilele noastre? Nu spun asta ca să 

fac pe filozoful ca şi eu le am pe ale mele, dar stăteam şi mă gândeam, culmea, chiar eu, care nu am 

nimic împotrivă, dar totuşi mă gândeam: Cum ar fi dacă nu? 

        Dacă n-ar mai fuma nimeni? (Eu fumez!) Cum ar fi dacă nu s-ar mai bate nimeni? Cum ar fi 

dacă nu ar mai bea nimeni până la leşin? Multe curiozităţi, nu? Nu o să încep cu “pe vremea 

bunicii”pentru că sunt un copil al secolului ’21 şi sunt “învăţată” cu treburile astea, fumat, băut, bătut 

etc, dar totuşi, sunt puţin curioasă de treaba asta, cum ar fi? 

         Am fost copilul ăla (mulţumesc Lui Dumnezeu) care plângea în poala mamei să-l mai lase cu 

copii încă juma’ de oră şi nu plodul mofturos care nu-i dă mă-sa tableta dintr-o cauză sau boacănă.  

          Nu critic, nu râd sau orice altceva ca apoi să credeţi că mă cred şi că eu zic, pentru că şi eu sunt 

o drogată, o drogată de facebook, instagram, poze, poze cu mesaje sau ce-or mai fi azi.  

         Şi-am scris treaba asta pentru că sunt curioasă dacă-s singura care “se complică” cu rutina 

zilnică, iarăşi a sunat puţin ciudat, nu? 

 

Funny story… 
Neacşu Andreea Claudia, clasa a XII a G 

 

Încă din clasa a noua am vrut să fim tari, 

Nu conta că suntem mici sau mari. 

Când am intrat, cu toţii aveam mai multe vise, 

Fotbalişti, avocaţi sau modele în reviste. 

De clasa-noua…. Hai c-am trecut cam toţi, 

Chiar dacă vânam note mai ceva ca nişte hoţi. 

Cu fumatu’-a fost o boală: 

“Dragilor, nu se fumează-n şcoală!” 

Dar noi? Cum să ne lăsăm la fund? 

Copii! Hai după corpul rotund! 

Eu ştiu că v-aţi plictisit, 

Dar la şcoală tot a-ţi venit. 

Fie de v-a-mpins mama sau tata, 

Acum s-a cam terminat, e gata! 

Şi-mi voi aminti mereu… 

C-am fost elev-n-acest liceu! 

 

 

 

Rebus 1 
( Neacşu Andreea Claudia, clasa a XII a G) 

                               

1     D          

2     E          

3     P          

4     E          

5     N          

6     D          

7     E          

8     N          

9     T          

                                                        

 

1. Care este activitatea de bază a tinerilor din 

zilele noastre? 

2. Cel mai usual cont de socializare. 

3. Ce aşteaptă tinerii să ia când împlinesc 18 

ani? 

4. Toate fetele de 13 ani suferă de? 

5. Suntem în secolul în care ………….. e în 

floare. 

6. Ţigară, praf sau venă, toate sunt periculoase. 

7. Majoritatea fug de responsabilităţi şi de 

…….. 

8. Din cauza prostiei sau a invidiei, uităm să fim 

…….. 

9. Care este cauza majoritaţilor accidente 

rutiere? 
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Rebus 2- Elevul modern  

(Neacșu Andreea, clasa a XII-a G) 

                                    

                         

            

1    L     

2    I     

3    C     

4    E     

5    U     

     

 

 

1. Hai din pat să ne trezim, 

          Să ne punem pe-alergat, 

         La şcoală să ne grăbim 

         Că la poartă e ………… 

2. Mereu când ieşim afară, 

         Cerem bani pentr-o ………. 

 3. La şcoală mergem lejer 

         Că-nvăţăm la ……… 

  4.Vrem să fim pe-nalte cote 

        Şi ne-ntrecem şi la …….. 

  5.De când în şcoală am intrat, 

        Toţi profii au încercat, 

       Să nu ne lase la ……. 

 

 

 

ALIMENTAŢIA ÎN ROMÂNIA 
 

Bărbăscu Răzvan, clasa a XI-a H 

 

În România pe primul loc este shaormeria  

Nu mai ştiam ce e nutriţia, ce e papetăria  

Cred că aţi înţeles ironia: mergem toţi pe linia, 

Care a stricat armonia şi a pornit ceremonia.  

 

 

Mâncarea sănătoasă nu se mai pune pe masă  

Totul este într-un baton sau într-o carcasă  

Însă există o întrebare care mă apasă  

Oare cuiva îi pasă?  

 

Că în ultimi ani a crescut obezitatea ,  

Se plâng că au probleme cu glandele sau anxietatea,  

Nu se mai pot mişcă şi îi ajută societatea  

La asta nu s-au gândit când se jucau cu sănătatea ?  

 

 

Pe ţine, românule, te mai rog ceva: Nu mai asocia  

Fructele din România cu cele din Grecia  

Ai în cap doar fluturi  

Nu ai observat că ne trimit numai rebuturi?!  

 

 

Românule, îţi mai spun un lucru:  

Să nu crezi că sunt arţăgos  

Vrei să devii mai arătos, să nu mai fi un păcătos  

Învaţă să ai un stil de viaţă sănătos! 
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 REBUS 3- REGENERARE  
( Surleac Sorin Alexandru, Ichim Ionela Madalina, clasa a XI-a H ) 

                                                                          A 

1. 

 

 

2. 

 

3. 

 

4. 

 

 

5. 

 

6. 

 

7. 

 

8. 

 

9. 

 

10. 

                                                                          B 

 

1. ………………….este capacitatea unei persoane de a efectua  un lucru mecanic la trecere 

dintr-o stare în alta. 

2. Sporirea, mărirea numărului, volumului unui lucru se numește ………………… 

3. Ramura medicinei care elaborează  normele de apărare a sănătății oamenilor și formele de 

aplicare se numește………. 

4. , 5.      Omul  trebuie sa aibă o ……………………………………… .(2 cuvinte) deoarece 

îi  va asigura starea generală de sănătate şi longevitatea. 

5. O importanţă deosebită pentru sănătatea omului, o au acele alimente naturale neprelucrate 

în vreun fel, de obicei de origine ………………, cunoscute sub denumirea de crudităţi. 

6. Aminoacizii sunt substantțe care formează ………...... . 

7. Cum se numesc substantele depozitate sub forme de grăsimi? 

8. Alimentele  supuse  unui  proces  tehnologic  intens  își pierd din …………….. 

9. Sunt substanțe organice din grupa esterilor de acizi grași și alcoolici, care prin oxidare 

produc căldura organismului.  
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Să ne relaxăm! - Glume cu şi despre elevi 
        Andrian Dragos – clasa a X a H 

 
* 

-Câte continente sunt? Întreabă profesorul. 

-Cinci. 

-Numără-mi-le! 

-1,2,3,4,5. 

** 

- Profesoara le explică la scoală copiilor: 

- SIDA se poate lua în relaţia ea-el, ea-ea 

sau el-el. 

Bulă: 

- Doamna profesoară, în relaţia eu-eu, 

există vreun risc? 

*** 

- Eu nu vorbesc prea mult, zise profesorul 

de limba română către elevul Ionescu, când fac 

cu degetul aşa înseamnă că vii la tabla. 

- Nici eu nu vorbesc mult, d-le profesor, eu 

când dau din cap înseamna ca nu vin. 

**** 

-Eu sunt singurul care munceşte în clasa 

asta, zice profesorul de matematică. 

- Dvs. sunteţi singurul care primeşte 

salariu. 

***** 

- Notele tale sunt mizerabile. Ce să spun 

în situaţia asta?  

- Ce spuneai şi înainte. 

- Şi ce spuneam înainte?  

- Tu să fii sănătos. 

****** 

-Trebuie să ştii, Georgescule, că 

Washington la vârsta ta a fost cel mai bun elev 

din clasă. 

- Da, dar când Washington a fost de vârsta 

dvs., d-le profesor, a fost preşedintele Statelor 

Unite. 

******* 

La ora de literatură: 

- Popescule, spune-mi, te rog, când s-a 

născut Eminescu? 

- În 1850, d-le profesor! 

- Dar în 1859 ce a fost? 

- A avut Eminescu 9 ani, d-le profesor. 

 

******** 

-Profesorul ia ochelarii de pe nas şi zice 

furios către elevul Popescu: 

- Popescule, de ce atunci când te întreb 

ceva tu vii şi-mi răspunzi tot cu o întrebare? 

- Eu, d-le profesor? 

********* 

Învăţătoarea la şcoală îi întreabă pe 

copii: 

- Vasilică, ce-i tatăl tau? 

- Gunoier. 

- Nu se spune gunoier, ci lucrător la 

Salubritate. Petrică ce-i tatăl tau? 

- Gropar. 

- Nu se spune gropar, ci lucrător la 

Pompe Funebre. Gigel ce-i tătal tau? 

- DJ la MySTIC CLUB. 

- Cum adică? 

- Clopotar la biserica ! 

** 

Profesorul de română, în clasă, îşi întreabă 

elevii:  

- Care este prezentul de la "Am omorât pe 

cineva"?  

O voce din fundul clasei:  

- "Sunt la închisoare". 

** 

Perseverenţa elevului.  

Prima zi de şcoală: "Anu' ăsta chiar o să 

îmi dau silinţa!"  

A 2-a zi de şcoală: "Îmi bag picioarele în 

ea de şcoală! 

* 

-Mamă, vezi că te cheamă doamna 

dirigintă la şcoală.  

- De ce?  

- Păi chiar nu înţeleg de ce. Azi chiar l-

am oprit pe Georgescu să-i facă o farsă 

domnului profesor de matematică.  

- Frumos din partea ta. Ce ai făcut?  

- Păi, să vezi: Georgescu a pus pe 

scaunul de la catedră o pioneză. Când domnul 

profesor era cât pe ce să se aşeze, am tras 

repede scaunul! 
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Adolescentul în alb și negru 
      Cozma Georgiana Alexandra clasa a XI a H 
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Ştiaţi că… 
Andrian Dragos – clasa a X a H 

 

 Turismul este călătoria realizată în 

scopul recreării, odihnei sau 

pentru afaceri. Organizația Mondială a 

Turismului ( O.M.T. ) definește turiștii ca fiind 

persoanele ce „călătoresc sau locuiesc în locuri 

din afara zonei lor de reședință permanentă 

pentru o durată de minimum douăzeci și patru 

(24) de ore dar nu mai lungă de un an 

consecutiv, în scop de recreere, afaceri sau 

altele nelegate de exercitarea unei activități 

remunerate în localitatea vizatată.” 

 Theobald (1994) sugera că din punct de 

vedere etimologic, cuvântul „tur” derivă din 

limba latină (turnare) și din 

limba greacă (tornos), cu sensul de cerc – 

mișcarea în jurul unui punct central sau o axă. 

Preluat în limba engleză cuvântul tour a căpătat 

semnificația acțiunii de a se mișca în cerc. În 

consecință, un tur/tour reprezintă 

o călătorie dus-întors și cel care întreprinde o 

astfel de călătorie poartă numele 

de turist/tourist. 

 Turismul a devenit o activitate de 

recreere globală populară. Turismul este 

ramura economică cea mai puternică pe plan 

mondial. 

 Turismul este vital pentru foarte multe 

țări, cum ar 

fi Egipt, Grecia, Liban, Spania și Tailanda, și 

pentru unele națiuni-insule 

(Bahamas, Fiji, Maldive) datorită aportului 

financiar consistent obținut din afacerile 

cu bunuri și servicii și oportunităților de 

angajare în industria serviciilor asociată 

turismului. Industria serviciilor include 

serviciile de transport (transportul 

aerian, croazierele, taxiurile) și serviciile de 

ospitabilitate (cazarea, 

inclusiv hotelurile și stațiunile, veniturile 

din divertisment, cum ar 

fi parcurile, cazinourile, mall-

urile, veniturile din muzică și teatrele). 

 Turismul în România se concentrează 

asupra peisajelor naturale și a istoriei sale 

bogate. Traversată de apele Dunării, România 

are un scenariu sensibil, incluzând frumoșii și 

împăduriții Munții Carpaţi, Coasta Mării Negre 

și Delta Dunării, care este cea mai 

mare deltă europeană atât de bine păstrată. Cu 

rolul de a puncta peisajele naturale sunt satele, 

unde oamenii de acolo trăiesc și mențin pentru 

sute de ani tradițiile. În România este o 

abundență a arhitecturii religioase și a orașelor 

medievale și a castelelor. 

 Turismul de masă s-a dezvoltat datorită 

progreselor tehnologice, 

permițând transportul unui număr mare de 

persoane într-un timp scurt către locuri de 

interes turistic, astfel încât din ce în ce mai 

mulți oameni s-au putut bucura de petrecerea 

timpului liber în respectivele localități 

sau stațiuni. 

 „Turismul sustenabil a fost conceput 

pentru a administra toate resursele, astfel încât 

necesitățile economice, sociale și estetice să fie 

satisfăcute, menținându-se în același timp 

integritatea culturală, procesele ecologice 

esențiale, diversitatea biologică și sistemele de 

susținere a vieții”(Organizația Mondială a 

Turismului).Dezvoltarea sustenabilă implică 

„satisfacerea necesităților prezente fără a 

compromite abilitatea generațiilor viitoare de a-

și împlini propriile nevoi”(Comisia Mondială 

pentru Mediu și Dezvoltare). 

 Ecoturismul, cunoscut și sub denumirea 

de turism ecologic, se referă la turismul în zone 

fragile, sălbatice, de obicei protejate care 

încearcă să aibe un impact minor și să se 

mențină la o scară redusă. Acest tip de turism 

este util în educarea turiștilor și în găsirea 

fondurilor pentru conservare, aduce 

avantaje economiei și politicii locale și 

încurajează respectul pentru alte culturi și 

pentru drepturile omului. 

 Bulgaria îşi etalează staţiunile la Marea 

Neagră şi frumuseţile naturale la Târgul de 

Turism de la Berlin de anul acesta, în speranţa 

că va atrage turiştii pierduţi de Tunisia şi Egipt 

din cauza atacurilor teroriste, relatează Reuters. 

 Râşnovul, un oraş industrial în vremea 

comunismului, este acum una dintre marile 

atracţii ale judeţului Braşov. Investiţiile cu 



62 

 

fonduri europene şi o promovare ca la carte au 

demonstrat că turismul este un domeniu 

profitabil.Râşnovul a reuşit să atragă în ultimii 

ani fonduri europene de 30 de milioane de euro. 

Proiectele bine gândite, dar şi statutul de 

Staţiune de Interes Naţional obţinut în urmă cu 

patru ani au contat mult. 

 Casa doctorului Constantin Lupescu, 

din centrul municipiului Târgu Jiu, în care a fost 

găzduit de mai multe ori sculptorul Constantin 

Brâncuşi va fi transformată într-un complex 

turistic şi de agreement. 

 Cel mai mare vas de croazieră din lume, 

care a primit numele „Harmony of the Seas“ 

(Armonia Mărilor), a început în această 

săptămână primele teste pe apă, în vestul 

Franţei, revenind la şantierul unde a fost 

construită. 

  Un israelian cu origini în Bacău va 

trimite 35.000 de turişti din Israel în România, 

prin agenţia turoperatoare Meshek Wings, la 

care este director comercial. Turiştii israelieni 

vor cheltui până la 30-40 de milioane de euro în 

vacanţele lor pe litoral, în Oradea-Băile Felix şi 

în city break-uri în Bucureşti. 

 Una dintre veritabilele comori ale 

Apusenilor, prea puţin promovată, este Peştera 

Focul Viu. Denumită şi ”Gheţarul de la Focul 

Viu”, peştera poate fi vizitată relativ uşor cu 

acces atât din Bihor, cât şi din Alba. Denumirea 

vine de la decorul creat de razele de soare pe 

gheţar atunci când pătrund în peşteră printr-o 

fereastră din tavan.  

 Românii au la dispoziţie pentru această 

vară o ofertă extrem de bogată pentru 

petrecerea vacanţei atât în ţară, cât şi în 

destinaţii externe. Cele mai ofertante pachete 

turistice din această vară vin din Turcia, unde 

tarifele sunt şi cu 30% mai mici faţă de preţul 

de catalog. 
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	Palatul Mavrocordat, după cum mai este numit Palatul Copiilor, este o cladire istorică reprezentativă pentru municipiul Vaslui, construită în anul 1890 de către Constantin Mavrocordat.
	In perioada interbelică Palatul Mavrocordat a fost cumpărat de mareșalul Constantin Prezan.  În anul 1930 cladirea a fost donată armatei, iar dupa revoluția din 1989 a fost donată de către Ministerul Apărării Naționale Ministerului Învățământului.
	Rezervația  naturală Movila lui Burcel
	Rezervația naturală Movila lui Burcel se afla langă comuna Miclești, județul Vaslui și ocupă o suprafață de aproximativ 12 hectare. Altitudinea dealului Movila lui Burcel este de 391 de metri și prezintă un relief accidentat. Vegetația este reprezen...
	Legenda rezervației naturale Movila lui Burcel spune că prin anul 1498 domnitorul Ștefan cel Mare, însoțit de alaiul său, s-a întâlnit cu un țăran fără o mână (șoimanul Burcel care luptase alături de domnitor la Războieni) care ara de zor o movilă de ...
	Rezervatia naturală Pădurea Bălteni
	Rezervația naturală Pădurea Bălteni este situată la aproximativ 10 km nord-vest de localitatea Vaslui, în lunca râului Bârlad. Este cunoscută și sub denumirea de "Dumbrava Bălteni", întinzându-se pe o suprafața de 18.8 ha. Aria protejată se află la o ...
	.
	Rezervația naturală Coasta Rupturile Tanacu
	Rezervația naturală Coasta Rupturile Tanacu este situată la aproximativ 2 km de localitatea cu același nume, pe un versant cu expunere vestica puternic afectat de eroziune si alunecari.
	Aria protejata are o suprafața de 6 ha. În 1957 pe suprafața din cadrul rezervației a fost plantat salcâm pentru stabilizarea terenului, apoi plantația a fost defrișată și terenul folosit ca pașune.
	Solul de tip cernoziom de pantî, aproape lutos, oferă condiții de existenta unei flore bogate, cu numeroase specii rare, sudice și continentale din care enumerăm specii precum: bărbișoara, tufa lemnoasă, rușcuța, ai de stepă, zambila sălbatică, stânje...
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