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Cunosc un loc unde şcoala 

înseamnă viaţă, unde afli cine 

eşti, ce vrei să faci, în care înveţi 

lucruri potrivite la momentul 

oportun, unde trăieşti bucuria de fi împreună, profesori şi 

elevi, unde priveşti către cei din jur, înainte de a porni spre 

o nouă izbândă, într-o  nouă încercare. Acesta este 

Colegiul Economic „Anghel Rugină” Vaslui, o școală de 

prestigiu în peisajul învățământului vasluian, unde s-au 

format generații de oameni maturi, cu o personalitate 

puternică, capabili să ia decizii conștiente și să se afirme 

în multe domenii de activitate. 

 

 

Director, 

Prof. Popescu Daniela 
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CUVÂNT DE ÎNCEPUT 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ne încearcă un sentiment de mândrie atunci când spun că am 

ajuns la cel de al treilea an în care edităm revista  “Pași spre viitor “ 

Vă mulțumim tuturor, colegi profesori și elevi care de fiecare 

dată  contribuiți la realizarea acestei reviste. 

Informațiile  de specialitate furnizate de voi, stimați colegi, cât 

și de voi, dragi elevi, se îmbină într-o formă perfectă care face din 

această revistă o sursă de informare și de divertisment. 

Sperăm că materialele prezentate în această revistă vor veni în 

întâmpinarea tuturor cerinţelor, deoarece am gândit o structură cât 

mai diversificată care să acopere  arii de interes extinse. 

Asteptăm din partea tuturor materiale interesante. 

 

          Colectivul de redacție, 

      Prof. Dima Laura 
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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, de Inspectorul Școlar General,               

prof. Gheorghe Cârja, de 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 „Anghel Rugină” 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 

PERFORMANȚA ALĂTURI DE VOI 

            
          Prof. PRACSIU  TINCA DANIELA 

 

 Pe parcursul anului şcolar 2016-2017 , comisia metodică „Tehnologii” şi –a propus 

următoarele obiective: 

1. asigurarea calităţii actului educaţional (întocmirea planificărilor calendaristice şi 

semestriale, parcurgerea ritmică şi de calitate a conţinuturilor şcolare; utilizarea de strategii 

activ-participative, folosirea activităţii independente, diferenţiate, de grup);  

2. organizarea de activităţi extracurriculare și de voluntariat; 

3. participarea la programe de perfecţionare individuale sau colective , asigurarea 

accesului la informaţia de specialitate, favorizarea schimbului de experienţă; 

4. perfecţionarea metodologiei sistemului de evaluare; 

5. colaborarea şcoală-familie. 

Pentru desfășurarea eficientă a activităților teoretice și practice în domeniul contabilității 

au fost redactate și publicate în septembrie 2016 următoarele auxiliare didactice: 

„Contabilitatea pentru toți”,- auxiliar  pentru clasa a XI- A, autori  Pracsiu Daniela și 

Diaconu Oana și Caietul practic de contabilitate, auxiliar pentru clasa a X-a, autori 

Diaconu Oana, PRACSIU Daniela și Muntianu Mariana.  

S-a elaborat  și proiectul judetean  Simpozion concurs “Anghel Rugina- un simbol al 

invatamantului vasluian”- ediția a II-a, coordonatori Dima Laura, Tanasă Alina, Muntianu 

Mariana și Pracsiu Daniela. De asemenea, au fost propuse și au fost aprobate de ISJ Vaslui 

CDL-urile pentru clasele a IX-a și a X-a, după cum urmează: Reclamă și publicitate în comerț 

și Etalarea mărfurilor clasa a X-a şi Documente de evidenţă- clasa a IX-a-propunător  d-

na Pracsiu Tinca Daniela,  Calcule și aplicații în turism și AP- clasa a IX-a, Organizarea 

serviciului de recepție și etaj- claa a X-a, propunător d-na prof. Tanasa Alina.  

În cadrul proiectului „Internship – Bridging Theory and Practice” care are drept 

obiective dezvoltarea de competențe cheie în domeniul Reclamă și publicitate pentru 25% din  

numărul de elevi de clasa a X-a, profil servicii, domeniul economic, cu vârsta cuprinsă între 

16-18 ani, în cadrul unor stagii de pregătire practică cu o durata 90 de ore în perioada  

septembrie 2016 – 30 august 2018, s-au implicat și cadrele didactice din comisia metodică 

Tehnologii. Fac parte din echipa de implemetare proiect prof. Botezatu Andreea- responsabil 

IT și Mobility Tool+ și Pracsiu Daniela- responsabil pregătire pedagogică. Din Comisia de 

selecție a elevilor au făcut parte și profesorii de specialitate Dima Laura, Diaconu Oana, Filip 

Alexandru.  

În data de 21.02.2017 s-a organizat la Colegiul Economic "Anghel Rugină" Vaslui, in 

colaborare cu elevii claselor a XII-a C si a XI-a G, atelierul RECLAMA SI PUBLICITATE- 

un mic pas spre o afacere de succes.  

Ne-am bucurat de vizita delegației Inspectoratului Școlar Național din Republica 

Moldova însoțită de domnul inspector școlar Mîță Alexandru. 

S-au desfasurat activitati de realizare a unor materiale publicitare si au fost prezentate exemple 

de buna practica. S-au remarcat prin seriozitate si profesionalism in prezentarea exemplelor de 

buna practica elevii Roiu Andreea, Sabadac Remus, Patrascu Ionela si Guzga Bogdan de la 

clasa a XII-a C si Arteni Laura, Nitoi Razvan si Patrichi Laura de la clasa a XI-a G. (POZE 1) 
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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 județeană  s-au înscris un 

număr de trei echipaje, iar  F.E E_SSENCE S.R.L coordonată de prof. Pracsiu Tinca Daniela 

s-a clasat pe locul I şi va reprezenta  judeţul Vaslui la faza zonală ce se va desfășura  la Suceava.  

(POZE 2). 

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 
Rezultat 

0 1 2 3 5  

1 ECONOMIC-

ADMINISTRATIV-

Calificarea -Tehnician  

în activități economice 

 

XI E 

STOLERU I. 

RADU 

IONUȚ 

BOTEZATU 

ANDREEA, 

PARASCHIV 

MIHAELA, PRACSIU 

TINCA DANIELA 

Premiul I 

2 

 

ECONOMIC-

ADMINISTRATIV-

Calificarea -Tehnician  

în activități economice 

XI F 

BAHNARU 

A. ROXANA 

DIACONU OANA, 

PARASCHIV 

MIHAELA, CIOBANU 

ISABELA 

Mențiune 

4 ECONOMIC-

ADMINISTRATIV-

Calificarea -Tehnician  

în activități economice 

 

XII E 

VOINA A. 

ANDRA 

MARIA 

FILIP ALEXANDRU, 

BOTEZATU 

ANDREEA, 

PARASCHIV  

Premiul I 

5 ECONOMIC-

ADMINISTRATIV-

Calificarea -Tehnician  

în activități economice 

XII E 

ARCĂLEAN

U E. OANA 

MIRUNA 

FILIP ALEXANDRU, 

BOTEZATU 

ANDREEA, 

PARASCHIV 

MIHAELA 

III 

 
ECONOMIC-

ADMINISTRATIV-

Calificarea -Tehnician  

în activități economice 

XII E Dumitrașcu 

Daniela 

FILIP ALEXANDRU, 

BOTEZATU 

ANDREEA, 

PARASCHIV 

MIHAELA 

Mentiune 

9 TURISM SI 

ALIMENTATIE-

Calificarea –Tehnician 

in turism 

XI H 

PĂDURE D. 

ȘTEFANIA 

ALEXANDR

A 

TANASĂ ALINA,  

DIMA LAURA 

Mentiune 

10 TURISM SI 

ALIMENTATIE-

Calificarea –Tehnician 

în turism 

XII H 

ICHIM I. 

MĂDĂLINA 

IONELA  

TANASĂ ALINA,  

DIMA  LAURA 
Mentiune 

 

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

elevii STOLERU I. RADU IONUȚclasa a XI-a E și  VOINA A. ANDRA MARIA clasa a XII 

a E. Eleva Voina A. Andra Maria a obținut locul al II-lea. 
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GÂNDURI LA ÎNCEPUT DE LICEU 
 

CIULEI  LIDIA – clasa a IX a F 

 

     Liceul este o altă etapă a creșterii și dezvoltării noastre, adolescenții. 

    Bineînțeles, liceul este locul în care ne dezvoltăm cunoștințele, dar și locul în care 
legăm prietenii, ne formăm noi păreri și opinii despre ce se întâmplă în jurul nostru și 
despre persoanele care ne înconjoară zi de zi. 
    Atunci când am pășit pentru prima oară în curtea liceului, văzând atâția elevi care 
împărțeau îmbrățișări după vacanță, mi-am spus că " va fi perfect".  
    O nouă viață, cu profesori noi, colegi noi, prieteni noi... 
     Eram curioasă. Vroiam sa aflu cum e sa fii "licean". Și am aflat. Să fii licean 
înseamnă să intri pe poarta liceului și sa spui :" într-o zi voi ajunge un om!" 
     Sentimente noi, trăiri interesate și experiențe de neuitat... Asta înseamnă să fii 
licean. 
 

5 PRINCIPII ALE DESIGN-ULUI  

UNUI LOGO REPREZENTATIV 
 

MOCANU MADALINA- clasa a XI-a E 

 

    

Un logo bun este distinctiv, potrivit, practic, grafic și simplu ca formă. El 
transmite mesajul intenționat de deținător. Ar trebui să urmezi cele cinci principii de 
mai jos pentru a te asigura că designul tău îndeplinește toate aceste criterii: 
1. Un logo trebuie să fie simplu: 

• Un design simplu de logo permite recunoașterea acestuia cu ușurință și face 
ca logoul să fie versatil și memorabil. Logourile reprezentative înfățișează un 
lucru neașteptat sau unic fără să fie prea aglomerat. 

2. Un logo trebuie să fie memorabil: 

• Imediat după principiul simplității se află cel al memorabilității. Un design 
eficace de logo ar trebui să fie memorabil și acest lucru este posibil prin crearea 
unui logo simplu și potrivit. 

3. Un logo trebuie să fie durabil : 

• Un logo eficace ar trebui să treacă testul timpului. Logoul trebuie să fie "imun 
la viitor", adică ar trebui să fie capabil să fie eficace și peste 10, 20 sau 50 de 
ani. 

4. Un logo trebuie să fie versatile: 

• Un logo eficace ar trebui să fie capabil să funcționeze într-o varietate de medii 
și aplicații. 

5. Un logo trebuie să fie potrivit: 

• Înțelegerea publicului tău țintă sau a consumatorilor tăi este o componentă 
esențială în crearea unui design eficace de logo. Știind ce este potrivit pentru 
audiența ta va determina tipul de font pe care îl vei folosi, culorile și orice alte 
elemente grafice adiționale. 
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SECȚIUNEA TURISM   

COD DE CONDUITĂ PENTRU PRACTICAREA CIVILIZATĂ 

A TURISMULUI DE CĂTRE ELEVI 
 

Prof. TANASA  ALINA 

 

1. Reguli generale 

o păstrarea curăţeniei în autocar sau în 

orice alt mijloc de transport, precum 

şi în spaţiile publice; 

o utilizarea corectă a spaţiilor de 

colectare a deşeurilor; 

o respectarea regulamentului afişat în 

incinta instituţiilor vizitate  ; 

o elevii vor avea asupra lor 

echipamentul adecvat zonei în care 

se desfăşoară excursia şi duratei 

acesteia; 

o profesorul însoţitor va avea trusa 

medicală ce va conţine cel puţin: 

apă oxigenată, pansament steril şi 

feşe, leucoplast, faşă elastică, vată, 

medicamente: aspirină şi 

paracetamol (pentru răceală), 

algocalmin (pentru durere), laxative 

sau medicamente împotriva diareei, 

unguent cu antibiotice şi pansament 

steril (pentru răni); 

o profesorul însoţitor va anunţa elevii 

care vor pleca în excursie dacă este 

necesar să aducă alimente cu ei; 

pentru excursii de durată mică (1-2 

zile) alimentele care pot fi duse în 

excursie sunt: carne preparată, 

brânzeturi, salam uscat, pâine, 

legume, zahăr, sare, dulciuri: 

bomboane, ciocolată, biscuiţi. 

2. Excursii în natură 

o elevii vor avea asupra lor 

echipamentul adecvat zonei, 

traseului, anotimpului şi duratei 

excursiei, 

o se va asigura dotarea cu saci 

menajeri de colectare a deşeurilor, 

înaintea plecării în excursie; 

o se va interzice aruncarea deşeurilor 

în spaţiile verzi sau în apele din 

zonă; 

o deşeurile vor fi sortate şi colectate 

în saci funcţie de tipul de deşeu 

(hârtie, PET, gunoi menajer), 

urmând ca la întoarcerea din 

excursie să fie depozitate în 

containere destinate fiecărui tip de 

deşeu; 

o se recomandă a se organiza acţiuni 

de curăţare a spaţiilor verzi de 

crengi, frunze uscate şi eventuale 

deşeuri; 

o se recomandă a se iniţia acţiuni de 

curăţare a apelor din zonă de 

deşeuri; 

o se recomandă a se realiza afişe, 

panouri care să atenţioneze turiştii 

în legătură cu normele antipoluare; 

acestea se vor afişa în zone vizibile 

turistului (cabane, trasee turistice 

marcate); 

o se recomandă a se organiza acţiuni 

de plantare de puieţi în zonele 

despădurite, defrişate; 

o focul de tabără se va face în vetre 

special amenajate în acest scop sau 

la o distanţă de circa 10 m de 

pădure, prin luarea măsurilor de 

precauţie necesare: surse de apă, 

nisip, pietriş; 

o locul în care se face focul se curăţă 

de crengi uscate, frunze sau orice 

alte materiale care ar putea lua foc; 

o focurile de tabără vor fi izolate de 

zonele de pădure prin utilizarea 

pietrelor, nisipului; pe cât posibil se 

face o groapă, decupând o brazdă 

care la plecare se pune peste vatră; 

o pentru foc se caută crengi uscate; nu 

se face foc în zonele alpine cu 

jnepeni, ienuperi, etc.; acolo se va 

utiliza doar primusul; 



11 

 

o dacă focul nu se mai foloseşte se 

stinge; focul nu se lasă 

nesupravegheat; 

o dacă este necesară păstrarea focului 

pe timpul nopţii, se stabilesc echipe 

de supraveghere continuă; 

o este interzis fumatul în apropierea 

pădurilor şi a surselor inflamabile; 

o este interzisă tăierea, ruperea sau 

scoaterea din rădăcini a arborilor, 

puieţilor sau lăstarilor; 

o este interzisă ruperea florilor; 

o elevilor le este interzis să sperie 

animalele şi cu atât mai puţin să le 

prindă sau să le omoare; 

3. Reguli în spaţiile de cazare 

o se va urmări folosirea corectă a 

surselor de apă şi a instalaţiilor 

sanitare pentru a preveni pierderile 

de apă; 

o se va păstra curăţenia în camerele de 

dormit, utilizând coşuri speciale sau 

pungi de plastic pentru resturile 

menajere; 

o pe timp de iarnă se va avea în vedere 

închiderea ermetică a geamurilor, 

după efectuarea aerisirii 

corespunzătoare camerelor; 

o la plecare, este absolut necesar să fie 

anunţată plecarea, iar camerele 

(locurile de dormit) trebuie să fie 

predate în ordine şi curăţenie; 

o fumatul este permis doar în spaţii 

special amenajate; 

o elevilor le este interzis fumatul; 

o se interzice accesul la instalaţiile 

electrice. 

 

DELTA  DUNĂRII 
            

         Prof. DIMA  LAURA 

 

La capătul unui drum ce depăşeşte 

2.860 km colectând apele unui impresionant 

bazin hidrografic a cărui suprafaţă acoperă 

mai mult de 80% din suprafaţa Europei, 

Dunărea, cel de-al doilea fluviu ca mărime 

al bătrânului continent construieşte la 

întâlnirea sa cu Marea Neagră, de mai bine 

de 10 000 de ani, una dintre cele mai 

frumoase delte din Europa şi chiar din lume, 

cunoscută şi ca una din marile zone umede 

ale planetei. Întinderile de apă şi uscat care 

s-au format aici conferă condiţii de viaţă 

bune pentru un număr mare de specii de 

plante şi animale. Dintre acestea, stuful 

formează una dintre cele mai întinse 

suprafeţe compacte din lume, iar pădurile 

Letea şi Caraorman reprezintă limita 

nordică pentru două specii rare în ţara 

noastră de stejar, frecvent întâlnite în zonele 

sudice ale peninsulei Balcanice şi Italice. 

Alături de numărul mare de plante acvatice 

şi terestre se întâlnesc aici şi coloniile de 

pelicani şi cormorani atât de specifice 

Deltei Dunării precum şi un număr mare de 

alte păsări acvatice care trăiesc sau vin aici 

pentru a cuibări sau ierna. Se remarcă 

deasemenea şi numărul mare de specii de 

pesti cu valoare ecologică dar şi economică 

ridicată. 

Se poate spune că prin diversitatea 

impresionantă a habitatelor şi a formelor de 

viaţă pe care le găzduieşte într-un spaţiu 

relativ restrâns, Delta Dunării constituie un 

adevărat muzeu al biodiversităţii, o bancă 

de gene naturală de valoare inestimabilă 

pentru patrimoniul natural universal.  

 
Multe specii vegetale sau animale au 

constituit, totodată şi importante resurse 

naturale, exploatabile economic care au 
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atras oamenii pe aceste locuri din cele mai 

vechi timpuri. Aşezările omeneşti înfiinţate 

s-au bazat, în principal pe valorificarea 

resurselor naturale dezvoltâdu-se, astfel 

activităţi economice tradiţionale şi relaţii 

sociale caracteristice.  

Ulterior, s-a manifestat tendinţa de 

supraexploatare a unor resurse naturale. 

Această tendinţă, care se manifestă şi în 

prezent printr-o presiune crescută asupra 

acestor resurse şi în special asupra peştelui 

şi păşunilor, precum şi tendinţa de a 

dezvolta unele activităţi economice 

nepotrivite sistemului deltaic, aşa cum a 

fost situaţia investiţiei pentru exploatarea 

nisipurilor de la Caraorman, au avut drept 

consecinţă dereglarea echilibrului natural 

existent prin dispariţia unor zone de 

reproducere naturală a peştelui sau a altor 

specii, prin colmatarea unor canale sau prin 

apariţia fenomenului de eutrofizare a apelor 

lacurilor şi bălţilor, etc.  

 
Efectele negative generate de activitatea 

umană  din interiorul deltei se cumulează cu 

cele generate de astfel de activităţi, mult 

mai active, care se desfăşoară în afara deltei, 

existând riscul ca aceste efecte conjugate să 

afecteze în continuare echilibrul 

ecosistemelor naturale şi să se agraveze 

dacă nu vor fi luate măsuri de reducere a 

fenomenelor negative, de refacere a unor 

zone afectate, de protejare a celor existente 

a căror valoare nu este afectată şi de 

cooperare locală sau regională în toate 

aceste acţiuni. 

 
Aceste caracteristici au constituit 

argumentele care au condus la declararea 

Deltei Dunării, de către Guvernul României 

în 1990, rezervaţie a biosferei, hotărâre 

confirmată, apoi de Parlamentul României, 

prin Legea nr. 82/1993. Valoarea universală 

a rezervaţiei a fost recunoscută prin 

includerea acesteia în reţeaua internaţională 

a rezervaţiilor biosferei (1990), în cadrul 

Programului "Omul si Biosfera" (MAB), 

lansat de UNESCO în 1970, deoarece Delta 

Dunării îndeplineste principalele 

caracteristici ale unei rezervaţii a biosferei:  

a) conservă exemple de ecosisteme 

caracteristice şi conţine zone strict 

protejate, zone de utilizare tradiţională a 

resurselor, cum sunt, de exemplu resursele 

piscicole sau stuficole şi zone tampon 

pentru a reduce impactul activităţilor 

umane;  

b) este un teritoriu sau o zonă 

costieră/marină în care oamenii reprezintă o 

componentă integrală şi care este 

administrată pentru obiective mergând de la 

protecţia completă până la producţia 

intensivă dar durabilă;  

c) este un centru regional pentru 

monitoring, cercetare, educare şi instruire 

asupra ecosistemelor naturale şi 

administrate; 

d) este un loc unde factorii de decizie 

guvernamentali, oamenii de ştiinţă, alţi 

factori de decizie şi populaţia locală 

cooperează în dezvoltarea unui program 

model pentru administrarea teritoriului şi 

apei, pentru rezolvarea necesităţilor umane 

împreună cu conservarea proceselor 

naturale şi a resurselor biologice;  

e) serveşte ca simbol al cooperării voluntare 

pentru conservarea şi utilizarea resurselor 

pentru binele oamenilor de pretutindeni.  
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Din septembrie 1990,  Rezervaţia Biosferei 

Delta Dunării a fost recunoscută ca zonă 

umedă de importanţă internaţională, în 

special ca habitat al păsărilor de apă, fiind 

inclusă între cele peste 600 astfel de zone 

dar situându-se printre cele mai întinse 

dintre acestea.  

Valoarea de patrimoniu natural 

universal al Rezervaţiei Biosferei Deltei 

Dunării a fost recunoscută, în decembrie 

1990 prin includerea a peste jumatate din 

suprafaţa acesteia, în Lista Patrimoniului 

Mondial Cultural si Natural. Elaborată de 

Comitetul Patrimoniului Mondial în baza 

Convenţiei privind Protecţia Patrimoniului 

Mondial Cultural şi Natural adoptată de 

Statele Membre  UNESCO, în 1972, 

această acţiune are rolul de a proteja 

împotriva activităţilor umane cu efecte 

distructive zonele a căror valoare este 

importantă atât pentru fiecare ţară cât şi 

pentru întreaga umanitate. 

 

 

ISTORICUL INDUSTRIEI 

HOTELIERE ÎN ROMÂNIA ARE VECHI RĂDĂCINI 
 

BORDUN  COSMINA, clasa a XII a I  

            Bucureştiul a fost cunoscut în Europa şi alte colţuri ale lumii pentru hanurile,şi apoi 

hotelurile,care au găzduit de- lungul 

timpului personalitati ale vremii, oameni de 

cultură,negustori.Aastfel de la începutul 

sec. XVII-lea datează cele mai importante 

hanuri din Bucureşti. 

- Hanul Şerban Vodă -ctitorie a 

domnitorului Şerban Cantacuzino,a cărui 

construcţie,a cărui construcţie a început 

înainte de 1861, fiind considerat cel mai 

mare şi mai frumos han din Bucureşti.În 

1823 acesta avea 45 de încăperi, peste 25 de 

magazii,17 bucătari şi 4 săli mari la etaj, în 

care funcţionau mai multe prăvălii, ateliere, 

o moară cu cai. A fost dărâmat în 1882, pe 

locul sau aflându-se astăzi sediul Băncii 

Naţionale. 

Alte hanuri de renume din acea 

perioada erau: 

  - Hanul Sfântul Gheorghe care în 1698 

avea cam 200 de încăperi, prăvălii, pivniţe 

şi odăi; a ars în anul 1847. 

   - Hanul Sfântul Ion construit de călugării 

de la mănăstirea Sfântul Ion cel Mare. 

   - Hanul Gabroveni situat în spatele Curţii 

Domneşti fiind unul dintre cele mai 

însemnate hanuri ale oraşului în perioada 

1825-1850, devenind după 100 de ani 

Hotelul Gabroveni Universal. 

   - Hanul lui Manuc 1808 construit de 

Emanuel Mirzain Bei cunoscut în epoca sub 

numele de Manuc, vândut şi transformat 

ulterior în Hotel Dacia. 

Statisticile vremii ne informează că 

în anul 1819 erau 77 de hanuri în Bucureşti, 

în 1938-145, iar în 1859 mai existau doar 7 

hanuri mari (Manuc, ConstantinVoda, 

Papazoglu, Golescu, Gabroveni, Zamfir, 

Filipescu) şi 28 de hanuri mici. 

    Primul hotel din Bucureşti este 

considerat Hotel d’Europe, construit de 

către un vienez, Brener, şi considerat drept 

un hotel ,,bine mobilat şi înzestrat cu cele 

necesare’’ de către fostul consul britanic în 

Ţările Române, W. Wilkinson, într-o 

lucrare a sa. 
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   Unele dintre hotelurile constuite în 

sec. al XIX-lea şi la începutul sec. al XX-

lea sunt renumite şi astăzi: 

   - Hotel Luvru construit în 1882, în prezent 

Hotelul Capitol; 

   - Hotelul Regal constuit în 1867,mai 

târziu, Hotel Stănescu,iar după 1951 Hotel 

Negoiu; 

   - Casă Capşa, (Hotel, Restaurant, 

Cafenea) cunoscut drept ,,citadela 

scritorilor şi artiştilor  sau ,,al doilea 

parlament al lumii,,; 

  - Hotelul Majestic constuit la sfârşitul sec. 

al XIX-lea pe locul fostelor grajduri 

domneşti ale Palatului lui Caragea Vodă, 

funcţionează în prezent că un hotel de 4 

stele; 

  - Hotel Athenee Palace 1912-1914, prima 

construcţie din Bucureşti unde s-a folosit 

beton armat,a găzduit regi, prinţi, preşedinţi 

de stat, diplomaţi, spioni, personalităţi ale 

ştiinţei şi culturii. În prezent funcţionează 

sub marca Hilton Intenaţional fiind un hotel 

de 5 stele. 

  - Hotel Lido constuit în 1930, atrăgea 

clientela datorită, bazinului cu valuri. În 

prezent este renovat şi reamenajat 

funcţionând că un hotel de 4 stele. 

 

 

PRINCIPALELE ATRACȚII TURISTICE DIN VASLUI 
 

                                                       CIURESCUANDREI- clasa a IX a F

 

Județul Vaslui se află în estul țării și face 

parte din regiunea istorică Moldova, având 

reședința de județ în municipiul Vaslui. 

Acesta este un alt teritoriu de graniță al 

României, învecinându-se, în est, cu 

Republica Moldova și cu județele Iași, 

Neamț, Galați, Vrancea și Bacău, în 

rest. Totodată, este unul dintre teritoriile  

 

 

vechi ale țării noastre, istoria și tradițiile 

regiunii fiind prezentate în numeroasele 

muzee, răspândite pe întreg județul. De 

asemenea, aici se regăsesc domeniile 

boierești ale unor personalități importante 

precum Emil Racoviță, Dimitrie Cantemir 

sau familia nobiliară Sturdza. Dacă treci 

prin județul Vaslui, iată care sunt locurile pe 

care nu trebuie să le ratezi. 

 

Parcul Copou – Vaslui 

 

Parcul dendrologic Copou se află în 

Municipiul Vaslui, care este reședința 

județului cu același nume. Copou cea mai 

mare grădină publică din oraș, considerată a 

fi printre cele mai frumoase parcuri din țară, 

ce atrage anual mii de turiști. Aici te poți 

relaxa, poți asculta muzică de fanfară, poți 

să te plimbi prin grădinile tematice 

amenajate în interiorul parcului sau poți 

admira „Aleea scriitorilor” unde sunt 

expuse busturile lui Mihail Kogălniceanu, 

Costache Negri, Alecu Russo, Mihai 

Eminescu sau Ion Creangă. 
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Rezervația arheologică „Curtea Domnească” – Vaslui 

 

Un alt obiectiv turistic important aflat tot în 

municipiul Vaslui este Rezervația 

arheologică „Curtea Domnească”. Aceasta 

include ruinele curții domnești din oraș, ce 

au fost construite în Evul Mediu, între anii 

1472-1490, și biserica domnească „Tăierea 

Capului Sf. Ioan Botezătorul”, ce datează 

din aceeași perioadă. Cetatea a fost ridicată 

inițial de către domnitorul Alexandru cel 

Bun, apoi lucrările de extindere au fost 

realizate la ordinul lui Ștefan cel Mare. În 

urma săpăturilor arheologice, aici au fost 

descoperite câteva obiecte valoroase din 

punct de vedere artistic, printre care se 

remarcă coșurile ce prezintă scene ale vieții 

țărănești. În prezent, Rezervația arheologică 

„Curtea Domnească” a fost restaurată și 

aici pot fi admirate câteva ruine ce includ și 

zidurile cetății. 

 

Muzeul Județean „Ștefan cel Mare” Vaslui 

Dacă ești pasionat de istoria și de tradițiile 

românești, poți vizita Muzeul Județean 

„Ștefan cel Mare” Vaslui, aflat în 

municipiul Vaslui. Acesta cuprinde o secție 

de istorie și arheologie, ce adăpostește 

obiecte și documente din Antichitate și până 

în Epoca Modernă, găsite pe teritoriul 

județului. De asemenea, muzeul județean 

mai cuprinde și secții de etnografie, de artă 

populară și de artă modernă. 

***************************************************************************

******************************

Orașul Vaslui mai adăpostește câteva 

obiective turistice cunoscute. Astfel, dacă 

ești pasionat de arhitectură poți admira Casa 

Mavrocordat, Casa Ghica, Palatul de 

Justiție sau Biserica Domnească, ctitorită de 

Ștefan cel Mare. De asemenea, aici se află 

și Mausoleul Peneș Curcanul, un monument 

construit în 1934 și dedicat memoriei 

eroilor care au luptat în Războiul de 

Independență și în Primul Război Mondial. 

Muzeul Memorial „Emil Racoviță” 

 

În localitatea vasluiană Emil Racoviță se 

află un muzeu memorial dedicat savantului 

și academicianului român Emil Racoviță, 

cel care a pus bazele biospeologiei și a 

înființat, la Cluj-Napoca, Institutul de 

Speologie. Muzeul memorial „Emil 

Racoviță” fost înființat în anul 1958 în 

conacul familiei Racoviță din fostul sat 

Șurănești, unde acesta își petrecea 

vacanțele. O parte a muzeului prezentată 

istoria familiei de boieri Racoviță, aceasta 

incluzând fotografii, documente, un arbore 

genealogic al acesteia, precum și obiecte de 

mobilier și cărți de au aparținut familie. 

Într-o altă parte a muzeului este amenajată o 

expoziție dedicată doar lui Emil Racoviță, 

iar aceasta include documente și lucruri 

personale folosite de savant în timpul 

expediției antarctice, dar și alte obiecte ce 

ilustrează activitatea lui de speolog și 

academician.  
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UN POSIBIL COD AL UNUI BUN HOTELIER 
 

NEDELEA MADALINA, clasa a XII a I 

 

,,Tu stai în faţă recepţiei şi 

recepţionerului continuă să-şi vadă de 

hârtiile lui, apoi după două minute spui:  

- Scuzaţi-mă,aş vrea să mă cazaţi! 

 Atunci recepetionerul fără a-şi 

ridică privirea spune: 

 - Aveţi rezervare? 

 Tu spui timid:  

- Cred că fiica mea a făcut 

rezervarea. Mă numesc Popovici Paul. 

Recepţionerul îţi răspunde: 

 - Mă îndoiesc. Dictati-mi numele. 

Apoi se ridică, scrie ceva pe o hârtie, flutură 

spre tine un bilet în timp ce îl strigă pe 

curier:  

- Verifică 706 până înregistrez eu 

aici. 

 Exagerare? Nicidecum. Ceea ce 

este mai grav este că recepţionerul se 

crede, în egală măsură, deştept şi 

competent. Probabil că şi directorul 

gândeşte la fel, atât timp cât nu îl exclude. 

Un posibil cod al hotelierului: 

 1. Clientul este cea mai importantă 

persoană. 

 2. Clientul depinde de noi, noi 

depindem de el. 

3. Clientul nu este o întrerupere a muncii 

noastre, el este scopul ei.  

4. Clientul ne face o favoare când stă în 

hotelul nostru, noi nu îi facem o favoare 

servindu-l. 

5. Clientul nu este o cifra statistică, el 

este o fiinţă umană cu sentimete şi emoţii, 

cu predjudecati şi înclinaţii, ca şi noi.  

6. Clientul nu este o persoană cu care să 

discutăm în contradictoriu. 

7. Clientul este cel care ne comandă 

serviciile; datoria noastră este de a i le 

îndeplini; ele sunt sarcini pentru noi.  

8. Clientul merită tratamentul cel mai 

curtenitor şi mai atent pe care îl putem da.  

9. Clientul este  sângele viu al activităţii 

hotelului şi al oricărei operaţii din hotel. 

 

 

CONTRACTUL DE MANAGEMENT HOTELIER 
 

Prof. TANASA  ALINA 

 

Contractul de management este un 

act prin care o persoană  (mandant) îi 

acordă alteia (mandatar) puterea de a 

produce în contul său unul sau mai multe 

efecte juridice. Mandatarul acţionează în 

nume propriu, pe contul mandantului şi fără 

să-l reprezinte pe acesta din urmă cu 

adevărat, în practică. 

Contractul de locaţie a gestiunii 

corespunde situaţiei în care locatarul 

exercită exploatarea directă a hotelului pe 

contul său. 

În ambele tipuri de contract, 

proprietarul fondului de comerţ, investitor 

independent sau societate de exploatare 

(filiala) încredinţează gestiunea acestuia 

societăţii de gestiune a grupului, 

detinătoare a unui savoir-fair recunoscut. 

În cazul contractului de 

management, remuneraţia la care este 

îndreptăţită societatea de gestiune este 

condiţionată de rezultatele obtinute: 3-6% 

din cifra de afaceri, la care se adaugă până 

la 20% din rezultatul brut de exploatare. 

Aceasta remuneraţie recompensează 

concesiunea mărcii şi serviciile de gestiune 

a hotelului. 

Durata contractului de management 

se întinde pe perioada a 15-20 de ani sau se 

limitează iniţial, la o perioadă de 3-5 ani. O 
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durată de 15-20 de ani corespunde şi 

perioadei medii de amortizare a investitiei 

şi de achitare a creditelor pe termen lung. 

Distinct de contractul de mandat de 

construcţie, încheiat de către investitor cu 

societatea de studii a grupului, în baza 

contractului de management, înainte chiar 

de deschiderea hotelului, mandatarul 

furnizeaza o serie de servicii specifice:1 

• împreună cu investitorul, stabilirea 

bugetului şi calendarului activitaţilor de 

inaugurare; 

• recrutarea şi pregătirea 

profesională a personalului; 

• asistenţă pentru organizarea 

diferitelor servicii ale hotelului; 

• aprovizionarea şi formarea 

stocurilor iniţiale; 

• defineşte şi aplică politica de 

comercializare, precum şi programele de 

publicitate şi de relaţii publice. 

Pe toată durata contractului, 

mandatarul asigură: 

• utilizarea mărcii; 

• publicitatea la nivel de lanţ, prin 

integrarea hotelului între celelalte hoteluri; 

• utilizarea sistemului de rezervări; 

• promovarea vânzărilor şi 

distribuirea broşurii hotelului; 

• aplicarea politicii comerciale 

generale a lanţului; 

• stabilirea tarifelor şi preţurilor, 

precum şi a politicii de credite; 

• controlul permanent şi analiza 

rezultatelor; 

La nivelul gestiunii cotidiene a 

activităţii, serviciile mandatarului constau 

în:  

• organizarea generală a hotelului; 

• gestiunea personalului; 

• încasarea prestaţiilor hoteliere; 

• politica de aprovizionare (alegerea 

produselor, selecţia furnizorilor, negocierea 

şi semnarea contractelor); 

• întreţinerea echipamentelor; 

• gestiunea financiar-contabilă. 

Condiţiile de reziliere a contractului 

sunt: 

- mandantul nu finanţează în 

suficientă masură fondul de rulment 

necesar; 

- nu reînnoieşte echipamentele 

uzate; 

- vinde fondul de comerţ sau 

patrimoniul imobiliar; 

- societatea de gestiune nu-şi atinge 

obiectivele de grad de ocupare, rata 

rentabilităţii, cash flow, calitatea 

serviciului. 

Contractul de management hotelier 

încheiat cu proprietarii independenţi ai unor 

hoteluri devine formula favorită a 

grupurilor hoteliere. 

Potrivit unui asemenea aranjament 

funcţionează hotelul SOFlTEL Bucureşti 

pe baza unui contract încheiat între World 

Trade Center Bucharest-CCIB S.R.L. care 

este proprietarul hotelului şi grupul 

ACCOR. 

Tot mai mult, grupurile se prezintă 

ca unităţi specializate pe studii-în legatură 

cu construirea de hoteluri şi, mai ales, în 

management hotelier, ceea ce le conferă 

autonomie gestionară pe contul 

proprietarului de drept. 

BIBLIOGRAFIE: 

1. Sue Baker, Pam Bradley, Jeremy Huyton – “Principiile operaţiunilor de la recepţia 

hotelului”, Ed. ALL BECK, Bucureşti, 2002 

2. Nicolae Lupu – “Hotelul-Economie şi management”, Ediţia a III-a, Ed. ALL BECK, 

Bucureşti, 2002 

3. Gabriela Stănciulescu – “Managementul operaţiunilor de turism”, Ed. ALL BECK, 

Bucureşti, 2002 

                                                 
1 Nicolae Lupu, ”Hotelul-Economie şi 

management”, Ediţia a III a, Ed .ALL BECK 2002 

,  Bucureşti. p. 192. 
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SECȚIUNEA ECONOMICĂ 

 

 
  

MEDIUL AMBIANT AL ÎNTREPRINDERII 
 

Profesor  MUNTIANU  MARIANA 

 

,A-ţi analiza permanent rezultatele, este modalitatea cea mai bună de a progresa”. 

 Peter Drucker  

                                                                                               

Ca agent economic firma își 

organizează și desfășoară activitatea 

sub impactul condițiilor concrete ale 

mediului său ambiant.  Mediu ambiant 

include un ansamblu de factori 

eterogeni de natură socială, politică, 

stiințific-educațională, juridică, 

geografică, demografică ce actionează 

pe plan internațional influențând 

relațiile pe piață. Din punct de vedere 

macroeconomic întreprinderea este 

parte integrantă a mediului ambiant și 

componentă economică a acestuia.  

            Analiza componentelor 

mediului ambiant necesită încadrarea 

acestora în macromediul și 

micromediul întreprinderii. Ca sistem 

dinamic și socio-economic 

întreprinderea preia din mediul ambiant 

extern resursele, le introduce în 

procese specifice din care rezultă 

produse, servicii sau lucrări care vor fi 

transferate aceluiași mediu ambiant. 

Prin intrările din mediul ambiant 

întreprinderea se adaptează la mediu, 

iar prin ieșiri influențează mediul. 

            Mediu ambiant extern în care 

întreprinderea se constituie și se 

dezvoltă este reprezentat de ansamblul 

unităților economice, a instituțiilor 

financiar-bancare, juridice, 

administrative, organizații politice, de 

ocrotire a sănătății, învățământ, a 

tuturor unităților exogene care 

influențează și sunt legate de 

activitatea economică a întreprinderii. 

            Macromediul intreprinderii 

cuprinde ansamblul factorilor de ordin 

general al mediului ambiant cu acțiune 

economică, pe termen lung asupra 

activității firmei și asupra agenților 

economici cu care aceasta se află în 

contact nemijlocit. Componentele 

macromediului întreprinderii sunt 

factorii: economici, tehnici, tehnologici, 

de management, socio-culturali, 

ecologici naturali, politici, 

demografici, juridici. 

http://autori.citatepedia.ro/de.php?a=Peter+Drucker
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Fig. 1 Mediu ambiant al unei 

intreprinderi 

1. Factorii economici 

           Între factorii economici ai 

mediului ambiant extern pot fi 

mentionați: piața, puterea de 

cumpărare, nivelul și ritmul dezvoltării 

economice, potențialul financiar. Piața 

internă și externă influențează 

întreprinderea productivă pentru că pe 

baza studiului cererii aceasta își va 

stabili produsele ce urmează a fi 

fabricate, cât va produce, pentru cine, 

calitatea, prețul produselor, precum si 

elemente ale strategiei acesteia. 

            Dezvoltarea activității de 

marketing presupune o schimbare de 

optică în sensul orientării producției 

firmei către ceea ce se cere pe piață. 

Prin intermediul pieței interne și externe 

întreprinderea influențează și ea mediul 

în sensul schimbării exigențelor 

consumatorilor ca urmare a lansării pe 

piață a unor noi produse care satisfac 

unele nevoi. Ridicarea activității 

colective, învățământului, culturii și a 

sănătății influențează activitatea 

firmelor. 

            Pe de alta parte o activitate 

eficientă desfășurată în cadrul 

întreprinderilor, a instituțiilor de 

învățământ, în cercetare, contribuie la 

creșterea potențialului financiar al 

mediului național respectiv. Prin 

intermediul factorilor economici se 

realizează un schimb permanent 

organizație – firmă – mediu; aceasta 

interdependență trebuie cunoscută, 

analizată și influențată în mod favorabil 

de managementul firmei, 

organizației.        

            2. Factorii tehnici și 

tehnologici 

            Factorii tehnici și tehnologici 

sunt reprezentați în principal de nivelul 

tehnic al echipamentelor, mașinilor, 

utilajelor, instalațiilor furnizate 

întreprinderilor din țară sau din 

străinatate, nivelul tehnologiilor folosite, 

numărul și nivelul licențelor și 

brevetelor înregistrate, capacitatea de 

documentare și inovare ș.a.  Mediu 

ambiant tehnic, tehnologic prin 

ansamblul factorilor specifici 

influențează nivelul productivității, 

costului de producție, calitatea 

producției, nivelul profitului; în general 

rezultatele economice finale ale 

întreprinderii. 

            Analizând dotarea tehnică și 

tehnologică utilizată de întreprindere în 

comparație cu alte întreprinderi din țară 

și din străinătate, cu obiect de activitate 

similar, se poate constata că aceasta 

se află la un nivel egal, peste sau sub 

nivelul acestora. 

            3. Factorii de management 

            O întreprindere poate avea un 

nivel de dotare tehnica, tehnologică 

superior față de alte întreprinderi din 

mediul ambiant extern și intern și totuși 

să realizeze o eficiență și o 

competitivitate redusă în cazul în care 
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dispune de un management 

neperformant. 

            Factorii de management 

exprimă gradul de prevedere, 

organizare, coordonare, evaluare a 

mediului ambiant în măsura în care în 

cadrul organizatoric și de gestiune 

creat stimulează personalul din 

întreprindere să folosească posibilitățile 

respectivului mediu. 

            Funcționarea firmelor este 

influențată puternic de sistemul de 

management practicat la nivelul și în 

cadrul mediului național, internațional 

în care întreprinderea 

funcționează.  Activitatea firmei este 

influențată și de managementul 

întreprinderii pe plan mondial. Astfel, 

dacă la nivel mondial se practică o serie 

de tehnici performante de 

management, pot face obiectul 

transferului de cunoștințe și implicit pot 

fi folosite și organizate întreprinderile la 

nivel internațional. 

4. Factorii socio-culturali 

raportul dintre populația urbană și cea 

rurală; 

nivelul de dezvoltare al învățământului; 

nivelul de ocrotire al sănătății; 

ponderea și calitatea activităților 

cultural artistice; 

mentalitatea 

            În cadrul societăților în care 

ponderea cea mai mare o deține 

populația rurală, în general cu un nivel 

de calificare redus, activitatea 

întreprinderii este influențatî negativ 

sub aspectul calității producției, nivelul 

productivității muncii, în general prin 

prisma eficienței economice și invers. 

            Nivelul de dezvoltare al 

învățământului favorizează pregătirea 

forței de muncă și implicit eficiența 

activității unei întreprinderi. (Ex: un 

învățământ tehnic înalt calitativ 

reprezintă premisa favorabilă creșterii 

numărului de invenții, inovații și 

aplicarea acestora în activități 

productive și invers). 

            Un rol decisiv îl joacă 

învățământul, care contribuie atât la 

îmbunătățirea structurii socio-

profesionale a populației, cât și, mai 

ales, la amplificarea nivelului cultural al 

acesteia, la formarea unei mentalități 

specifice economiei de piață. În acest 

domeniu trebuie acționat gradual, în 

sensul că, pe de o parte, se impune 

pregătirea de specialiști de către 

firmele românești pentru rezolvarea 

unor probleme realmente noi, derivate 

din tranziția la economia de piață și, pe 

de altă parte, amplificarea ponderii 

populației cu studii superioare, prin 

sporirea corespunzătoare a cifrei de 

școlarizare în învățământul superior, cu 

deosebire economic și juridic. 

Menținerea capacității forței de muncă 

prin acțiuni de ocrotire a forței de 

muncă printr-un sistem sanitar bine 

dotat, structurat contribuie la buna 

desfașurare a activității în cadrul firmei 

și invers. 

            Activitățile cultural – artistice 

pentru cei fără nici o legatură cu 

activitatea firmei contribuie la 

stimularea creativă a personalului, 

favorizează eficacitatea activității 

desfașurate de respectivul personal 

care a participat la astfel de activități. 

            Mentaliatea, ca ansamblu de 

concepte, convingeri care determină 

gândirea și comportamentul 

influențează activitatea desfășurată de 
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persoanlul din intreprindere. (Ex: în 

contextul național în care predomina 

concepția că timpul se măsoară în zile, 

luni, ani – utilizarea timpului de 

personalul unei firme este mult 

inferioară față de contextele naționale 

în care predomină concepția că timpul 

se măsoară în minute, secunde – 

“timpul costă bani”)           

  5. Factorii naturali, ecologici 

            Factorii naturali – ecologici sunt 

reprezentați de componentele mediului 

înconjurător omului: relief, climă, floră, 

faună, resursele subsolului, în general 

cadrul natural de desfășurare a vieții 

materiale.  Încă din faza de proiecatre a 

unei întreprinderi și apoi în faza de 

construcție se ține seama de condițiile 

de relief, climă, de necesitatea 

amplasării în apropierea surselor de 

materii prime, funcționarea 

întreprinderii depinzând în primul rând 

de resursele de materii prime. 

            De asemenea, alegerea 

mijlocelor de transport care se vor 

utiliza într-o anumită zonă geografică 

va depinde de condițiile de relief, de 

clima. Dintre factorii ecologici, 

resursele naturale în special, apele au 

cea mai mare influență asupra 

întreprinderii. 

            Caracterul practic 

neregenerabil al unor resurse, 

combinat cu creșterea galopantă a 

prețurilor influențează costul producției, 

rentabilitatea și prețul de vânzare. 

            Prin activitatea desfășurată 

firma influențează și ea mediul 

înconjurător în sensul menținerii și 

protecției mediului înconjurător sau prin 

degradarea și poluarea lui. Astfel, se 

impune o creștere a preocupărilor 

pentru acțiuni pe termen mediu și lung 

în vederea cunoașterii și protejării 

mediului înconjurător: folosirea unor 

tehnologii care reduc poluarea, 

menținerea echilibrului ecologic, 

elaborarea de strategii bazate pe 

resurse regenerabile. 

            6. Factori politici 

            În această grupă pot fi incluse 

ritmurile de dezvoltare ale unei ramuri, 

opțiunile privind ponderea proprietății 

private și publice, politicile de creditare, 

de susținere a import-exportului, 

impozitarea. Cu cât ritmurile de 

dezvoltare sunt mai mari, cu atât 

activitatea întreprinderii va fi influențată 

favorabil și invers. O activitate eficientă 

desfășurată de către întreprinderile 

productive favorizează ritmuri înalte de 

dezvoltare ale ramurii din care fac parte 

acestea și invers. Important este ca 

managerii firmei să sesizeze aceste 

influențe și să ia deciziile care se 

impun. 

            7. Factori demografici 

            Mediul demografic reprezintă 

totalitatea elementelor demografice ce 

acționează asupra firmei, direct sau 

indirect. Indicatori specifici care 

definesc mediul demografic sunt: 

numărul populației, 

stratificarea populației pe vârste și 

sexe, 

stratificarea socio-profesională, 

populația activă și ocupată, ponderea 

acesteia în populația totală, 

repartizarea teritorială a populației pe 

mediul urban – rural. 

Analiza acestor indicatori permite o 

evaluare corectă a dimensiunii cererii 

potențiale, a pieței întreprinderii. 
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 8. Factori juridici 

            Factorii juridici reprezintă 

ansamblul reglementarilor de natură 

juridică prin care este vizată direct sau 

indirect activitatea întreprinderii. Cei 

mai semnificativi factori juridici sunt: 

legile, decretele, hotararile 

guvernamentale, ordonanțele, ordinele 

miniștrilor, deciziile prefecturii ce 

cuprind o serie de norme de drept de a 

caror realizare răspund agenții 

economici. 

            Influența factorilor juridici se 

manifestă atât în ceea ce privește 

constituirea firmelor cât și funcționarea 

și dezvoltarea lor (Legea nr.31/1990) 

cu modificările ulterioare. 
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DESPRE CALITATE , DE-A LUNGUL TIMPULUI 
 

ONILA  MARIAN, clasa  a X a G    

 

Se apreciazã cã documentul 

referitor la calitatea cu vechimea cea  

mai mare este Geneza: „lumea a fost 

creatã în 6 zile și dupã fiecare zi 

Dumnezeu a zis-a fost bine făcut.” 

În Codul lui Hammurabi (anul 

2150 î.Hr.), capitolul CCXI se prevede 

„dacã un zidar construiește o casã și ea 

se dãrâmã omorând ocupanţii, zidarul 

va fi şi el omorât.” 

La fenicieni se tãia mâna celor 

care realizau produse ce  nu erau 

conforme cu modelul. 

Raportul lui Colbert din  3 august 

1664 adresat lui Ludovic al XIV-lea 

menţiona: „dacã fabricile noastre, 

printr-un lucru îngrijit, vor asigura 

calitatea produselor noastre, aceasta 

va duce la creșterea interesului 

strãinilor pentru a se aproviziona de la 

noi şi banii lor se vor scurge către 

regat”. 

În 1723, ţarul Petru I a dat un 

ucaz prin care se stabileau normele 

pentru încercarea armamentului, 

precum şi pedepsele pentru cei care, 
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din lipsã de atenţie, favorizau livrarea 

cãtre armatã a  armelor de proastã 

calitate. 

La sfârşitul secolului al XVII-lea 

Vaquette de Gribenval, inspector 

general al artileriei, a semnalat şi 

dezvoltat principiul interschimbabilitãţii, 

care este cheia producţiei moderne, şi 

a dat publicitãţii primele reguli de 

fabricare: 

    ●limitarea dimensiunilor la un 

ansamblu de valori standard; 

    ●determinarea toleranţelor faţã de 

aceste valori standard;  

    ●stabilirea unui sistem de control 

care preciza dimensiunile şi 

instrumentele necesare pentru control . 

În 1920, în America, George 

Edwards a separat funcţia de calitate 

de funcţia fabricaţiei. 

În 1945, dr. A. V. Feigenbaum a  

publicat lucrarea Calitatea ca o 

metodã de conducere. 

În 1961 s-a prezentat cartea 

Controlul total al calitãţii, care se 

aplica din 1951 la Concernul General 

Electric. 

 

 

 

TÂRGUL FIRMELOR DE EXERCIŢIU 
 

Prof. PRACSIU  TINCA  DANIELA 

 

Târgurile sunt instrumente de marketing pentru firmă, elevi şi şcoală. Ele 

reprezintă o piaţă de desfacere a firmelor virtuale, un loc de realizare a tranzacţiilor, 

de exersare a competenţelor antreprenoriale, de negociere şi de comunicare. 

Firmele de exerciţiu pot participa la târguri locale, regionale, naţionaleşi 

internaţionale. 

Principalele obiective urmărite prin participarea la un târg organizat la nivel 

local, regional sau naţional sunt: 

• implicarea tuturor elevilor din firmă; 

• motivarea elevilor; 

• perfecţionarea limbajului de afaceri; 

• stimularea creativităţii elevilor; 

• responsabilizarea elevilor; 

• cearea unui mediu de afaceri; 

• formarea priceperilor şi deprinderilor specifice domeniului de activitate; 

• evaluarea şi autoevaluarea permanentă a elevilor. 

Târgurile internaţionale dau posibilitatea lărgirii pieţei de desfacere a firmei de 

exerciţiu la nivel internaţional. Scopul acestora este perfecţionarea în tranzacţiile 

internaţionale, exersarea limbajului  de afaceri în diverse limbi şi posibilitatea afirmării 

elevilor şi firmei pe plan internaţional. 

Planificarea este foarte importantă pentru o participare la târg.  
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Fig. nr. 1. Fazele participării la târgul firmelor de exerciţiu 

1. Faza preliminară 

Hotărârea de participare la târg trebuie să fie o decizie colectivă a angajaţilor 

firmei de exerciţiu, după derularea procesului de informare cu privire la oferta de 

târguri din anul şcolar respectiv. 

După luarea deciziei de participare la târg se va completa formularul de 

înscriere, care conţine, denumirea şi tipul târgului, data de desfăşurare, date de 

identificare ale firmei de exerciţiu, date privind participanţii din firmă, date privind tipul 

şi aparatura pe care se va folosi la târg, semnătura şi ştampila. 

2. Faza de planificare 

Amenajarea standului depinde în primul rând de produsul oferit de 

întreprindere.  

Standul reprezintă „un panou publicitar tridimensional de mare suprafaţă” al 

firmei, care trebuie să atragă şi să motiveze vizitarea. 

Pentru realizarea uui stand de succes trebuie să avem în vedere câteva 

elemente: 

Nr. 

Crt. 

Elemente avute în 

vedere 

Observaţii 

1.  Tipuri de stand  

 

- Stand aliniat în rând (o latură deschisă) 

- Stand în colţ (două laturi deschise) 

- Stand în capăt (trei laturi deschise) 

- Stand bloc sau insular (accesibil din toate părţile) 

FAZELE PARTICIPĂRII LA TÂRGUL 
FE

1. FAZA 
PRELIMINARĂ

•Hotărârea de a 
participa la târg 

•Declaraţia de 
participare 

2. PLANIFICARE

•Stabilirea obiectivelor 
pentru târg 

•Planificarea amenajării 
standului 

•Planificarea măsurilor 
de publicitate 

•Planificarea măsurilor 
de personal 

•Planificarea timpului 

•Calcularea cheltuielilor 
pentru târg 

3. PREGĂTIRI

•Amenajarea 
standului 

•Măsuri 
publicitare 

•Măsuri de 
personal 
(instruiri) 

•Călătorie de 
serviciu 

4. EXECUŢIE

•Transport şi 
sosire 

•Construirea 
standului 

•Inaugurarea 
standului 

•Activitate de 
expoziţie 

•Demontarea 
standului 

5. LUCRĂRI 
ULTERIOARE 

•Prelucrarea 
dorinţelor din 
partea clienţilor 

•Evaluarea 
notiţelor din 
timpul târgului, 
rezultate ale 
studiilor de piaţă 

•Realizarea 
raportului de 
târg 

•Controlul 
succesului 
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2.  Amenajarea standului - Adaptarea standului expoziţional la imaginea 

întreprinderii (Corporate Identity, Păstrarea 

imaginii obişnuite pentru clienţii casei) 

- După posibilităţi, realizarea tridimensională a 

campaniei publicitare  

- Stabilirea stilului, culorilor, iluminaţiei şi 

dispunerii  

- Realizarea schiţei sau modelului de stand  

- Realizarea standului cu orientare către clienţi nu 

către produse  

- Utilizarea tehnicilor creative  

3.  Echiparea standului (vezi 

lista de control pentru 

amenajarea standului) 

 

- Exponate, decoraţiuni 

- Mâncare şi băuturi  

- Aparate de proiecţie  

- Afişe şi iluminaţie  

- Amenajare  

- Instalaţie de muzică  

- Computer 

- Depozit  

- Capace  

- Unelte  

- Cabluri de prelungire  

- Cutie de prim-ajutor  

- Ac şi aţă 

- Agenţi de curăţare 

4.  Materiale şi aparate de 

birotică (vezi lista de 

control pentru 

amenajarea standului) 

- Unelte şi materiale de scris, calculatoare de 

buzunar  

- Documentaţii comerciale  

- Auxiliare pentru târg  

- Cataloage 

- Materiale publicitare  

- Birotice diverse  

- Dosare, mape, genţi  
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- Documentaţii, eventual joc de noroc  

- Informaţii referitoare la târg  

- Mape pentru presă  

5.  Zone de comunicare ale 

standului expoziţional 

- Zonă de vizionare: trezirea interesului, prezentarea 

serviciilor şi a utilităţilor  

- Zonă de discuţii: pregătirea şi efectuarea discuţiilor  

- Zonă de alimentare: depozitarea materialelor, 

mâncare şi băutură pentru oaspeţi  

  

 

Amenajarea standului – Listă de control 

 

Listă de control pentru amenajarea standului  Cantitate OK 

1. Dotarea standului    

Exponate, Decoraţii (Placate, "produse veritabile", fotografie în grup a 

colaboratorilor din firma de exerciţiu, emblemă, organigramă, flori, 

baloane,...) 

  

  

Ospitalitate (Băuturi, mâncăruri, tacâmuri, veselă, ,..)   

Aparate de proiectare (retroproiector, diaproiector, video, TV,   

Perete cu aparat de proiecţie,..)   

Notarea planşelor (notarea tăbliţelor) şi iluminaţia    

Amenajare: Bar, scaune, mese, faţă de masă, vitrine,   

Rafturi, garderobă, sală de discuţii    

Musică: Instalaţie de muzică, casete, CD-uri, difuzoare,..   

Birou stand - Computer, imprimante, telefon, fax,...   

Depozit: rafturi, dulapuri cu cheie, bar   

Parfum: lampă de odorizare, uleiuri eterice    

Capace   

Unelte   

Cabluri de prelungire   

Ac şi aţă   

Agenţi de curăţare   

2. Materiale şi aparate de birotică    
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Unelte de scris (ex. suport cu dispozitiv de fixare a foii)   

Materiale de scris: creioane, pixuri, carioci, gume de şters, hârtie, indigo, 

foi cu antet, plicuri, hârtie de scrisori,...) 

  

  

Calculator de buzunar   

Documentaţii comerciale: Formulare de comandă, facturi (intern, UE, 

ţări terţe, întreprinzători, consumatori), scrisori de trăsură, facturi de 

cumpărături în numerar, carnet de cecuri, cecuri, ştampila firmei, tuşieră, 

condiţii comerciale,.. 

  

  

  

  

Auxiliare pentru târg: Notiţe pentru târg, cărţi de vizită, ecusoane cu 

nume, ecusoane cu indicarea limbilor străine  

  

  

Cataloage   

Materiale publicitare (Pliante, autocolante, anunţuri publicitare, cadouri 

publicitare, vouchere,...) 

  

  

Material divers de birotică: perforatoare, foarfece, capsatoare, capse, 

bandă adezivă, lipici, rigle, ştampile, tuşiere,... 

  

  

  

Dosare, mape   

Genţi   

Documentaţii pentru eventualele Jocuri de noroc (preţuri, ghicitori,..)   

Materiale informative referitoare la târg    

Mape pentru presă   

3.Diverse   

Materiale pentru acţiuni de motivare şi prezentare    

Îmbrăcămintea personalului din stand    

 

Majoritatea activităţilor publicitare din cadrul unui târg  pot fi realizate fie de 

compartimentul marketing sau de o echipă special destinată pentru târg. În cazuri 

excepţionale, pot fi implicaţi  toţi colaboratorii firmei de exerciţiu.  

 

ACTIVITĂŢI DE  MARKETING 

 

Înainte de târg În timpul târgului După târg 

• Trimiterea invitaţiilor  • Evenimente pentru 

clienţi  

• Fax de mulţumire  
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• Telefoane de confirmare 

„Follow-up” 

• Activitate de relaţii cu 

publicul (informarea 

presei)  

• Catalog, pregătirea 

documentaţiei publicitare 

Cadouri publicitare  

• Amenajarea standului 

• Relaţii cu publicul 

(conferinţă de presă) 

• Vânzări 

 

PLANIFICAREA MĂSURILOR DE PERSONAL 

1.Selecţia personalului 2. Instruirea personalului 

 

3.Repartizarea sarcinilor 

 

Coordonatorul târgului  

Decorator  

Arhitect stand  

Tehnician  

Personal stand  

Atribuire exactă a domeniilor 

de responsabilitate 

Planificarea şi ţinerea unui 

seminar în firma de exerciţiu 

de către departamentul de 

personal 

Domenii de instruire: 

Discuţii de vânzare, 

comportament, sarcini, 

apariţie şi prezentare, 

cunoaştere a limbilor străine, 

cunoştinţe despre produse,. 

Atribuirea competenţelor 

clar delimitate  

Numirea persoanei 

înlocuitoare  

 

 

 

LISTA DE CONTROL 

PENTRU ACTIVITĂŢI SPECIFICE ÎN VEDEREA PARTICIPĂRII LA TÂRG 

 

Activitate Dată  Colaborator Departament Responsabil 

Planificarea amenajării standului 

(dispunere) 

    

Chiria articolelor din stand      

Planificarea şi achiziţia decoraţiunilor de 

stand  

    

Decorarea standului expoziţional      

Achiziţia obiectelor demonstrative      

Realizarea denumirilor     

Planificarea măsurilor publicitare     

Realizarea invitaţiilor pentru clienţi (E şi 

D) 

    

Trimiterea invitaţiilor pentru clienţi      
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Realizarea catalogului (E şi D)     

Realizarea pliantelor      

Realizarea altor documentaţii de vânzare 

(E,D) 

    

Punerea la dispoziţie a altor documentaţii 

pentru vânzare  

    

Realizarea notiţelor pentru expoziţie      

Evaluarea notiţelor pentru expoziţie     

Controlul rapoartelor pentru târg     

Planificarea măsurilor de personal     

Atribuirea sarcinilor     

Ţinerea seminariilor      

Realizarea bugetului şi controlul      

Coordonatorul standului expoziţional      

Curăţenie     

Echipamente de birotică şi dotări în stand      

Achiziţia cadourilor publicitare      

Achiziţia preparatelor culinare şi a 

băuturilor  

    

Planificarea / executarea prezentărilor      

Montarea standului      

Demontarea standului     

Transport     

Diverse     

 

PLANIFICAREA ÎN TIMP 

 

Nr. Activitate Durată/ Moment  

1 Hotărârea de participare la târg   

2 Declaraţia de participare la târg  

3 Stabilirea obiectivelor  

4 Planificarea amenajării standului  

5 Planificarea măsurilor publicitare  

6 Planificarea măsurilor de personal  

7 Realizarea bugetului  

8 Executarea amenajării standului  
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9 Executarea măsurilor publicitare  

10 Executarea măsurilor de personal  

11 Transportul exponatelor  

12 Călătorie în interes de serviciu a 

colaboratorilor 

 

13 Montarea standului  

14 Inaugurarea standului  

15 Activitate de târg  

16 Demontare stand  

17 Restituirea obiectelor împrumutate şi 

închiriate  

 

18 Prelucrarea informaţiilor după închiderea 

târgului 

 

 

CALCULAREA COSTURILOR PENTRU TÂRG 

 

Tip de costuri Relevant Plan Real  Deviere 

 Da/Nu   în % 

0. Costuri iniţiale     

1. Costuri de bază     

1.1 Chiria pentru stand     

1.2 Participare la înregistrările de catalog, racord de fax şi 

telefon  

    

1.3 Diverse     

2. Amenajarea standului şi costuri de construire a 

standului  

    

2.1 Activităţi grafice      

2.2 Arhitectură     

2.3 Materiale mici     

2.4 Chiria pentru dotările de stand      

2.5 Diverse     

3. Costuri de funcţionare     

3.1 Pază     

3.2 Curăţare     
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3.3 Asigurare     

3.4 Mâncare şi băutură      

3.5 Diverse     

4. Costuri de planificare şi coordonare     

5. Costuri pentru publicitare     

5.1 Informaţii de târg     

5.2 Autocolante     

5.3 Invitaţii     

5.4 Articole de motivare     

5.5 Pregătirea echipei de stand     

5.6 Cataloage, broşuri, pliante     

5.7 Materiale publicitare     

5.8 Planşe     

5.9 Diverse     

6. Costuri de transport      

6.1 Exponate     

6.2 Mijloace publicitare     

6.3 Diverse     

7. Costuri pentru exponate     

7.1 Dezvoltare     

7.2 Realizare     

7.3 Măsuri de susţinere a demonstraţiei      

7.4 Diverse     

8. Costuri de personal     

8.1 Remuneraţie personal stand     

8.2 Remuneraţie personal auxiliar     

8.3 Remuneraţie personal de construire     

8.4 Costuri de călătorie     

8.5 Masă, cazare     

8.6 Diverse     

9. Costuri totale     
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3.PRELUCRAREA INFORMAŢIILOR DUPĂ ÎNCHEIEREA TÂRGULUI 

 

Târgul nu este încheiat la închiderea lui. Prelucrarea informaţiilor obţinute ia de multe 

ori mai mult timp decât pregătirea.  

Personal/ compartiment Activităţi 

1. Personal de stand  

 

• Crearea unui raport propriu referitor la 

expoziţie  

• Evaluarea notiţelor de târg 

• Transmiterea dorinţelor clienţilor către 

departamentele de vânzări şi marketing  

2.Marketing 

 

• Control al succesului obţinut la târg 

(atingerea obiectivelor, analizarea 

datelor de studiu al pieţii şi transpunerea 

lor în măsuri de marketing)  

• Fax de mulţumire către clienţi şi 

sponsori  

 

 

3.Vânzări 

 

• Prelucrarea comenzilor 

4.Contabilitate 

 

• Control al bugetului  

• Înmânarea cecurilor primite din partea 

clienţilor  

• Activităţi de succesiune pe baza 

comenzilor făcute de clienţi şi a 

contractelor în numerar  

5.Cumpărături 

 

• Achiziţii ulterioare a articolelor care nu 

au fost disponibile  

C.  Criterii de evaluare în cadrul unui târg 

În cadrul târgurilor angajaţii sunt în competiţie cu alte firme de exerciţiu la: 

• Prezentare (ppt); 

• Stand; 

• Vânzător; 

• Site; 

• Catalog; 

• Tranzacţii încheiate; 
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• Materiale promoţionale; 

• Mascotă; 

• Comunicare în limba străină. 

 Modele de fişe de evaluare care pot fi folosite la evaluarea secţiunilor de 

concurs propuse. 

Moodel 1 

Fişa de evaluare  

pentru secţiunea  VÂNZĂTOR 

NUMĂRUL STANDULUI___________________ 

Denumirea firmei de exerciţiu___________________________ 

NUMELE EVALUATORULUI_____________________________ 

 

Nr. 

crt. 

Criterii de 

evaluare 

Punctaj * Punctaj 

obţinut 
FB 

(Foarte 

bine) 

3 p. 

B 

(Bine) 

2 p. 

S 

(Satisfăcător) 

1 p. 

N 

(Nesatisfăcător) 

0 p. 

1.  Salutul  puternic, 

personal şi 

primitor 

     

2.  Cunoaşterea 

produsului-

/serviciului 

     

3.  Gradul de 

convingere  la 

vânzare 

     

4.  Abilitatea de a 

încheia 

tranzacţiile 

     

5.  Completarea 

corectă a 

documentelor 

     

6.  Comportamentul 

după vânzare 

     

7.  Profesionalism 

general 

     

8.  Abilităţi de 

negociere 

     

9.  Ţinuta      

Total  

Calificativ: 

FB pentru 19-27 puncte obţinute 

B pentru 10- 18 puncte obţinute 

S pentru 2- 9 puncte obţinute 

N pentru 0-1 punct obţinut 

 

*Notaţi cu X în coloana cu punctajul pe care îl acordaţi pentru fiecare criteriu de 

evaluare. 

Data...........................     Semnătură evaluator 
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Model 2 

Fişa de evaluare  

pentru secţiunea  STAND 

 

NUMĂRUL STANDULUI___________________ 

Denumirea firmei de exerciţiu___________________________ 

NUMELE EVALUATORULUI_____________________________ 

 

Nr. 

crt. 

Criterii de 

evaluare 

Punctaj * Punctaj 

obţinut 
FB 

(Foarte 

bine) 

3 p. 

B 

(Bine) 

2 p. 

S 

(Satisfăcător) 

1 p. 

N 

(Nesatisfăcător) 

0 p. 

1.  Prezentare;  

originalitate, 

creativitate, 

atrage atenţia, 

folosire eficienta 

a resurselor, este 

relevant obiectul 

de activitate 

     

2.  Elemente 

necesare: numele 

firmei, logo, 

informatii despre 

produse 

     

3.  Materiale 

promotionale:  

cataloage, 

 fluturaşi,  

pliante,  

mostre de 

produse, etc. 

     

4.  Profesionalism si  

serviabilitate: 

accesibilitate, 

semnalizare, 

nivelul 

personalului, 

aspect general , 

ţinută, curăţenie 

la stand  

     

Total  

Calificativ: 

FB pentru 9-12 puncte obţinute, B pentru 5- 8 puncte obţinute 

S pentru 2- 4 puncte obţinute, N pentru 0-1 punct obţinut 

 

*Notaţi cu X în coloana cu punctajul pe care îl acordaţi pentru fiecare criteriu de 

evaluare. 

Data...........................     Semnătură evaluator 
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Model 3 

Fişa de evaluare  

pentru secţiunea  CATALOG 

 

NUMĂRUL STANDULUI___________________ 

Denumirea firmei de exerciţiu___________________________ 

NUMELE EVALUATORULUI_____________________________ 

Nr. 

crt. 

Criterii de evaluare Punctaj * Punctaj 

obţinut 
FB 

(Foarte 

bine) 

3 p. 

B 

(Bine) 

2 p. 

S 

(Satisfăcător) 

1 p. 

N 

(Nesatisfăcător) 

0 p. 

1.  Componente 

esenţiale: 

- Cuprins 

- Numerotare pagini 

- Preţuri 

- Formular comandă 

- Logo 

- Informaţii  contact: 

adresa, e-mail, fax, tel 

     

2.  Organizare şi eficienţă 

-Prezentarea  

produsului 

-Accesibilitate.  

-Folosirea spaţiului 

     

3.  Limbaj 

 -Clar 

-Corespunzător 

publicului-ţintă 

-Gramatică şi 

ortografie corectă 

     

4.  Prezentare artistică, 

estetică 

-Calitatea structurării 

-Complexitatea 

designului şi a 

elementelor grafice  

- Culori, creativitate, 

originalitate 

     

Total  

Calificativ: 

FB pentru 9-12 puncte obţinute , B pentru 5- 8 puncte obţinute,  

S pentru 2- 4 puncte obţinute, N pentru 0-1 punct obţinut 

 

*Notaţi cu X în coloana cu punctajul pe care îl acordaţi pentru fiecare criteriu de 

evaluare. 

Data...........................     Semnătură evaluator 

...................................................  
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Model 4 

Fişa de evaluare  pentru secţiunea  SITE 

NUMĂRUL STANDULUI___________________ 

Denumirea firmei de exerciţiu___________________________ 

NUMELE EVALUATORULUI_____________________________ 

Nr. 

crt. 

Criterii de 

evaluare 

Punctaj * Punctaj 

obţinut 
FB 

(Foarte 

bine) 

3 p. 

B 

(Bine) 

2 p. 

S 

(Satisfăcător) 

1 p. 

N 

(Nesatisfăcător) 

0 p. 

1.  Elemente de 

identificare:  

numele firmei, 

logo,motto, siglă, 

listă de preţuri, 

organigrama, 

date de contact, 

aşezare în pagină 

     

2.  Navigare: viteza 

de navigare, 

elementele de 

navigare sunt 

clare, câmpul de 

navigare e 

permanent 

disponibil şi 

vizibil, link-urile 

sunt uşor de  

identificat 

     

3.  Grafica: 

originalitate, 

creativitate, 

culorile, exitenţa 

unui forum de 

discuţii, 

configuraţia 

grafică este 

unitară 

     

4.  Cumpărături 

on-line: 

existenta unui 

magazin on-line  

     

Total  

Calificativ: 

FB pentru 9-12 puncte obţinute, B pentru 5- 8 puncte obţinute 

S pentru 2- 4 puncte obţinute, N pentru 0-1 punct obţinut 

 

*Notaţi cu X în coloana cu punctajul pe care îl acordaţi pentru fiecare criteriu de 

evaluare. 

Data...........................   Semnătură evaluator..........................................  
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Surse on-line: 

• http://www.roct.ro 

 

PROTECŢIA CONSUMATORILOR 
 

Prof: DIACONU  OANA  MARIANA 

 

Criza financiară globală a scos în 

evidenţă necesitatea unor măsuri mai 

eficiente de protecţie a consumatorilor 

de servicii financiare în contextul în 

care aceştia se confruntă cu oferte din 

ce în ce mai sofisticate. Informaţiile 

disponibile publicului în domeniul 

financiar au crescut atât în cantitate 

cât şi în complexitate iar ritmul de 

schimbare, în ceea ce 

priveşte lansarea de servicii şi produse 

noi, precum şi pasul de adaptare al 

serviciilor financiare la noile 

tehnologii, a crescut dramatic. 

Procesul de creare şi menţinere 

a unui nivel rezonabil de  încredere a 

consumatorilor în pieţele 

financiare generează totodată 

eficienţă şi stabilitate la nivelul 

întregului sistem financiar şi contribuie 

la obţinerea unor rezultate pozitive atât 

pentru instituţiile financiare cât şi 

pentru clienţii acestora. 

În acest context, ASF este 

preocupată de  sporirea protecţiei 

consumatorului financiar,asumându-şi, 

prin includerea în atribuţiile 

organizaţiei, contribuţia la 

îmbunătăţirea gradului de educaţie 

financiară al publicului. La nivelul 

Direcției Relații cu Publicul, Petiții și 

Educație Financiară, acest lucru se 

realizează prin: 

• implementarea şi 

promovarea de strategii, planuri de 

acţiune şi recomandări în domeniul 

protecţiei consumatorilor pe piaţa 

instrumentelor şi investiţiilor 

financiare, asigurărilor şi pensiilor 

private; 

• colectarea şi analiza 

datelor privind serviciile financiare şi 

impactul acestora pentru 

consumatori; 

• elaborarea de 

avertismente şi alerte pentru 

consumatori; 

http://www.roct.ro/
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• monitorizarea activităţilor 

neconforme din piaţa financiară 

nebancară care pot dăuna 

intereselor consumatorilor; 

• evaluarea impactului de 

piaţă al noilor servicii şi instrumente 

financiare; 

• elaborarea de analize 

privind plângerile consumatorilor, 

referitoare la servicii şi produse 

financiare din pieţele supravegheate, 

dar şi analize cu privire la 

publicitatea înşelătoare sau 

prezentarea de informaţii 

neconforme sau incomplete; 

• monitorizarea posibilelor 

activităţi de intermediere/prestări de 

servicii de către firme neautorizate, 

pentru clienţii de retail; 

• activităţi de educare a 

consumatorilor pentru a îi ajuta pe 

aceştia 

să dobândească cunoştinţele şi 

încrederea în propriile acţiuni, în 

scopul 

participării depline la mecanismul pi

eţei financiare. 

Informaţia imparţială şi corectă nu 

numai că protejează consumatorii, dar 

poate permite accesul unui număr mai 

mare de consumatori la acele 

segmente de piaţă considerate 

rezervate investitorilor cu experienţă. 

Consumatorii nu trebuie să se lovească 

de tratament discriminatoriu şi în 

acelaşi timp trebuie să aibă acces la 

produse şi servicii care sunt conforme 

nevoilor lor. Trebuie astfel garantat 

accesul la educaţie şi consiliere 

specializată, bazată pe nevoi specifice, 

care să îi ghideze pe consumatori în 

complexitatea servicii şi instrumente 

financiare. 

Conform Directivelor şi 

Recomandărilor Europene (D. 

2013/11/EU, R. 98/257/CE, Solvency 

II), statele membere ale Uniunii 

Europene trebuie să faciliteze accesul 

consumatorilor la soluţionarea 

alternativă a disputelor şi să promoveze 

aceste metode oferind astfel o soluţie 

simplă, rapidă şi mai puţin 

costisitoare  atât pentru consumator cât 

şi pentru furnizorul de servicii 

financiare. Medierea, ca şi procedură 

ADR (Alternative Dispute Rezolution), 

răspunde cerinţelor Uniunii Europene, 

asigurând rezolvarea disputelor din 

domeniul protecţiei consumatorilor într-

un mod rapid, eficient, calitativ, 

confidenţial, cu costuri reduse, prin 

interventia terţului -  mediator - care 

este neutru şi imparţial. 

Bibliografie: 

1. https://asfromania.ro/legislatie/legislatie-primara-asf 

2. https://asfromania.ro/publicatii/rapoarte-de-piata 

3. https://asfromania.ro/consumatori/protectia-consumatorilor  

https://asfromania.ro/legislatie/legislatie-primara-asf
https://asfromania.ro/publicatii/rapoarte-de-piata
https://asfromania.ro/consumatori/protectia-consumatorilor


39 

 

PAGINA DE DIVERTISMENT   

      REBUS 
 

ANDRIAN  DRAGOS- clasa a XII a H 

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

componentelor cadrului natural (două cuvinte). 

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

trecută pe lista patrimoniului mondial(două cuvinte).  

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

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

geologice de interes ştiinţific sau peisagistic” se numesc ………………………… al 

naturii. 

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

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

centrală pentru protecţia mediului, în urma consultării cu………………………. (două 

cuvinte). 

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

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

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

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

de vedere ……………. 

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

……………….. 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   1      R            

       2  E            

    3     Z            

   4      E            

5         R            

     6    V            

      7   A            

       8  Ț            

     9    I            

1 0         E            
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Știați că ... 

 

MIHALACHE  DENISA NICOLETA  clasa IX-a F  

 

*In unele tari cultura mancarii in restaurantele de lux este 

atat de dezvoltata incat unii dintre bucatari isi dau demisia 

pe loc daca isi observa clientii ca pun sare sau piper in 

elementele servite? Elvetia este una dintre aceste tari. 

 

 

*Locul cel mai luminat (artificial) de pe Terra este 

Las Vegas? Luminile metropolei pot fi vazute chiar 

si din spatiu. 

 

 

*In Fantana Trevi din Roma se arunca zilnic aproximativ 

3000 de Euro? Banii sunt colectati pe timpul noptii, iar apoi 

sunt donati unor cauze nobile. 

 

 

*In orice moment al zilei, exista cel putin 70.000 de 

oameni aflati in zbor, iar asta numai pe teritoriul 

Statelor Unite ale Americii. 

 

 

*In multe muzee din Paris in prima zi de luni din fiecare luna 

intrarea este gratuita? Chiar daca turistilor nu le este 

perceputa taxa de intrare, muzeele au totusi o cutiuta cu 

donatii. 

 

 

*Romania are 7 site-uri declarate patrimonii UNESCO. 

Acestea includ: Delta Dunarii, asezarile sasesti cu biserici fortificate din 

Transilvania, Manastirea Horezu, bisericile pictate din nordul Moldovei, 

Cetatea Sighisoara, bisericile de lemn din Maramures si fortaretele dacice din Muntii 

Orastiei. 
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ADOLESCENȚA ÎN CULORI 

DURA DENISA ELENA- clasa a IX-a A 
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MEDIUL ÎNCONJURĂTOR  
PRIN OCHII ELEVILOR... 

 

 

 

 

Cucu Alexandra, clasa a X a G 

 Florea Camelia, clasa a X a G 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alexandru Andreea, clasa a IX a G                       Gache Nicoleta, clasa a IX a G 
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CELE 7 MINUNI ALE LUMII ANTICE 

BOJOAGA  TEODORA-clasa a IX a F 

 

 ,,Cele 7 minuni ale lumii antice" 

reprezintă o listă bine cunoscută a 

şapte edificii din antichitate, elaborată 

de către Antipater din Sidon în secolul 

al II-lea î.Hr., bazându-se pe spusele 

călătorilor eleni. În lista iniţială a lui 

Antipater, Farul din Alexandria era 

înlocuit cu Zidurile Babilonului. Dintre 

aceste minuni, singura care s-a păstrat 

este Marea Piramidă din Gizeh sau 

Piramida lui Keops, putând fi vizitată şi 

în zilele noastre. 

 

1. Piramida din Gizeh sau Piramida 

lui Keops 

 

Singura minune a lumii antice care încă 

mai există, deşi este cea mai veche 

minune a lumii antice, a fost construită 

în jurul anului 2550 î.Hr de către 

egipteni. Pentru mai bine de 43 de 

secole, această construcţie a fost cea 

mai înaltă clădire din lume, având peste 

146 metri (azi 138 metri) până în anul 

1889 când a fost detronată de Turnul 

Eiffel. 

 

 

 2. Grădinile suspendate ale 

Semiramidei sau Grădinile 

suspendate din Babilon 

 

Singura construcţie dintre cele 7 

minunii ale lumii despre care încă nu a 

putut fi demonstrat 100% că a existat, 

se spune că ar fi fost construită în jurul 

secolului al VI-lea î.Hr la ordinul regelui 

babilonian Nabucodonosor al II-lea 

pentru una dintre soţiile sale. Conform 

spuselor istoricului Diodor din Sicilia, 

uriaşele grădini ocupau o suprafaţă de 

circa 15.000 metri pătraţi şi se ridicau 

pe patru nivele până la înălțimea de 77 

metri. Pe fiecare nivel erau plantaţi 

arbori din mai multe specii, unii dintre ei 

având înălțimea de peste 20 de metri, 

fiind udaţi cu ajutorul unor pompe 

cilindrice, al căror secret nu se 

cunoaşte nici până în ziua de azi. 

Grădinile ar fi dispărut după secolul al 

II-lea î.Hr., fie în urma unui cutremur, fie 

în timpul ocupării Babilonului de către 

persani. 

 

 

 

http://esticurios.ro/istorie/turnul-eiffel.php
http://esticurios.ro/istorie/turnul-eiffel.php
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3. Statuia lui Zeus din Olympia 

 

 

Statuia lui Zeus a fost sculptată după 

tehnica criselefantină în anul 435 î.Hr. 

de către celebrul sculptor elen Phidias, 

având o înălțime de 12 metri. Statuia a 

fost realizată din lemn îmbrăcat în foi de 

aur şi cu plăci de fildeş. Pentru a putea 

fi adăpostită, a fost nevoie de 

construirea unui templu. Statuia îl 

înfăţişa pe Zeus așezat pe un tron cu 

un spătar înalt, bogat decorat.  

 

4. Templul zeiţei Artemis din Efes 

sau Templul Dianei(la romani) 

 

"Am văzut zidurile din Babilon, am 

văzut grădinile din Semiramide, am 

văzut statuia lui Zeus din Olimp, 

Colosul din Rodos, piramidele. Dar 

când am văzut templul din Efes, 

celelalte minuni au dispărut ca în 

ceaţă." a spus Philon din Alexandria 

despre templu. Edificiul a fost construit 

în anul 550 î.Hr în orașul Efes din 

Grecia antică în cinstea zeiţei 

Artemis(în mitologia greacă, zeiţa 

vânătorii), timp de mai bine de un secol, 

având o înălțime de 65 metri. 

Templul era faimos nu doar pentru 

mărimea lui, ci mai ales pentru operele 

de artă pe care le găzduia. În interiorul 

acestuia se afla statuia de 2 m a zeiţei 

Artemis, acoperită cu aur și argint. În 

356 î.Hr., templul a ars într-un incendiu; 

reconstruit de Alexandru cel Mare, 

templul este din nou distrus de goţi. 

Refăcut, acest templu păgân este 

închis în anul 391 d.Hr., în anul 401 

d.Hr., fiind distrus definitiv la ordinul 

Sfântului Ioan Gură de Aur (Patriarhul 

Constantinopolului). Din blocurile de 

marmură ale Templului zeiţei Artemis s-

au construit ulterior alte edificii. 

5. Colosul din Rhodos 

 

Statuia Colosului din Rhodos este fără 

doar şi poate una dintre cele mai 

importante edificii ale lumii antice, fiind 

inclusă în lista celor 7 minuni ale lumii 

antice. Aceasta avea o înălţime între 32 

şi 36 metri, înfăţişându-l pe zeul grec 

Helios(zeul Soarelui în mitologia 

greacă). 

Era construită din bronz şi întărită 

ulterior cu piatră şi fier. Statuia a fost 

distrusă în urma unui cutremur în anul 

http://esticurios.ro/istorie/mitologia-greaca.php
http://esticurios.ro/istorie/mitologia-greaca.php


45 

 

224 î.Hr. Aceasta a reprezentat şi încă 

reprezintă o sursă de inspiraţie(din ea 

inspirându-se sculptorul francez 

Auguste Bartholdi, cel care a construit 

Statuia Libertăţii, dar şi celebrul scriitor 

George R. R. Martin creatorul 

fenomenului mondial "Game of 

Thrones"). 

 

6. Mausoleul din Halicarnas 

Acest edificiu construit de către greci şi 

persani, a fost finalizat în anul 335 î.Hr., 

fiind situat în provincia elenă Caria. 

Mausolelul se deosebeşte de celelalte 

clădiri tradiţionale din Grecia prin 

înălţimea sa impresionantă de 

aproximativ 49 metri. Monumentul a 

fost distrus de un puternic cutremur în 

secolul al XII-lea d.Hr. Rămăşiţele 

Mausoleului din Halicarnas se află în 

partea de nord a orașului Bodrum 

(Turcia), fiind expuse într-un muzeu în 

aer liber, accesibil vizitatorilor. 

 

 

 

 

7. Farul din Alexandria 

Farul din Alexandria nu a fost doar o 

simplă construcţie a lumii antice, ci una 

dintre cele mai de seamă, fiind construit 

în secolul al III-lea î.Hr., pe insula 

Pharos(pe actualul teritoriu al 

Egiptului). A reuşit să supravieţuiască 

aproape un mileniu şi jumătate, înainte 

de a fi distrus parţial de mâna omului 

(un spion din Bizantin a sugerat că sub 

far este îngropată o comoară imensă). 

Înălţimea farului nu se cunoaşte exact, 

cifra prezumată fiind cuprinsă între 135 

şi 450 de metri. Constituit din marmură 

albă, farul era format din 3 turnuri 

(primul - pătrat, al doilea - hexagonal şi 

al treilea - cilindric) suprapuse. Pentru 

fundaţii s-a utilizat sticla, considerată 

cea mai rezistentă în apă. Ştiai că 

lumina farului ajungea la peste 50 km, 

lungime atinsă şi de farurile de azi? 

Monumentul a fost complet distrus de 

cutremurul din 1375.  
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Știați că…. 

MIHALACHE  DENISA, JEREBIE ANDREI, 

     POPLIUC ALEXANDRU     – clasa a IX a F 

• Până la sfârșitul anilor 1800, doar oamenii înstăriți mergeau la școală? 

• Peste 14 miliarde de creioane sunt produse anual, în întreaga lume? 

• În medie, un singur creion poate fi ascuțit de 17 ori și scrie până la 45.000 de cuvinte? 

• Creioanele pot scrie și în spațiu, în apă sau cu susul în jos? 

• Guma de șters a fost adăugată creioanelor, începând cu anul 1858? 

• Înainte de apărea guma de șters, oamenii utilizau miezul de pâine ca să șteargă 

urmele de creion? 

• 2.4% dintre copiii din întreaga lume suferă de Didaskaleinophobia? Aceasta 

reprezintă teama de a merge la școală. 

• În fiecare an, în întreaga lume, peste 78.8 milioane de copii, adolescenți și adulți se 

înscriu la școală? 

• 67% dintre copii declară că le place la școală? 

• Cea mai mare școală din lume, din punct de vedere al numărului de elevi, este City 

Montessori din Lucknow, India? Aceasta are mai mult de 32.000 de elevi. 

• Copiii ruși încep școala întotodeauna pe 12 septembrie? Indiferent că e zi de 

weekend sau sărbătoare… aceasta este cunoscută printre ei ca „Ziua Cunoștințelor” 

și marchează atât prima zi a școlii, cât și începutul toamnei. 

• Copiii japonezi nu sunt însoțiți de părinți în prima zi de școală? Se așteaptă ca aceștia 

să meargă singuri. De asemenea, aceștia mereu își aduc mâncare de acasă, frumos 

ambalată. Este deja un obicei pentru bunici să cumpere geanta de școală a copiilor, 

numită randoseru. 

• În România, prima Școală Românească a fost deschisă în anul 1495? Aceasta se 

află în interiorul curții Bisericii Sfântul Nicolae din cartierul istoric Șcheii Brașovului. 

• Până la sfârșitul anilor 1800, doar oamenii înstăriți mergeau la școală? -Peste 14 

miliarde de creioane sunt produse anual, în întreaga lume? -În medie, un singur 

creion poate fi ascuțit de 17 ori și scrie până la 45.000 de cuvinte? -Creioanele pot 

scrie și în spațiu, în apă sau cu susul în jos? -Guma de șters a fost adăugată 

creioanelor, începând cu anul 1858? -Înainte de apărea guma de șters, oamenii 

utilizau miezul de pâine ca să șteargă urmele de creion? 

• 2.4% dintre copiii din întreaga lume suferă de Didaskaleinophobia? Aceasta 

reprezintă teama de a merge la școală. 

• În fiecare an, în întreaga lume, peste 78.8 milioane de copii, adolescenți și adulți se 

înscriu la școală?  

• 67% dintre copii declară că le place la școală?  

• Cea mai mare școală din lume, din punct de vedere al numărului de elevi, este City 

Montessori din Lucknow, India? Aceasta are mai mult de 32.000 de elevi. 

• Copiii ruși încep școala întotodeauna pe 12 septembrie? Indiferent că e zi de 

weekend sau sărbătoare… aceasta este cunoscută printre ei ca „Ziua Cunoștințelor” 

și marchează atât prima zi a școlii, cât și începutul toamnei.  
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• Copiii japonezi nu sunt însoțiți de părinți în prima zi de școală? Se așteaptă ca aceștia 

să meargă singuri. De asemenea, aceștia mereu își aduc mâncare de acasă, frumos 

ambalată. Este deja un obicei pentru bunici să cumpere geanta de școală a copiilor, 

numită randoseru. 

• În România, prima Școală Românească a fost deschisă în anul 1495? Aceasta se 

află în interiorul curții Bisericii Sfântul Nicolae din cartierul istoric Șcheii Brașovului. 

• In unele tari cultura mancarii in restaurantele de lux este atat de dezvoltata incat 

unii dintre bucatari isi dau demisia pe loc daca isi observa clientii ca pun sare sau 

piper in elementele servite? Elvetia este una dintre aceste tari. 

• Locul cel mai luminat (artificial) de pe Terra este Las Vegas? Luminile metropolei 

pot fi vazute chiar si din spatiu. 

 

 

 

POEZII PRIN OCHI DE COPIL 

DURA  DENISA ANDREEA, clasa a IX-a E 

 

Cãsuța de turtă dulce 

 

Pe o pajiște de zahăr 

 În ținutul Măr  

E o casă faimoasă  

Fiindca e tare gustoasă . 

Acoperiș din zahăr ars  

Soldații ciocolatii care fac marș 

Ușile din ciocolată  

Nu vrei și tu o bucată? 

 Înăuntru este vis  

Este rupt din paradis  

Podeaua din acadea  

Tot ce mi-ar putea plăcea  

Mesele din caramel  

Scaune,dulci de fel  

Tablouri din gelatină  

Tapete,budincă fină  

Paturi din vată de zahăr 

 Ce frumos e în ținutul Mãr 

 Izvoarele din dulci sucuri  

Copacii din jeleuri dau muguri  

Totul e roz si e gustos  

In lumea Măr totul e spectaculos. 

 

 

 

Stil de viață sănătos! 

 

1. Să ne distrăm copios  

Întâi,un stil de viață sănătos 

Sportul înainte de toate  

Așa da,ce sănătate!  

 

2. Dimineața abdomene!  

La amiază alergare  

Seara măcar 5 flotări  

Apoi dormim până-n zori  
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3. Dacă vreți ca să slăbiți  

La dulciuri să nu poftiți  

Prin parc 3 ture alergați  

De kilograme scăpați  

 

4. .De mâncare ,ce e oare?  

Off,iar salată si puțină sare... 

 O cană de ceai mai mare..  

Fără ciocolată-n buzunare  

 

5. Sărmăluțe?Nici de gând!  

Sunt un ghiocel plăpând  

Tare-aș vrea o ciocolată  

Dar eu beau doar apă plată  

 

6. Fripturică...vai!Visez!  

La cuptor mi-o imaginez  

Pe deasupra delicat  

Puiul este aromat!  

 

7. Din cuptor mă-ntâmpină  

A mâncării lumină 

Văd doar puiul cel mare  

Făcut la rotisoare  

 

8. Ce miros îmbătător!  

Ce parfum amețitor!  

Ce frumos arată el! 

 În farfurie nițel!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Vreau si eu tiramisu  

Să-mi crească aperitul  

Tort mare ,plin cu frișcă  

Și poate puțin budincă  

 

10. Negrese și eclere...  

Eu m-am săturat de mere!  

Un sandwich plin cu carne...  

Este fosta mea mâncare..  

 

11 .Gata!Nu e politicos  

Trebuie să mănânc sănătos  

De acum salată,pește  

Fructe si doar două mese!  

 

12. Fãră pâine,chiar de o să-mi pese  

Numai vreau fast-food pe mese  

Eu țin cură de slăbire  

Ca să nu îmi ies din fire  

 

13 .Sport voi face,asta este  

S-arăt ca prințesa din poveste  

Trasă ca printr-un inel 

Așa-mi doresc să fiu de fel!  

 

14. Adio masã copioasă  

Adio,tot ce mă îngrașă  

Nu vreau să par pretențioasă  

Dar nu mănânc tot ce-i pe masã  

 

15. Mănânc doar ce e sănãtos  

Un ritm de viață armonios  

La fel să faceți și voi  

Să n-aveți obrăjorii rotunjori. 

 

 

 


