
 
 

Investeşte în  oameni! 
FONDUL SOCIAL EUROPEAN 
Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 
Axa prioritară 6: „Promovarea incluziunii sociale” 
Domeniul major de intervenţie 6.2: ”Îmbunătăţirea accesului şi a participării grupurilor vulnerabile pe piaţa muncii” 
Titlul proiectului: “Dezvoltarea de programe de formare specifice pentru creşterea incluziunii sociale în scopul 
îmbunătăţirii accesului pe piaţa muncii” 
Beneficiar: Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia 
Contract nr. POSDRU/96/6.2/S/49743 
 
 
 
 
 
 
 
 

SUPORT CURS DE 
FORMARE PROFESIONALĂ 

 
 
 
 

 
 

Seria J: 
Asistența socială în protecția 
persoanelor cu dizabilități 

Lect. univ. dr. Bara Monica Angela 

  
Noțiuni fundamentale de tehnologia 
informației și a comunicării 

Asist.univ.dr. Boca Loredana 

  
Management financiar Conf.Univ.dr Danuletiu Dan 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alba Iulia 
2013 

  



 

2 
 

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau 

a Guvernului României. 

Reproducerea integrală sau parţială a textului, prin orice mijloace, fără acordul autorilor este 

interzisă. 

Responsabilitatea pentru conţinutul cursului aparţine în întregime autorilor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafică: 

 Mădălin ORDEAN 

Tehnoredactare: 

 Mădălin ORDEAN 

Tipar: 

 Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia 

 Str. Gabriel Bethlen, Nr. 5, 510009 Alba Iulia 

 Tel.: +40258806263/ int. 185 

 Fax: +400258812630 

  



 

3 
 

CUPRINS 
 
ASISTENȚA SOCIALĂ ÎN PROTECȚIA PERSOANELOR CU DIZABILITĂȚI .......................................................................... 5 

CURS 1. NOTIUNEA DE DEFICIENTA, INCAPACITATE, HANDICAP ................................................................................. 7 

1.1 Noţiuni generale cu privire la dizabilităţi ............................................................................................................. 9 
1.2 Deficienţă, incapacitate, handicap ....................................................................................................................... 9 
1.3 Categorii de handicap ........................................................................................................................................ 11 

CURS 2 PROBLEMATICA ȘI REINSERȚIA SOCIALĂ  A PERSOANELOR CU DIZABILITĂȚI ................................................. 16 

2.1. Problematica inadaptării persoanelor cu handicap .......................................................................................... 16 
2.2. Recuperarea persoanelor cu handicap .............................................................................................................. 17 
2.3 Recuperarea biologică şi medicală a persoanelor cu handicap ......................................................................... 19 
2.4. Recuperarea socială a persoanelor cu handicap mintal ................................................................................... 21 
2.5.Readaptarea socială şi integrarea persoanelor cu handicap ............................................................................. 22 

2.5.1 Educaţia în familie .......................................................................................................................................................... 22 
2.5.2 Educaţia în şcoală ........................................................................................................................................................... 25 

2.6. Orientarea şi integrarea profesională ............................................................................................................... 28 
2.6.1. Particularităţi ale activităţii de orientare şcolară şi profesională a persoanelor cu handicap vizual ............................. 28 
2.6.2 Activitatea persoanelor cu handicap în atelierul protejat .............................................................................................. 30 
2.6.3. Adaptarea locurilor de muncă pentru persoane cu handicap, element important în reinserţia socială ....................... 30 

2.7 Integrarea socială .............................................................................................................................................. 33 

CURS 3 DISCRIMINAREA ȘI MODALITĂȚI DE COMBATERE A FENOMENULUI DISCRIMINARE ..................................... 34 

CURS 4 ROLUL ASISTENŢEI SOCIALE ÎN RECUPERAREA ŞI INTEGRAREA PERSOANELOR CU HANDICAP ....................... 38 

4.1 Asistenţa socială a persoanelor cu handicap fizic .............................................................................................. 38 
4.2.Asistenţa socială a persoanelor cu handicap senzorial ...................................................................................... 39 
4.3. Asistenţa socială a copilului nevăzător sau cu vederea diminuată ................................................................... 40 
4.4 Asistenţa socială a persoanelor cu handicap mintal .......................................................................................... 41 

CURS 5. CADRUL LEGISLATIV DE COMBATERE A DISCRIMINĂRII ȘI DE PROTECȚIE A PERSOANELOR CU DIZABILITĂȚI43 

5.1. Acţiuni întreprinse de  Comisia Europeană în vederea combaterii discriminării ............................................... 43 
5.2. Declaraţia ONU cu privire la Drepturile Persoanelor cu Handicap .................................................................... 45 
5.3. Strategia naţională privind egalizarea şanselor pentru persoanele cu dizabilităţi din România ...................... 46 

ANEXA 1. CADRUL LEGISLATIV  - DREPTURILE PERSOANELOR CU HANDICAP ............................................................. 52 

1.1. Drept Internaţional: .......................................................................................................................................... 52 
1.2. Legislaţie internă: .............................................................................................................................................. 53 

BIBLIOGRAFIE SELECTIVĂ ........................................................................................................................................... 55 

NOŢIUNI FUNDAMENTALE DE TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI ŞI A COMUNICĂRII.......................................................... 57 

CAPITOLUL I. FUNDAMENTELE MANAGEMENTULUI INFORMAŢIEI. ELEMENTE DE HARDWARE ŞI SOFTWARE .......... 58 

Clasificarea informaţiilor .......................................................................................................................................... 59 
Funcţiile unui sistem informatic ............................................................................................................................... 59 
Resurse hardware. Structura unui sistem de calcul de tip PC .................................................................................. 60 
Elemente de multimedia: compact discuri, plăci de sunet ....................................................................................... 66 
Resurse software ...................................................................................................................................................... 68 

CAPITOLUL II. ELEMENTE DE WORD ........................................................................................................................... 81 

Formatarea în Word ................................................................................................................................................. 81 
Mutarea şi copierea textului ................................................................................................................................................... 81 
Formatarea textului ................................................................................................................................................................ 81 
Font-uri ................................................................................................................................................................................... 81 
Alinierea textului ..................................................................................................................................................................... 82 
Stabilirea formatului hârtiei .................................................................................................................................................... 83 



 

4 
 

Stabilirea marginilor ................................................................................................................................................................ 84 
Scrierea pe coloane ................................................................................................................................................................. 84 
Numerotarea paginilor ............................................................................................................................................................ 85 
Creare antet şi notă de subsol ................................................................................................................................................ 85 
Inserare simboluri ................................................................................................................................................................... 86 
Inserare marcatori şi numerotare ........................................................................................................................................... 87 
Tabele ..................................................................................................................................................................................... 87 

Inserare obiecte în Word .......................................................................................................................................... 89 
Inserare formule cu Microsoft Equation 3.0 ........................................................................................................................... 89 
Clip Art .................................................................................................................................................................................... 91 
Auto Shapes ............................................................................................................................................................................ 91 
Word Art ................................................................................................................................................................................. 92 
Inserare legendă de figură, ecuaţie sau tabel ......................................................................................................................... 92 
Inserare listă de figuri, de ecuaţii şi de tabele ......................................................................................................................... 93 
Inserare titluri de capitole ....................................................................................................................................................... 94 
Generare cuprins .................................................................................................................................................................... 94 

Creare Hiperlegături ................................................................................................................................................. 95 

CAPITOLUL III. PROGRAME DE PREZENTARE GRAFICĂ ............................................................................................... 97 

CAPITOUL IV. CALCUL TABELAR. PROCESOARE DE TABELE. EXCEL ........................................................................... 105 

BIBLIOGRAFIE .......................................................................................................................................................... 116 

MANAGEMENT FINANCIAR ...................................................................................................................................... 117 

CAPITOLUL I – MANAGEMENTUL FINANCIAR – COMPONENTĂ A MANAGEMENTULUI PROIECTULUI ...................... 119 

1.1. Conţinutul managementului financiar ............................................................................................................ 119 
1.2. Managementul proiectului şi managementul financiar .................................................................................. 120 
1.3. Planificarea financiară, bugetul proiectului şi importanţa acestora ............................................................... 123 

CAPITOLUL II - MANAGEMENTUL COSTULUI PROIECTULUI ...................................................................................... 126 

2.1. Conţinutul managementului costului .............................................................................................................. 126 
2.2. Planificarea resurselor..................................................................................................................................... 126 
2.3. Estimarea costurilor ........................................................................................................................................ 133 

2.3.1. Clasificarea estimărilor după gradul de certitudine .................................................................................................... 135 
2.3.2. Tehnici de estimare a costurilor .................................................................................................................................. 136 
2.3.3. Documentele de ieşire ale estimării costului .............................................................................................................. 137 

2.4. Stabilirea bugetului şi a fluxului de numerar ale proiectului ........................................................................... 138 

CAPITOLUL III – CONTROLUL COSTURILOR ŞI ELIGIBILITATEA CHELTUIELILOR .......................................................... 148 

3.1. Controlul costurilor .......................................................................................................................................... 148 
3.2. Prefinanţarea proiectelor ................................................................................................................................ 150 
3.3. Criterii de eligibilitate a cheltuielilor ............................................................................................................... 151 
3.4. Eligibilitatea cheltuielilor  în proiectele finanţate din fonduri structurale ...................................................... 151 
3.5. Documente contabile legate de decontarea cheltuielilor ............................................................................... 155 
3.6. Rambursarea cheltuielilor ............................................................................................................................... 157 

CAPITOLUL IV – MANAGEMENTUL PROCESULUI DE ACHIZIŢIE. LICITAŢIILE PUBLICE ................................................ 159 

4.1. Managementul procesului de achiziţie ........................................................................................................... 159 
4.2. Achiziţiile publice în România .......................................................................................................................... 160 

4.2.1. Tipuri de contracte de achiziţie publică ...................................................................................................................... 160 
4.2.2. Proceduri de atribuire a contractelor ........................................................................................................... 161 

CAPITOLUL V – RAPORTAREA PROIECTULUI. AUDITUL PROIECTULUI ....................................................................... 173 

5.1. Raportarea către finanţator ............................................................................................................................ 173 
5.2.  Auditul financiar al proiectului ....................................................................................................................... 175 

BIBLIOGRAFIE .......................................................................................................................................................... 177 

 



 

5 
 

Asistența socială în protecția persoanelor cu dizabilități 
 

FIŞA DE ORGANIZARE  A  ACTIVITĂŢII DIDACTICE 
 

 
 
A. Denumire modul: Asistența socială în protecția persoanelor cu dizabilități 
Grup ţintă: Personalul furnizorilor de servicii sociale 
 
B. Titular modul/ Formator: Lect. univ. dr. Bara Monica Angela 
 
Buget timp: 18 ore 
 
  Activităţi teoretice: 12 ore 
  Activitaţi practice:  6 ore 
Obiective:  
 Cunoasterea şi înţelegerea conceptelor fundamentale din domeniul protecției 

persoanelor cu dizabilități 
 Cunoaşterea metodologiei şi instrumentelor necesare intervenţiei sociale în domeniul 

familiei şi a protecţiei persoanelor cu dizabilități 
 Creşterea motivaţiei pentru cunoaşterea politicilor sociale  a şi implementării 

modelelor de bune practici în domeniul protecției persoanelor cu dizabilități. 
 
Competenţe generale: 
1. Elaborare, implementare şi evaluare a proiectelor, programelor si politicilor de 

asistenţă socială pentru diferite categorii vulnerabile 
2. Identificarea şi descrierea metodologiei şi a procedurilor de elaborare a politicilor şi 

programelor sociale destinate persoanelor şi grupurilor vulnerabile (persoanele cu 
dizabilități) 

Competențe specifice: 
1. Explicarea apariţiei şi menţinerii problemelor sociale ale grupurilor vulnerabile, 

utilizând procedurile specifice 
2. Implementarea politicilor şi programelor sociale prin dezvoltarea  şi aplicarea  de 

proceduri şi metodologii  specifice 
3. Utilizarea diagnozei sociale în raport cu normele şi specificul socio-cultural al 

comunităţii 
4. Dezvoltarea de politici sociale pentru persoanele şi grupurile vulnerabile 
 

F. Conţinuturi/Teme şi forme de activitate specifice 
 Nr. 
crt. Conţinuturi/Teme Formă de activitate Nr. ore 

1. Noţiuni  generale cu privire la 
deficienţă, incapacitate, handicap 

Activităţi teoretice 
 

2 
 

2.  Problematica și reinserția socială  a 
persoanelor cu dizabilități 

Activităţi teoretice 
Activităţi practice 

4 
2 

3.  
 

Discriminarea și modalități de 
combatere a fenomenului 
discriminare 

Activităţi teoretice 
 

2 
 



 

6 
 

4. 
 

Rolul asistenţei sociale în 
recuperarea şi integrarea 
persoanelor cu handicap 

Activităţi teoretice 
Activităţi practice 

2 
2 

5. 
Cadrul legislativ de combatere a 
discriminării și de protecție a 
persoanelor cu dizabilități 

Activităţi teoretice 
Activităţi practice 

2 
2 

 Total ore 12 + 6 18 
 

Metodologia didactică: 
 
Tehnici educaţionale: prezentări, dezbateri, exerciţii, studii de caz. 
Mijloace educaţionale: tablă, videoproiector, prezentări power-point, foi cu exerciţii, fişe 
de lucru. 
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CURS 1. NOTIUNEA DE DEFICIENTA, INCAPACITATE, 
HANDICAP 

 
  

 La origine, termenul de HANDICAP nu a fost cuvânt simplu, ci o era compus din trei 
unităţi semantice diferite : HAND IN CAP. În limba engleză, unde sintagma a apărut pentru 
prima oară ( sec.XVI), „hand” înseamnă  „mână” , „in” este echivalent cu „în” iar „cap” 
înseamnă „caschetă”, „ căciulă”. Expresia „ Hand in cap” este folosită pentru de 
asemenea unui joc în care partenerii îşi disputau diverse obiecte personale după un preţ 
fixat de un arbitru. Obiectele erau puse într-o căciulă („cap”), de unde se extrăgeau cu 
mâna („hand”) absolut la întâmplare. Prin contractare lingvistică, consoana „n” de la „in” a 
dispărut, iar sintagma a devenit cuvânt de sine stătător: HANDICAP. 
 În secolul XVIII (1754), cuvântul HANDICAP începe să fie aplicat la competiţiile 
dintre doi cai, iar mai târziu (1786) şi la cursele cu mai mult de doi cai. 
 Deplasarea semantică a HANDICAPU-ului de la semnificaţia primară de „joc de 
noroc”, la „semnificaţia sa secundară”, aplicabilă la cursele de cai , a fost posibilă întrucât 
în ambele situaţii avea loc o „ evaluarea comparativă a obiectelor” aflate în competiţie 
(dispută): în primul caz, a efectelor personale, în al doilea caz , a cailor .Prin  „cursă cu 
handicap” se înţelegea acea cursă în care şansele inegale ale cailor erau, în principiu, 
egalizarea prin obligaţia celor mai buni de a purta o greutate în plus, în funcţie de 
performanţele anterioare deja confirmate. 
 În limba franceză, termenul de HANDICAP ( cu sensul său specific şi stabilizat, 
aplicabil la cursele de cai), apare deja consemnat la 1827 (T.Byron: „Manuel de l”amateur 
de courses”).În dicţionarele de limba franceză, termenul este întâlnit pentru prima dată, în 
suplimentul „Littre”, ediţia 1877 în „ Dictionnaire de l”Academie”, termenul de HANDICAP 
este introdus abia la ediţia din 1935 la interval diferite, încep să apară şi derivatele: 
„handicaper” (1854), „handicapeur” (persoana care stabilşte handicapurile;1872), 
„handicapage” (1906). 
 Extensia conţinutului semantic al HANDICAP-ului continuă prin glisarea acestuia de 
la limitarea capacităţilor cailor la limitarea capacităţilor oamenilor, apoi de la limitarea 
capacităţilor umane , la consecinţele acestor limitări. Nu se cunoaşte cu exactitate această  
convertire semantice de la domeniul cabalin de  domeniul uman. Este sigur însă că data 
convertirii s-a produs mai întâi la ţările anglofone, mutaţia semantică transferându-se apoi, 
progresiv, în ţările francofone, iar mai apoi şi în celelalte perimetrice geografice.  
Se estimează – spre exemplu – că termenul de „handicap fizic” aplicabil la domeniul 
realităţilor umane, ar fi apărut cam pe la sfârşitul deceniul IV al secolului nostru (1940). 
 În dicţionarele de limbă română, termenul de HANDICAP apare relativ târziu. 
 Dintre dicţionarele apărute sub egida Academiei Române, ediţia din 1934 (Sextil  
Puşcariu) nu face nici o referire la termenul d handicap şi nici la vreunul dintre derivatele 
lui.”Dicţionarul limbii române literare contemporane” din 1956 consemnează termenul de 
handicap în ipostaza de substantiv (cu două semnificaţii proprii şi o semnificaţie figurată), 
la care se adaugă derivatul verbal „a handicapa” (cu o semnificaţie proprie şi una 
figurată).În „Dicţionarul Enciclopedic român” din 1964, contrar aşteptărilor , neologismului 
handicap este iarăşi absent. În schimb, în toate dicţionarele ulterioare, termenul de 
handicap este prezentat alături de derivatul său verbal a handicapa. Nu apare însă 
derivatul „handicapat” (adjectiv şi substantiv), deşi în limbajul comun (oral şi scris) „copil 
handicapat” sau „persoană handicapată” deveniseră deja expresii curente. 
 În literatura de specialitate, o penetraţie masivă a termenul de „handicap” se 
produce abia în ultimul deceniu. Exemplu edificator în : „Regulamentul şcolilor pentru copii 
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cu deficienţe” (1971), cuvintele handicap şi handicapat nu sunt folosite nici măcar o 
singură dată. 
 Deplasarea semantică a termenului de handicap, de la semnificaţia originară 
restrânsă (aplicabilă doar curselor de cai), la semnificaţia actuală extinsă (aplicabilă 
relaţiilor umane), a fost însoţită şi de deplasarea dominantei lexicale de la „egalitatea în 
concurenţă”, la „dezvoltarea în concurenţă”. O asemenea deplasarea pare să constituie 
deja un proces încheiat şi ireversibil, dovadă că, prin simpla rostire a cuvântului handicap, 
se induce,automat, şi ideea de nuanţă defavorabilă. 
 Ideea de dezavantaj  şi dificultate, pe care o semnifică termenul de handicap, nu a 
apărut însă, la început, decât prin rapoarte la un context social. Interesa deci dezavantajul 
social al individului aflat în concurenţă şi nu alte stări de inferioritate. 
 De la semnificaţia sa socială, termenul de handicap este deturnat apoi spre o 
semnificaţie accentuat medicalizată, când pe prim plan nu se mai situează dezavantajul 
social, ci dezavantajul biopsihic (interpretat ca o consecinţă a unei maladii, a unei devieri 
de la normalitatea somato-psihică).De la consecinţa maladiei se trece apoi la maladia 
însăşi, astfel încât în numeroase contexte, termenul de handicap este folosit ca substitut al 
termenelor: boală, maladie, deficienţă , tulburare somato-psihică,anormalitate etc. În loc 
de deficienţă fizică se foloseşte, tot mai des termenul de handicap fizic, în loc de deficienţă 
de auz se spune handicap de auz, în loc de boală mintală auzim tot mai des expresia 
handicap mintal. 
 Este însă oare legitimă deturnarea semnificaţiei termenului de handicap de la 
accepţiunea specifică de deficienţă defavorabilă (consecinţă a unei devieri de la 
normalitate),spre însuşi agentul care provoacă dezavantajul? Fireşte nu întotdeauna 
limbajul comun (curent) se lasă influenţat şi modelat de convenţii artificiale, chiar atunci 
când acestea au o întemeiere (justificată) raţională,ştiinţifică. Totuşi nu putem nega faptul 
că în forte multe situaţii, limbajul comun de formează prin limitarea limbajului specific de 
specialitate (sau prin analogie cu acest limbaj).Problema dacă semnificaţia pe care o 
atribuim termenului de handicap, în contextul literaturii de specialitate, are o justificare 
raţională, este deci o problema reală. 
 Punctul de vedere al lui Ph. Wood (punct de vedere împărtăşit şi de Organizaţia 
mondială a Sănătăţii)este că termenul de handicap ar trebui păstrat cu accepţiunea sa 
specifică de dezavantaj, de diferenţă defavorabilă , de consecinţă situaţională apărută ca  
urmare a deficienţelor sau maladiilor invalidate. 
 Din punct de vedere lexical, cuvântul handicap  este un substantiv (substitui pentru 
obstacol, dezavantaj, infirmitate). Derivatul „handicapat” poate fi luat fie ca simplu adjectiv 
(copil handicapat, persoană handicapată), fie ca substantiv (un handicapat).În acest din 
urmă caz, asupra subiecţilor astfel desemnaţi se produce şi o anume stigmatizare 
(etichetare depreciativă). 
 
 Lăsând la o parte nuanţele şi sensurile incidentale (excesiv de particularizate), 
putem reţine, pentru noţiunea de handicap, următoarea evoluţie semantică: 
1. handicap – joc de noroc prin care se disputa efectele personale evaluate în prealabil de 
către albitru; 
2. handicap – greutate pe/sau distanţă suplimentară, necesare egalizării şanselor la 
cursele de cai; 
3. handicap – diferenţă cuantificabilă între performanţele jucătorilor de golf; 
4. handicap – totalitatea reperelor cu care un concurent a fost pus în inferioritate (în 
sport); 
5. handicap – dezavantaj, diferenţă defavorizantă, consecinţe ale unor maladii invalidante 
sau ale unor dificultăţi sociale; 
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6. handicap – boală, maladie, deficienţă, tulburare neuropsihică, deviere de la 
normalitate; 
7. handicap – dezavantaj nespecific (prin extensie abuzivă). 
  
Ca derivate lexicale ale handicapului, reţinem: 
8. handicapat – adjectiv cu sensul de trăsătură dezavantajată, defavorizantă; 
9. handicapat – substantiv desemnând persoana afectată de un dezavantaj; 
10. handicapat – substantiv desemnând o persoană bolnavă, cu devieri de la 
normalitatea somato-psihica; 
11. handicapat – stigmat cu semnificaţie devalorizantă, în special cu referire la retardarea 
mintală; 
12. a handicapa – verb tranzitiv cu semnificaţia proprie de a avea sau a-şi crea un avantaj 
asupra concurentului într-o competiţie; 
13. a handicapa – cu semnificaţia figurată de a perturba sau a frâna activitatea cuiva, a 
pune pe cineva în stare de inferioritate; 
14. a handicapa – cu semnificaţia de a pune pe cineva în poziţie de anormalitate faţă de 
un anumit sistem de referinţă, diferit convenţional de starea de normalitate; 
15. handicapant – (prin analogie cu invalidant) caracterizează entitatea gnoseologică sau 
factorii etiologici susceptibili de a provoca un handicap, un dezavantaj, o boală ( sau care 
au provocat, în mod real, o asemenea disfuncţionalitate). 
 Semnificaţiile consemnate la punctele 5, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14 şi 15 sunt 
întotdeauna relative şi contextuale ( situaţionale, circumstanţiale), întrucât natura şi 
intensitatea stărilor de anormalitate pe care le presupun nu sunt dependente numai de 
starea intrinsecă a individului, ci rezultă şi din interacţiunea individului cu mediul. O 
infirmitate fizică, spre exemplu, poate fi mult mai handicapată pentru un lucrător manual, 
decât pentru un intelectual. 
 Putem conchide deci, folosind expresia lapidară a lui Bloch-Laine, că:”la gravitatea 
intrinsecă a handicapatului nu corespunde în mod riguros un grad proporţional de 
inadaptare”. 
 

1.1 Noţiuni generale cu privire la dizabilităţi 
 

Handicapul 
Rezultă dintr-o deficienţă dau dintr-o incapacitate care împiedică individul să  

Îndeplinească un rol social normal, în raport cu nivelul diferitelor cerinţe sociale şi 
culturale. 
 Este necesar să menţionăm faptul că termenul „handicap” şi „boală” nu sunt 
identici: 

• Boala poate determina handicapul; 
• Boala poate accentua handicapul; 
• Boala poate fi o stare reversibilă; 
• Handicapul determinat de boală poate fi reversibil, ceea ce nu mai e valabil atunci 

când handicapul are la bază o deficienţă sau incapacitate. 
 

1.2 Deficienţă, incapacitate, handicap 
 

 O.M.S. a adoptat în 1980 o clasificare menită a aduce unele precizări terminologice  
necesare în activităţile cu persoanele handicapate. 



 

10 
 

 Termenul de deficienţă corespunde oricărei absenţe, pierderi sau alternări a unei 
structuri sau funcţii anatomice, fiziologice, psihologice. 
 Deficienţa implică exteriorizarea stării patologice la nivelul unui organ oarecare, iar 
sistemul deficienţelor prezentate de I.C.I.D.H. ar putea fi asimilat cu sistemul maladiilor 
prezentate de C.I.M. doar în măsura în care se ia în considerare un anumit prag  al 
entităţii morbide. 

Principalele categorii de deficienţe sunt cele intelectuale, psihice, de limbaj şi 
vorbire, auditive, oculare, viscerale, ale aparatului de susţinere, estetice, ale funcţiilor 
generale etc. 

Termenul de incapacitate corespunde oricărei reduceri (parţială sau totală) a 
posibilităţilor de a îndeplini o activitate într-un mod sau în limitele a ceea ce consideră a fi 
normal pentru o fiinţă umană. 

Formele şi nivelurile de incapacitate vizează persoana în integritatea trăsăturilor ei 
caracteristice. 

Principalele categorii de incapacităţi sunt cele de comportament, comunicare, 
igienă personală, deplasare, control al membrelor, dexteritate motrice, aptitudini speciale, 
situaţii particulare. 

Termenul de handicap se referă la pierderea sau limitarea şanselor unui individ de 
a lua parte la viaţa comunităţii la un nivel egal cu ceilalţi semeni. 

Handicapul mai poate fi definit şi ca un dezavantaj, rezultând dintr-o deficienţă sau 
incapacitate, care împiedică sau pune în imposibilitate pe individ să-şi îndeplinească un rol 
normal (în raport cu vârsta, sexul, factorii social şi culturali). 

Handicapurile se referă la interacţiunea individului cu mediul, reprezentând  astfel 
socializarea experienţei morbide. Handicapul rezultă din imposibilitatea sau incapacitatea 
de a răspunde aşteptării sau normelor mediului specific al subiectului şi se referă, 
îndeosebi la dificultăţile întâmpinate  în îndeplinirea funcţiilor vitale esenţiale : de orientare, 
de independenţă fizică, de mobilitate, de integrare socio-profesională şi autonomie 
economică. 

Astfel handicapul se caracterizează printr-un anumit grad de dificultate sau 
imposibilitate de a efectua anumite sarcini şi prin observarea unor deprinderi, într-o sferă 
sau alta a dezvoltării: fizică, intelectuală, senzitivă, afectivă, comportamentală. Însă gradul 
de dificultate care apare la o anumită persoană în îndeplinirea unor activităţi se evaluează 
în raport cu cerinţele mediului, cu normele sociale, făcând posibilă aprecierea nivelului său 
de autonomie personală. 

Aşadar deficienţa interesează calitatea structurii anatomo-fiziologice a organismului 
uman şi a funcţionalităţii acestuia; capacitarea/incapacitatea priveşte gradul de 
îndeplinirea a unei activităţi, vizând în ansamblu, precum şi competenţele 
sale;handicapul/dezavantajul social rezultă dintr-o deficienţă sau dintr-o incapacitate. 

Înţelegând în acest mod noţiunea de handicap, aceasta se apropie de cea de 
„calitate a vieţii” şi persoana în cauză este replasată în cadrul colectivităţii. Deci atât 
persoana cu handicap, cât si cea fără handicap sunt situate în ansamblul comunităţii din 
care fac parte, între ele existând un continuum, mai ales dacă avem în vedere faptul că 
fiecare individ poate  prezenta un handicap – mai mult sau mai puţin semnificativ – prin 
raportare la cerinţele şi circumstanţele mediului de apartenenţă. 
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1.3 Categorii de handicap 
 

În cele ce urmează vom descrie succint categoriile de handicap, cel mai frecvent întâlnite. 
a) Handicapul fizic (locomotor)  
Reprezintă o categorie extrem de eterogenă, care se raportează la varietatea largă 

a dizabilităţilor fizice, cu referire directă la mobilitatea fizică. 
 Handicapul fizic poate fi determinat de un număr extrem de mare de cauze: 
accidente, boli, anomalii cromozomiale etc. 
 Copiii şi a adulţii cu handicapuri fizice au dificultăţi în efectuarea mişcărilor 
(deplasare, coordonare, precizie, postură) de tipuri şi grade diferite. 
 Paralizia cerebrală  este o deficienţă motorie prezentă la naştere sau imediat după 
aceasta; ea este determinată de leziuni ale creierului; acestea afectează controlul 
mişcărilor, astfel încât severitatea handicapului depinde de cât de gravă este leziunea. 
 Paralizia cerebrală se clasifică în raport cu următoarele criterii: tipul şi numărul de 
membre afectate, momentul în care survine afecţiunea, gradul de extindere şi natura 
leziunii cerebrale. 
 Astfel putem aminti: spasticitatea, hemipareza, diplenia, triplenia, tetraplegia, dubla 
hemiplegie. 

Leziuni ale măduvei spinării. Măduva spinării conţine  nervi care transmite 
mesaje de la şi către creier, făcând legătura dintre diferite părţi ale corpului şi creier. 

Leziuni de la nivelul măduvei spinării pot fi produse prin accidente, boli sau factori 
congenitali. Ele afectează transmiterea comenzilor şi a răspunsurilor de la şi către creier şi 
cel mai adesea determină fie paralizia şi pierderea sensibilităţii în anumite părţi ale 
corpului, fie spina bifida (anomalie congenitală definitivă prin neînchiderea arcurilor 
vertebrale posterioare ale unuia  sau a mai multor vertebre). 

Artritele sunt forme severe de boală reumatică; ele afectează genunchii, 
încheieturile, umerii, şoldurile. Uneori pot fi afectate şi alte părţi ale corpului. 

În cazurile moderate, aceste afecţiuni pot dura 2-3 ani, în cazurile severe 8-10 ani, 
iar în cele mai grave, toată viaţa. 

Lipsa sau deformarea membrelor  este o categorie de handicap fizic care 
cuprinde: 

• amputaţiile, consecinţă a unor accidente sau a unor intervenţii chirurgicale; 
• lipsurile sau deformările congenitale – situaţia copilului care se naşte fără o 

parte a unui membru, fără un membru, mergând până la absenţa celor patru 
membre. 

 Arsurile  fac mişcările dificile, în grade diferite, în funcţie de suprafaţa şi 
profunzimea arsurii. În cazurile severe, pot fi afectate sau pierdut o parte a unui membru, 
un membru sau mai multe membre. 
 Distrofia musculară  este o degenerare progresivă a muşchilor, determinată de 
anumiţi factori, de cele mai multe ori, ereditari. 
 Cel mai comun tip de distrofie la copil este tipul Duchenne. 
 Anomaliile de ţinută şi poziţie  pot fi: 

- ale capului şi ale coloanei vertebrale ; 
- ale membrelor inferioare: luxaţie congenitală a şoldului, curba gambelor, genu 

valgum , genu varum etc.  
 Ceea ce trebuie menţionat, cu privire la handicapul locomotor, este rezonanţa pe 
care o Are aceasta asupra individului, întrucât el este pus în imposibilitatea de a se mişca, 
de a manevra obiecte, iar ]n unele cazuri, de a dobândi o profesie. 

b) Hadicapul senzorial  
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Acesta cuprinde deficienţa vizuală şi deficienţa auditivă. 
Deficienţa vizuală  
În cadrul acesteia descriem ambliopia şi cecitatea. 

 Ambliopia este acea deficienţă care se manifestă prin diminuarea acuităţii vizuale ( 
a vedea clar) cu sau fără leziuni organice. 
 Ambliopia se referă la acele stări de diminuare accentuată a vederii, în special cele 
care nu sunt datorate erorilor de refracţie. 
 În raport cu scăderea acuităţii vizuale (A.V.), se distrug : 

- ambliopie uşoară (A.V. între 0,5-0,3); 
- ambliopie medie (A.V. între 0,2-0,1); 
- ambliopie accentuată (A.V. sub 0,1). 

Cecitatea (orbirea) reprezintă lipsa vederii 
Ochiul orb nu se poate percepe lumina; câmpul vizual al unei persoane cu cecitate nu 
depăşeşte 20 de grade, iar acuitatea sa vizuală nu atinge pragul minim necesar orientării 
în spaţiul (1/50). 
 Orbirea poate fi determinată de boli infecto-contagioase, traumatisme, explozii, 
accidente, radiaţii naturale, intoxicaţii medicamentoase, boli ereditare, boli care acţionează 
în perioada intrauterină. 
  
Putem enumera următoarele tipuri de cecitate: 

- congenitală (din naştere); 
- survenită până la 3 ani; 
- survenită după 3 ani; 

 Deficienţa auditivă reprezintă o pierdere de auz, măsurată audiometric în termeni 
de decibeli ( d B): 
 Pierderea de auz se referă la deficitul de auz la urechea mai bună. 
 Astfel se întâlnesc: 

- pierderi uşoare de auz (20-40 dB); 
- pierderi moderate (40-70 dB); 
- pierderi severe (70-90 dB); 
- pierderi profunde ( peste 90 dB). 

 Persoanele care se înscriu în primele trei categorii sunt considerate hipoacuzie, iar 
cele din ultima categorie sunt considerate surde. 
 Hipoacuzia este definitivă ca o scădere a acuităţii auditive. 
 În general subiecţii aud greu,au auzul tulburat, dar pot distinge suficient ca să 
înţeleagă cuvânt rostit de o persoană. Hipoacuzicii prin exerciţiu cu aparatură de 
amplificare şi labiolectură (citirea de pe buze) reuşeşte să înţeleagă vorbirea şi să-şi 
amelioreze exprimare verbală. 
 Surditatea  este definitivă ca: 

- pierderea înseamnă de auz; fiind prezentă de la naştere, împiedică învăţarea 
vorbirii; 

- pierdere a auzului care intervine înainte ca limbajul şi vorbirea să fie constituite; 
- pierdere a auzului care intervine imediat după ce vorbirea şi limbajul sunt 

învăţate, astfel încât deprinderi practic se pierd. 
 Putem spune că surdul este acea persoană la care capacitatea de percepţie 
auditivă nu este funcţională. 
 Pierderile totale sau parţiale de auz sunt cauzate de boli, anomalii şi leziuni la 
nivelul diverselor segmente ale analizatorului auditiv: conduct auditiv, timpan, urechea 
internă, nerv auditiv, scoarţă cerebrală. 

c) Handicapul mintal 
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 Pentru înţelegerea complexă a handicapului mintal este necesară luarea în 
consideraţie a următorilor factori:  

- cauzele determinate; 
- severitatea handicapului; 
- potenţialul de care dispune persoana – prin raportare la procesul educaţional; 
- măsurile recuperatorii care se cer a fi aplicate 

 Cauzele care determină handicapului mintal sunt numeroase: aberaţii 
cromozomiale, leziuni  şi disfuncţii ale creierului, agenţi mecanici, chimici, glandulari, 
infecţioşi, privare severă senzorială, carenţe masive culturale etc. 
 Handicapul mintal poate fi: 

- temporar şi reversibil (întârziere în dezvoltarea mintală); 
- aparent, temporar şi reversibil, dacă depistarea şi intervenţia  recuperatorie sunt 

instituite precoce (falsa deficienţă mintală); 
- permanent şi ireversibil (deficienţă mintală autentică). 

 Deficienţa mintală poate fi definitivă ca o stare de subnormalitate intelectuală, 
afectivă şi adaptativă, ireversibilă, care are la bază o structură defectuoasă (leziuni sau 
disfuncţii ale creierului sau ale sistemului endocrin).  
  
Deficienţă mintală autentică are următoarele sub categorii : 

- deficienţă mintală uşoară (lejeră): Q.I. între 55 şi 70; 
- deficienţă mintală medie : Q.I. între 40 şi 55; 
- deficienţă mintală severă : Q.I. între 25 şi 40; 
- deficienţă mintală profundă : Q.I. între 25 sau mai mic. 
Primele două categorii de copii sunt cuprinse în subsistemul de învăţare special şi 

în perspectiva integrării, vor fi cuprinse în învăţământul obişnuit; cea de-a treia categorie 
face obiectul şi recuperării în cadrul căminelor-şcoală, iar ultima categorie face obiectul 
îngrijirii în căminele spital (sau rămâne în familie, sub supraveghere permanentă). 
 d) Handicapul emoţional şi de adaptare 
 Aici  luăm în discuţie acele tulburări care sunt suficient de severe  ca să perturbe 
adaptarea copiilor la mediul social. Aceşti copii prezintă o mare instabilitate emoţională, 
reacţionând inadecvat la orice schimbare de mediu. 
 În cadrul manifestărilor comportamentale, ei merg de la timiditate accentuată, 
instabilitate, ostilitate faţă de propria persoană, până la distrugerea obiectelor şi completa 
retragere în sine. 
 Avem în vedere copii cu : hiper şi hiposensibilitate, ticuri, enurezis, tulburări de 
hrănite etc. Întrucât primele două tipuri de tulburări  sunt mai puţin cunoscute, vom trece la 
succinta lor prezentare. 
 Hipersensibilitatea  se manifestă printr-o extremă vulnerabilitate şi iritabilitate; 
persoana are sentimentul că mediul înconjurător îi este ostil. 
 Hiposensibilitatea. Persoana cu această tulburare îşi percepe propriul corp ca pe 
o barieră, de care nu se poate elibera, motiv pentru care îşi îndreaptă agresivitatea spre 
propria persoană. 

Autismul  
Reprezintă o tulburare insidioasă de dezvoltare care afectează semnificativ 

comunicarea verbală şi neverbală, relaţiile cu ceilalţi şi posibilitatea achiziţiilor şcolare. 
 Autismul infantil poate fi diagnosticat, în general, în jurul vârstei de 2-3 ani, însă 
simptomatologia specifică este prezentă de la naştere. 
  
Comportamentul autismului poate fi descris astfel: 

• Repliere şi indiferenţă, chiar de la naştere; 
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• Balansare aproape permanentă a capului şi a corpului; 
• Interes faţă de corpurile neînsufleţite; 
• Mutism sau echolalie  ( vorbire în ecou)Ş dacă totuşi vorbesc, limbajul lor e bizar ( 

inventează combinaţii de cuvinte ); 
• Pronumele personal lipseşte din exprimare; 
• Evită privirea interlocutorului; 
• Par să nu audă sau să nu înţeleagă ce li se spune; 
• Devin neliniştiţi, anxioşi în legătură cu anumiţi factori externi, cum ar fi schimbarea 

plasării obiectelor care erau intr-o simetrie perfectă sau a anumitor relaţii spaţiale, 
între obiectele din cameră; 

• Manifestă curiozitate şi îndemânare pentru mecanisme; 
• Au mişcări graţioase, coordonate, dar cu o aparenţă bizară; 
• Pot prezenta tulburări de somn sau de alimentaţie, uneori manifestă refuz alimentar 

total sau au predilecţie, până la obsesie, pentru anumite alimente, aşa cum le pot 
respinge pe altele; 

• Pot înregistra regresie în ceea ce priveşte menţinerea unor deprinderi de igienă 
corporală, alimentaţie sau somn; 

• Manifestă intoleranţă la stres; 
• Relaţiile lor sociale sunt insuficiente sau inexistente, dată fiind indiferenţa 

manifestată faţă de ceilalţi. 
e) Handicapul comportamental  
Constituie ansamblul aspectelor comportamentale care se abat de la normele de  

conduită general acceptate. 
 Inadaptarea socială. Când modul de comportament al uni individ este 
nesatisfăcător, conducând la perturbări ale echilibrului social şi psihoindiviudual, ne 
referim la fenomenul de inadaptare socială. 
 Copiii inadaptaţi social sunt cei care încalcă normele şi valorile sociale. Ei adoptă 
prin învăţare un set de reguli ale grupului din care fac parte ( camarazii din imediata lor 
apropiere). Aceştia sunt în mod constant certaţi cu legea, cu autorităţile, întrucât ignoră 
normele promovate şi acceptate de societate. 
 Delicvenţa  derivă în esenţă dintr-o învăţare socială a unor negative de 
comportament, din frustrare şi ostilitate. Mulţi copii delicvenţi sunt victime ale unor situaţii 
sociale nefericite. 
 Delicvenţa juvenilă reprezintă ansamblul abaterilor şi încălcărilor normelor 
sociale,săvârşite de minori până la 18 ani şi care sunt sancţionate juridic. 
 Cercetările au pus în evidenţă faptul că între comportamentul delincvent şi unele 
trăsături psihologice ale persoanei există o legătură directă. Astfel la delicvenţi se 
întâlnesc caracteristici ca:  

• Agresivitate; 
• Indiferenţă afectivă; 
• Negativism şi opoziţie; 
• Lipsa capacităţii de a se vedea pe sine aşa cum este în realitate etc. 

 Menţionăm faptul că toate aceste caracteristici au la bază deficienţe de ordin  
psihointelectual , disfuncţii cerebrale, tulburări ale afectivităţii, tulburări caracteriale, cauze 
sociale. 

a) Handicapul de limbaj 
Vorbirea este considerată deficitară atunci modalitatea de a vorbi abate atenţia 

interlocutorului de la conţinutul mesajului sau când însăşi persoana în cauză este 
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conştientă de neajunsul său. În asemenea situaţii se impune luarea unor măsuri de 
remediere. 

Printre cauzele tulburărilor de vorbire putem enumera: malformaţii ale vălului 
palatin, deformări ale gurii sau ale buzelor, iregularităţi ale dinţilor, modele greşite de 
învăţare a vorbirii şocuri emoţionale, accidente vasculare cerebrale, leziuni ale creierului 
etc. 

Identificarea deficienţelor de limbaj (sau de vorbire) se realizează prin examinarea 
persoanei respective de către logoped; aceasta este urmată de stabilirea diagnosticului şi 
instituirea tratamentului adecvat. 

Vom enumera câteva sindroame din sfera deficienţelor de limbaj: întârziere în 
apariţia şi dezvoltarea vorbirii, dizartria, bâlbâiala, afazia etc. 

Afazia de pildă are la bază leziuni cerebrale localizate; se întâlneşte aici o 
degradare globală a limbajului şi a vorbirii; uneori este afectată grav vorbirea spontană, 
alteori înţelegerea limbajului scris şi oral, fiind însoţită adesea de tulburări intelectuale (în 
raport cu timpul de afazie). 

Se consideră a handicap de limbaj situaţia în care este afectată grav relaţia sa de 
comunicare cu mediul. 

Încadrarea într-o categorie de persoane cu handicap, care necesită protecţie 
specială în raport cu gradul de handicap, se atestă atât pentru adulţi, cât şi pentru copii, 
potrivit criteriilor de diagnostic clini, diagnostic funcţional şi de evaluare a capacităţii de 
muncă, care stabilesc gradul de handicap – uşor, mediu, accentuat şi grav – prin certificat 
emis de Comisiile de Expertiză Medicală a Persoanelor cu Handicap (C.E.M.P.H.). 

Persoana care solicită atestarea de persoană cu handicap de către C.E.M.P.H. se 
va prezenta la acesta cu : 

- act de identitate; 
- scrisoare medicala de la medicul de familie 
- copie dupa decizia de pensionare  
- acte doveditoare ale veniturilor  
- act medical doveditor al bolii eliberat de medicul specialist care recomanda 

incadrarea in grad de handicap  
- orice alte acte medicale  din care rezulta istoria bolii si evolutia ei , ex: bilete de 

iesire din spital, radiografii  
- ancheta sociala de la primaria de domiciuliu 

 Dacă persoana se prezintă la comisie pentru reevaluare, va avea pe lângă aceste 
acte şi anteriorul Certificat de încadrare într-o categorie de persoane cu handicap. 
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CURS 2 PROBLEMATICA ȘI REINSERȚIA SOCIALĂ  A 
PERSOANELOR CU DIZABILITĂȚI 

2.1. Problematica inadaptării persoanelor cu handicap 
 

  Din punct de vedere semantic, termenul de in-adaptare este un cuvânt compus,  
construit prin aplicarea notelor conceptuale ale adaptării. În inadaptare este deci negat 
conţinutul semantic pe care adaptarea îl afirmă; ceea ce înseamnă că determinarea 
conţinutului inadaptării nu poate fi realizată decât indirect prin medierea adaptării, pornind 
aşadar de la analiza şi descifrarea structurii semantice a adaptării. 
 La nivelul limbajului natural, când spunem adaptare, evocăm simultan cel puţin doi 
termeni: 

- entitate (structură, sistem) care se adaptează; 
- entitate (structură, sistem) faţă de care se produce adaptarea. 

Poate fi identificat şi un al treilea termen care este de fapt însăşi relaţia (conexiunea 
sau interacţiunea) dintre cei doi termeni bipolari. 

După criteriul factorului dominant, am putea diferenţia următoarele modalităţi de 
adaptare: 

1. Adaptarea prin asimilare (modalitatea cea mai dezirabilă ) – se produce când 
pulsurile şi disponibilităţile de acţiune sunt suficient de puternice pentru a putea învinge 
rezistenţele exterioare. 
 2.Adaptarea prin acomodare  - se produce atunci când, datorită dificultăţilor 
mediului, subiectul renunţă la dorinţele sau la intenţiile de afirmare iniţiale, adoptând o 
atitudine preponderent conformistă. 
 3.Adaptarea prin deplasare – se produce atunci când subiectul, neavând energia 
necesară (sau neindentificând mijloacele potrivite) pentru a înfrânge ostilitatea mediului 
sau pentru a-şi impune o reprimare reală a tendinţelor naturale, caută să deturneze calea 
normală de satisfacere spre direcţii mai facile, mai lipse de obstacole. 
 Trebuie să ne obişnuim cu ideea că adaptarea, împreună cu corolarul ei 
negativ,inadaptarea, nu se pot institui ca procese cu semnificaţii conceptuale „ în sine”, 
univoce şi stabile, invariabile şi necondiţionate. Avem de-a face cu concepte relative, cu 
semnificaţii mobile şi care se cer a fi interpretate evolutiv şi contextual. 
 O inadaptare determinată (spre exemplu) îşi va prelua caracteristicile de conţinut 
atât din sfera particularităţilor celui ce urmează să se adapteze (vârsta copilului, nivelul de 
dezvoltare, nivelul de aspiraţii, etc.), cât şi din sfera particularităţilor ambianţei existenţiale 
( a mediului în care este „amplasat” sau în care urmează a se integra funcţional entitatea 
de adaptat).Avem deci două procese evolutive cu identităţi fluctuante puse în 
corespondenţe condiţionate. 
 După părerea unor reprezentanţi ai psihanalizei, chiar în clipa naşterii, când fiinţa 
umană este „aruncată în lume”, primul ţipăt al copilului nu poate fi interpretat decât ca un 
simptom al inadaptării şi ca un prim protest în faţa lumii pe care o simte ca dezagreabilă. 
Ne naştem deci ca fiinţe inadaptate şi este clar că dacă individualitatea infantilă fragilă nu 
ar primi sprijin din partea adultului, ea nu ar putea supravieţui. Şi totuşi copilul nu plânge 
tot timpul. Înseamnă că inadaptarea este oarecum parţială, tranzitorie şi ciclică. În mod 
real, procesul evoluţiei (sau involuţiei) nu ne relevă decât o alternanţă între inadaptare şi 
adaptare ( deşi simptomele inadaptării nu apar decât în ipostazele actuale ale factorilor 
perturbatorii). Aproape întreaga noastră existenţă se derulează ca o luptă perpetuă cu 
fenomenele şi procesele inadaptării. Când inadaptabilitatea depăşeşte limitele fireşti ale 
unor perturbări de echilibre efemere, noi nu o resimţim subiectiv ca o stare de inconfort 
sau angoasa. Când însă fenomenele de inadaptare ating nivelul de actualizare sau 
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cronicizare, subiectivitatea noastră devine tensionată, precaută, stresantă, iar 
inadaptabilitatea o resimţim ca atare, ca neconcordanţă dintre eul nostru şi lumea care ne 
înconjoară. 
 Fenomenele şi procesele de inadaptare se extind şi se complexifică pe măsură ce 
intervin componentele sociale, etice, culturale, estetice ale mediului existenţial; astfel 
mediul se transformă într-o sursă permanentă de inadaptaţi. 
 Vom considera ca inadaptaţi doar indivizii cu abateri semnificative, relativ majore şi 
stabile de la coordonata evoluţiei umane. Analitic vom considera ca inadaptaţi subiecţii 
care: 

1. Fiind afectaţi de anomalii, deficienţe, incapacităţi sau defecte de caracter se află 
în conflict prelungit cu cerinţele, imperativele şi „ presiunile” realităţii înconjurătoare.  

2. Având inteligenţă, caracteristici şi capacităţi normale, suferă de pe urma unui 
mediu neadecvat nevoilor lor corporale, afective, intelectuale sau spirituale. 

3. Având deficienţe constitutive sau dobândite, trăiesc totodată şi într-un mediu 
precar, neadecvat corectării sau ameliorării disfuncţionalităţilor de care sunt afectaţi. 

În prima situaţie, inadaptarea ţine de individ; în cea de a doua ea este provocată de 
mediu; iar în cea de a treia situaţie, inadaptarea este imputabilă atât individul cât şi 
mediului.  

În condiţiile determinate, un individ poate să-şi depăşească situaţia de inadaptat. 
Dacă  un copil inadaptat a fost plasat într-un context educaţional de excepţie (într-o şcoală 
ajutătoare, de exemplu), nu trebuie să considerăm acest plasament ca definitiv. În ipoteza 
unor procese recuperatorii consistente şi semnificative, copilul poate fi readus în sistem 
educaţional normal. 

Pornind de la premisa că inadaptarea umană este fenomenul bio-psiho-social 
multifuncţional şi cu numeroase manifestări asociate ( formele mixte fiind cele mai 
frecvente). Robert Lafon este de părere că sistematizarea inadaptării nu se poate să 
pornească de la prezenţa sau absenţa exclusivă  a unui factor izolat, ci de la o pondere 
sau o prevalenţă. 

În raport de implicarea determinată a factorilor biologici, psihologici sau sociali, 
sfera inadaptărilor posibile ar putea fi divizată astfel: 

I. Inadaptări preponderent biologice sau somatice; 
II. Inadaptări preponderent psihologice; 
III. Inadaptări preponderent sociale. 

Prin aplicarea criteriului factorului dominant, aceste trei mari categorii de inadaptări 
pot fi la rândul lor divizate, obţinându-se forme şi ipostaze particulare. Clasificările acestor 
forme particulare sunt implicate în clasificările incapacităţilor şi handicapurilor. 
 

2.2. Recuperarea persoanelor cu handicap 
 

 În zilele noastre medicina şi educaţia restituie vieţii şi activităţii sociale un număr 
imens de persoane cu handicap. 
 Acţiunea complexă de recuperare urmăreşte restabilirea fizică, psihică şi socială a 
tuturor tipurilor de handicap prin mijloace medicale ( chirurgicale, terapie medicamentoasă 
etc.), reeducativ – funcţionale, ergoterapie (terapie prin muncă), psihoterapie, dezvoltarea 
activităţii de învăţare, dezvoltarea personalităţii, formarea profesională şi integrarea 
socială. 
 Această activitate care se desfăşoară în instituţiile medcale, educative, balneo-
climaterice, şcoli speciale de cultură generală, şcoli profesionale, ateliere protejate etc, 
este efectuată de o multitudine de specialişti: medici, profesori, psihologi, educatori 
specializaţi, asistenţi sociali etc. 
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 Organismul uman dispune de imense posibilităţi energo-funcţionale pe care le 
poate mobiliza în lupta cu consecinţele diferitelor tipuri de handicap, pentru a se echilibra 
şi a se adapta compensator la cerinţele în continuă schimbare a mediului, ale activităţii şi 
producţiei. În condiţiile tulburării sau distrugerii unor componente, compensaţia se 
defineşte prin capacitatea organismului de a se structura funcţional. Fenomenul de 
adaptare compensatorie este prezent la toate tipurile de handicapuri, având specialitatea 
şi limitele sale. De exemplu elevul T.F. cu ambele mâini amputate, îşi elaborează  
transferul funcţiilor mâinii drepte la picior, reuşind să şi deseneze cu deosebită acurateţe. 
Alt caz se referă la subiectul O.G. imbecil, care realizează calcule în matematică, 
depăşind specialişti din acest domeniu prin unele din performanţele sale. 
 Fenomenul compensaţiei a format obiectul cercetărilor a  unor diferiţi fiziologi, 
medici şi psihologi ca : P.Janet, I.P.Pavlov, S.Freud, A.Adler şi alţii. 
 Analiza mecanismelor compensării trebuie să plece de la clarificarea celor trei 
noţiuni care în practică sunt insuficient diferenţiate şi uneori se confruntă: recuperarea 
biologică- medicală, compensarea şi recuperarea socială . 
 Pentru recuperarea biologică se foloseşte un sistem de intervenţii medico-
chirurgicale,de terapie complexă, de educaţie fizică medicală şi protezare. În procesul 
compensării trebuie să primeze activitatea, mişcarea organului sau organismului, un 
activism integral care este condiţia esenţială restructurării fizice, psihice şi morale. 
 Deşi recuperarea biologică poate produce în timp procesul compensator, în unele 
cazuri ele se pot desfăşura concomitent, în raport cu natura handicapului şi cu unii factori 
implicaţi. 
 Recuperarea relativă a unui braţ amputat, de exemplu , poate să se realizeze printr-
o pensă sau o proteză, dar compensarea funcţiei braţului pierdut este un proces de 
exerciţiu, de învăţare, de elaborare a unei  noi scheme funcţionale în biomecanica 
organismului, un proces de durată, de readaptare şi echilibru în condiţiile noi. Evoluţia 
acestui proces, caracterizat prin flux şi reflux se termină în general printr-un proces 
adaptativ de nivele diferite, prin ceea ce se numeşte recuperare socială. 
 Recuperarea socială implică drept scop final integrarea în viaţa socială prin 
practicarea unei profesiuni şi echilibrarea morală a personalităţii. Ea presupune realizarea 
recuperării biologice, precum şi compensarea funcţională şi morală a persoanei cu 
handicap. 
 Dacă în recuperarea biologică - medicală un rol predominant îl au metodele 
medicale-chirurgicale, în compensare şi în recuperarea socială, rolul predominant revine 
procesului învăţării, deci pedagogului, psihologului şi tehnicianului (pentru protezarea 
tehnică şi electronică). 
 Mecanismele prin care se realizează recuperarea biologică, compensarea şi 
recuperarea socială sunt definitive, având specialitatea lor. Există cazuri în care pierderea 
unui organ pereche sau numai a funcţiei sale ( unul din ochi, un braţ, un picior sau o 
mână) este suplinită de organul rămas  normal, sau este transferată de la membrele 
superioare la membrele inferioare( în amputarea ambelor mâini). 
 Cercetările arată că la orbii cu deficienţă survenită, zona vederii nu reprezintă o 
pată oarbă, ci aici se propagă aceleaşi unde cerebrale ca la omul cu vedere normală. La 
orbii surveniţi, datorită elaborării şi menţinerii stereotipurilor dinamici vizuale din perioada 
anterioară orbirii, se păstrează o serie de deprinderi vizuale care se manifestă şi în 
activităţile lor de după orbire, când lucrează în producţie, de exemplu aceşti nevăzători „ 
urmăresc” cu privirea operaţiile de muncă, ca şi cum ar vedea. Când citesc „urmăresc” cu 
privirea rândurile din carte. Ei execută mai corect un desen cu ochii deschişi decât dacă îi 
ţin închişi. Orbii surveniţi apreciază cu mult mai uşor distanţele (m, km) decât orbii 
congenitali. Astfel de acţiuni compensatorii în conduita nevăzătorilor care păstrează 
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reprezentări vizuale nu se întâlnesc în general la nevăzătorii congenitali sau în orbirea 
survenită până la vârsta de 2-3 ani. La orbii congenitali, lipsa totală a reprezentărilor 
vizuale face ca încă de la naştere să se elaboreze structura unei scheme funcţionale şi nu 
restructurarea schemei. Astfel compensarea se realizează printr-un proces de relativă  
echivalenţă în funcţie de conţinutul şi forma reflectorie a analizatorilor rămaşi normali, 
precum şi de o serie de factori care definesc persoana în ansamblu. La orbi particularităţile 
elaborării fenomenului compensator pot fi foarte bine surprinse în acea formă particulară a 
procesului de cunoaştere care este orientarea în spaţiu. 
 Un loc deosebit de important în compensarea fenomenului de orbire îl ocupă 
cuvântul, prin care calitatea sa de a suplini prin noţiuni integratoare datele senzoriale ale 
lumii obiective: obiectele şi fenomenele în relaţiile de cunoaştere, în procesul muncii şi în 
educaţie, cuvântul persoanei cu handicap, normal sugerează, compară şi face analogii, 
descrie, dă indicaţii, aprobă şi dezaprobă, orientând cunoaşterea omului lipsit de vedere. 
În acest mod, cuvântul permite suplinirea prin imagini verbale şi noţiuni a acelor aspecte 
senzoriale inaccesibile omului lipsit de vedere. 
 În surditatea timpurie,care atrage după sine şi pierderea vorbirii, un rol compensator 
important îl deţine analizatorul vizual, prin recepţia optică sau prin interacţiunea văz-
mişcare în variantele ei aspecte – labio-lectură (comunicarea prin citirea pronunţiei pe 
buzele interlocutorului) sau prin dactilare (comunicare prin semne). 
 Un rol important în procesul compensator în handicapul de auz îl deţine aparatura 
electronică, dintre care cel mai important este biosciloscopul catolic. Folosirea acestuia 
atât ca mijloc compensator, cât şi ca metodă de educare a vorbirii este tot atât de utilă în 
logopedie, cât şi în laringectomie. 
 În handicapul mintal abordarea problemei compensaţiei reprezintă o foarte mare 
dificultate, iar tratarea ei impune o deosebită prudenţă. Dat fiind faptul că în oligofrenie atât 
scoarţa cerebrală, cât şi subscoarţa reprezintă tulburări grave în zone şi la niveluri diferite, 
modalităţi de suplinire a funcţiilor lezate, precum şi capacitatea de restructurare a schemei 
funcţionale în astfel de condiţii devin imposibile fără un potenţial energetic care să poată 
compensa funcţia zonelor lezate. Identificarea unui astfel de proces este dificil de realizat 
prin metode clinice sau psihologice. 
 În oligofrenie, în formele de debilitate mintală şi în formele mai uşoare de 
imbecilitate, oricare ar fi bazele pe care este abordată interpretarea fenomenului 
compensator (biochimic, fiziologioc etc.), trebuie menţionat rolul terapiei complexe, 
îndeosebi al terapiei pedagogice şi al terapiei prin muncă fizică (ergoterapie). 

 
2.3 Recuperarea biologică şi medicală a persoanelor cu handicap 

 
 Pentru ca un copil cu handicap fizic să poată fi redat unei vieţi potrivite posibilităţilor 
sale şi utilă societăţii, se cer epuizate toate mijloacele medicale disponibile pentru a realiza 
recuperarea sa funcţională. 
 Recuperarea medicală a persoanelor cu handicap fizic se face cu ajutorul 
mijloacelor fizice, a ceea ce în general se numeşte fizioterapie sau cum o mai denumesc 
francezii, medicină fizică. 
 În aplicarea mijloacelor medicale de recuperare trebuie ţinut seama de obiectivele 
care se urmăresc. În aprecierea posibilităţilor medicale de readaptare se iau în 
considerare: 

• Tipul de leziune; 
• Interesarea sau nu a sistemului nervos; 
• Constituţia individului; 
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• Precocitatea tratamentului. 
Mijloacele chimice – arsenalul medicamentos – sunt adjuvante folosite fie pentru 

învingerea durerii sau a spasmului, fie pentru a favoriza creşterea somatică, dezvoltarea 
nervoasă superioară; ele sunt preţioase pentru tratamentul de recuperare. 
 Reeducarea neuromotorie se bazează pe utilizarea factorilor fizici – naturali sau 
artificiali -  care pot contribui la redobândirea deprinderilor motorii. 
 Metodele terapeutice cele mai frecvent utilizate în recuperarea persoanelor cu 
handicap fizic sunt:  

a) kineterapia – este un mijlocul acela mai important pentru a readapta  o persoană  
handicapată fizic termenul include toate formele de tratament prin mişcare. 

b) gimnastica medicală – foloseşte mişcarea, exerciţiile fizice, în revenirea şi 
tratarea  

unor boli; există atât gimnastică activă, cât şi gimnastică pasivă; 
c) mecanoterapia -  este aceea formă de gimnastică medicală care se face cu 

ajutorul paratelor fixe; 
d) masajul  - este unul din mijloacele terapeutice cele mai vechi, definit ca 

„ansamblu 
de acţiuni sistematice, manuale sau mecanice, exercitate asupra părţilor moi ale corpului, 
capabile să producă efecte fiziologice şi terapeutice utile organismului”; 

e) ergoterapia – este acea formă de tratament kinetic ce foloseşte pentru 
readaptare 

 muncii, diverse activităţi practice sau recreative; ea are drept scop: recuperarea unei 
funcţii pierdute, adaptarea persoanei cu handicap cu deficienţa sa şi adaptarea uneltelor 
sau maşiniştilor la posibilităţile funcţionale ale persoanei cu handicap. 

f) kinetohidroterapia – gimnastica în apa; 
g) climatoterapia – recurge la factorii climatici în scop terapeutic sau al creşterii 

potenţialului biologic; 
h) helioterapia – foloseşte razele ultraviolete şi pe cele infraroşii din lumina solară; 
i) balneoterapia – cuprinde folosirea băilor în ape de o anumită calitate şi băutul 

sau  
inhalarea apelor din izvoarele naturale cu concentrării de săruri minerale. 
 Atunci când au fost epuizate posibilităţile mijloacelor fizice şi medicamentoase, mai 
rămân cazuri care beneficiază de aportul protezării şi al chirurgiei ortopedice. 
  

Protezarea  
 Protezarea aparţine ortopediei, reprezintă un factor de o deosebită importanţă în 
recuperarea funcţională. Trebuie să subliniem că în anumite cazuri recuperarea nu se 
poate lipsi de confecţionarea unor aparate ortopedice. 
 Termenul general acceptat de protezare nu se referă numai la „înlocuirea unui 
organ sau a unui segment de membru” cu o piesă artificială, care eventual poate fi 
capabilă să înlocuiască şi funcţiunea (proteză pentru membrul inferior sau proteza 
dentară), spre deosebire de proteza oculară sau proteza de paradă pentru mână. 
Includem aici grupa mare de aparate ortopedice. 
 Aparatele ortopedice  sunt deosebit de numeroase şi felurite în ceea ce priveşte 
forma, materialele din care sunt construite (metal, piele, materiale plastice, carton, pânză), 
dispozitivele mecanice pe care le valorifică şi ceea ce priveşte scopul funcţional şi 
terapeutic pe care îl urmăresc. Din acest ultim punct de vedere se poate face o împărţire a 
lor în: 

a) Aparatele ortopedice de imobilizare, care impun repausul articular, de obicei 
într-o anumită poziţie funcţională. 
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b) Aparatele ortopedice care se opun unei contractări. 
c) Aparatele ortopedice de corectare a unor diformităţi. 
d) Aparatele ortopedice de înlocuire a unei funcţii pierdute. 
e) Încălţămintea ortopedică nu are numai rol de a suplini o diformitate sau o 

deficienţă funcţională, dar şi pe acela de a corecta activ. 
Se atrage atenţia asupra câtorva reguli, deosebit de importante pentru copilul care  

Poartă o proteză, un aparat ortopedic sau un corset: 
• Copilul trebuie sa poarte aparatura în continuu, conform prescripţiei medicale. El  

trebuie să se obişnuiască  atât de bine cu aceasta, încât să facă parte organică din 
el. 

• Nu există nici un motiv pentru ca această aparatură să nu fie purtată şi la şcoală, 
dacă este cazul. 

• Trebuie supravegheat modul în care foloseşte proteza, aparatul, corsetul. 
• Trebuie supravegheate zilnic tegumentele copilului pentru a sesiza rosături, 

zgârieturi, bătături datorate aparatului. 
• Portul unei proteze, al uni aparat sau corset necesită control medical de cel puţin 

trei ori pe an. 
• Trebuie cerute lămuriri amănunţite la tehnicianul care a confecţionat aparatul 

despre felul cum se întreţine el. 
• Dacă apar defecţiuni tehnice trebuie consultat un tehnician specializat. 
Bastoanele, cârjele canadiene, cârjele auxiliare, fotoliul rulant pentru invalizi constituie 
tot 

mijloace protetice. 
 Chirurgia ortopedică  
 Chirurgia ortopedică este, prin definiţia sa 2 reparatoare şi creatoare”, deci 
recuperatorie. 
 Chirurgia ortopedică este: 

a) recuperatorie atunci când reface morfologia defectă congenital sau câştigat; 
b) corectoare atunci când se străduieşte să îndrepte o diformitate; 
c) funcţională atunci când – uneori prin artificii – se caută obţinerea îmbunătăţirii 

unei funcţii pierdute; 
d) creatoare  atunci când reconstruieşte organe sau segmente absente morfologic 

şi fiuncţional. 
Medicul care se ocupă de recuperare trebuie să cunoască temeinic posibilităţile şi  

modalităţile chirurgiei ortopedice. Chirurgia ortopedică este o etapă majoră a procesului se 
recuperare. 
 

2.4. Recuperarea socială a persoanelor cu handicap mintal 
  

Problema recuperării sociale a persoanelor cu handicap mintal se află în atenţia 
specialiştilor din diverse domenii. 

În ţara noastră recuperarea complexă şi mai ales integrarea în activitatea 
productivă a handicapaţilor mintali constituie o problemă de mare importanţă socială. 

Dezvoltarea reţelei de instituţii speciale, până la nivelul cuprinderii tuturor 
persoanelor cu handicap mintal în învăţământul ajutător, este o problemă strâns legată de 
realizarea principiului obligativităţi învăţământului pentru toţi copii de vârstă şcolară. 

Dar odată cu dezvoltarea reţelei de instituţii speciale pentru persoane cu handicap 
mintal, este necesară şi diversificarea ei, precum sunt necesare anumite măsuri menite să 
asigure perfecţionarea continuă, modernizarea învăţământului ajutător. 
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 1. Găsirea soluţiilor  de coborâre a vârstei la care începe acţiunea sistematică de 
recuperare a handicapului mintal, folosind intens etapa preşcolară (complet neglijată în 
prezent), etapa în care organismul copilului şi mai ales sistemul său nervos central, se 
caracterizează printr-o mare plasticitate şi deci printr-o mai bună receptivitate la influenţele 
mediului  înconjurător, inclusiv la influenţele educativ – terapeutice. 
 2. Perfecţionarea metodologiei diagnosticului diferenţial şi al selecţiei timpului, în  
vederea îndrumării corecte şi la timpul oportun a copiilor cu handicap mintal spre instituţii 
adecvate de educaţie şi recuperare; elaborarea  metodicii selecţiei interne (şcolare) a 
elevilor debili mintali în raport cu gardul şi structura handicapului, în vederea omogenizării 
colectivelor de elevi din şcolile ajutătoare. 
 3. O mai bună adaptare a conţinutului învăţământului ajutor la nivelul de înţelegere 
a debilului mintal, prin eliminarea din programele speciale de învăţământ şi din manualele 
şcolare , a teoretizărilor excesive şi a cunoştinţelor cu caracter pur informativ, care nu îşi 
găsesc o aplicare practică nemijlocită în viaţa socială cotidiană si mai ales in activitatea 
productivă. 
 4. Îmbunătăţirea sistemului actual de profesionalizare a handicapului mintal, 
căutând noi sectoare de pregătire pentru muncă, inclusiv în domeniul agriculturii, al 
activităţilor gospodăreşti şi de deservire publică. 
 5. În ceea ce priveşte modul de  organizare şi desfăşurare al activităţilor didactice în 
instituţiile speciale pentru persoanele cu handicap mintal, considerăm că este necesară o 
mai bună adaptare de fond a acestor activităţi la specificul dezvoltării psihice a acestor 
persoane, deoarece în prezent şcoala ajutătoare constituie în mare măsură o copie a 
sistemului de învăţământ din primele clase ale şcolii de masă, căruia i s-au adus o serie 
de adaptări de structură şi de organizare: număr mai mic de elevi într-o clasă, eşalonarea 
predării aceluiaşi material pe o durată mai lungă de timp, prelungirea pauzelor între 
activităţi, introducerea orelor speciale de corectare a tulburărilor de vorbire şi a defectelor 
fizice etc. 
 

2.5.Readaptarea socială şi integrarea persoanelor cu handicap 
2.5.1 Educaţia în familie 

 Recuperarea persoanelor cu handicap constituie „ un miracol de fiecare zi”. 
Recuperarea reprezintă etapa finală sau mai degrabă rezultatul unui proces mult mai 
complicat – deşi uneori ni se pare simplu – şi anume a acelui de educaţie.  

În ştiinţa contemporană pentru educaţie constituie una dintre cele mai complexe 
problematici ale lumii şi de la care se aşteaptă extrem de mult, aceasta nu este 
considerată numai o simplă disciplină ştiinţifică, ci o sinteză pluri şi multidisciplinară, la 
care concură mai toate ştiinţele despre om şi societate.  

Dezvoltarea personalităţii umane – care constituie obiectivul fundamental al 
educaţiei – este poate cea mai dificilă lucrare a individului şi societăţii, fiind în acelaşi timp 
şi nimbată de nobleţe şi bucurie.  

Educaţia ca proces complex de modelare prin metode variate, a dezvoltării 
personalităţii umane nu se rezumă în nici un caz la „conversaţia” pe care părinţii o poartă 
pe tema modului de comportament al copilului sau pe „sfaturile” pedepsele, etc. oferite 
acestuia. Prin condiţie a unei educaţii, considerată ca acţiune fundamentată ştiinţific, este 
cunoaşterea  modelului normal  de creştere şi dezvoltare a copilului, la care trebuie 
raportat – la intervale regulate – nivelul atins în dezvoltarea sa de propriul copil.  

Acest fapt are câteva consecinţe educaţionale fundamentale: 
a) se identifică din timp orice modificare a procesului de creştere şi dezvoltare; 
b) se intervine la timp pentru corectarea acestei perturbări; 
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c) se anticipează modul de dezvoltare a personalităţii în funcţie de modelul normal. 
 Primul punct înlătură decalajul pe care-l creează amânarea (lasă că o să 
vorbească, o să meargă etc.). Determină părintele să consulte medicul de specialitate ( 
neurologul, psihologul, neuropsihiatrul) şi să instituie la timp o terapie medicamentoasă, 
dar şi educaţionala. În felul acesta părintele nu mai este singur, ci se formează o echipă  
care stabileşte un plan de acţiune terapeutică şi educativă.  

Atât  medicina, cât şi alte discipline ca biologia, morala, etc., sunt incluse in actul 
educaţional şi devin pârghiile de bază ale acestuia. Această formulă constituie a doua 
condiţie a educaţiei în societatea noastră, procesul ca atare integrându-se în orizontul 
ştiinţific contemporan.  

A treia este comprehensiunea, care constă în efortul conştient şi afectiv de a 
înţelege copilul cu handicap în intimitatea proceselor sale psiho-afective, în modificările, 
tensiunile, „dramele” sale interioare de a veni în ajutorul său. Educaţia copilului cu 
handicap presupune determinarea, prin modul de organizare a condiţiilor de viaţă, a 
relaţiilor din cadrul familiei şi din afară, prin organizarea jocului, a activităţii, a unui 
mecanism complex de compensare, de reechilibrare globală a personalităţii.  

Începând cu actele simple – hrana, de exemplu – este nevoie de grijă, atenţie şi 
afecţiune, special acordate copilului cu handicap, pentru ca acesta să poată executa – la 
nivelul posibilităţilor sale – cât mai multe situaţii şi acest specifice copilului normal. Pentru 
acest lucru el are nevoie de un ajutor în învăţarea şi desfăşurarea activităţilor, mult mai 
îndelung şi mai răbdător decât cel acordat copilului normal.  

În procesul de dezvoltare a personalităţii copilului cu handicap, autonomia 
personală  constituie unul dintre cele mai importante obiective educaţionale. Această 
autonomie se învaţă dintr-un început, învăţându-l pe copil să execute comportamentele 
necesare adaptării la condiţiile existente. Tot aşa după cum de-o importanţă majoră sunt 
relativ afective – morale  ale acestuia. Modelarea comportamentului social – morale – 
special pentru copilul handicapat – este , în primul rând, rodul stilului de relaţii existente în 
mediul familial. 
 Una din problemele cheie ale educaţiei copilului handicapat este educaţia pentru 
bucuria de-a exista. Probabil – sau sigur – părinţii care au copii cu handicap vor fi 
contrariaţi de această afirmaţie . tocmai pentru că ştim bine cât de profundă este suferinţa 
acestora, îi facem atenţi că efortul cel mai nobil este acela de a găsi resursele necesare 
de transformare a ei în bucuria de a ajuta un copil bolnav să înveţe să se bucure de viaţă.  

O altă dimensiune a actului educaţional este reeducarea permanentă a noastră 
pentru a corespunde necesităţilor supreme ale modelării personalităţii copilului. Desigur nu 
putem urmări în întregime un proces atât de complex ca cel al educaţiei copilului cu 
handicap. Cel mai important fapt însă este convingerea că printr-o bună organizare a 
procesului educaţional, capacitatea de a rectifica urmările accidentului intervenit în 
existenţa copilului este practic fără limite. Numai cei care nu îşi dau seama de acest 
adevăr se resemnează. Şi fireşte câştigă cei care ştiu să lupte cu o profundă convingere în 
forţele umane. 
 Lucrarea aceasta – pe lângă scopurile ei de informare – îşi mai rezervă, cu 
moderaţie, o misiune. Toţi copiii cu handicap se dezvoltă şi trăiesc în cadrul societăţii. Ei 
vin în contact pe stradă, în instituţii, la plimbare, în viaţa de toate zilele cu persoane care 
nu au în familie asemenea cazuri. Dar noi toţi avem în conştiinţa şi sentimentele noastre 
conţinutul de o bogăţie infinită a umanismului. Respect pentru demnitatea umană este una 
dintre acela mai înalte distincţii ale omului. Din acest izvor miraculos se revarsă căldura 
înţelegerii, a compasiunii, a dragostei. Atitudinea noastră se cere să le conţină în mai mare 
măsură în relaţiile cu persoanele cu handicap pentru ca şi ei să se simtă bine, în siguranţă 
şi ocrotiţi în lumea pe care o dorim să fie mai bună şi mai dreaptă. 
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 Readaptarea socială a copilului handicapat fizic trebuie să fie rezultanta cooperării 
dintre familie, şcoală şi societate, în concordanţă cu programul complex de readaptare. 
 Părinţii trebuie informaţii exact despre afecţiunea copilului şi despre perspective, în 
condiţiile unui tratament corect condus. 
 Puşi în faţa realităţii, părinţii vor şti să accepte o existenţă normală pentru ei şi să 
solicite asistenţa posibilă pentru copil. 
 Evoluţia unui copil infirm, parţial sau integral readaptabil este în funcţie de cadrul 
familia în care el va creşte . Armonia soţilor, modul lor de a se înţelege şi a ajuta pe 
micuţul handicapat sunt deosebit de importante şi de un imens ajutor. Acest copil are 
nevoie de preocupări speciale şi acestea nu pot fi îndeplinite dacă nu există un ajutor 
reciproc conştient. 
 Adesea întreaga atmosferă familială se schimbă odată cu apariţia unui alt copil 
normal. Acest eveniment face în primul rând să se şteargă sentimentul de vinovăţie care 
planează asupra amândurora. 
 Existenţa unor copii normali în familie este deosebit de favorabilă evoluţiei copilului 
cu  handicap. În primul rând fiindcă, aşa cum spuneam, eliberează starea psihică a 
părinţilor şi îi face să nu-şi concentreze  - în mod nefolositor – întreaga atenţie asupra 
copilului infirm.  

În  al doilea rând, pentru că aceasta găseşte în fratele, fraţii sau surorile lui, la 
început, un model pe care se străduieşte să-l imite şi apoi să-l ajungă, iar apoi un ajutor 
moral şi fizic. El va beneficia de anturajul de prieteni ai acelor copii, anturajul pe care el nu 
şi-l poate crea. Va fi poate ajutat de aceştia la învăţătură, iar pentru cazurile grave , va 
putea să supravieţuiască datorită grijii lor. 
 Important este ca treptat, pe măsură ce conştiinţa lor se dezvoltă, fraţii şi surorile 
unui astfel de copil să înveţe să înţeleagă natura infirmităţii fratelui sau surorii lor, să o 
accepte şi să nu aibă faţă  de ea curiozitatea pe care o au în general oamenii care trăiesc 
în afara acestor probleme. Într-un cuvânt, să înveţe să se comporte normal faţă de acesta. 
 Cum poate fi ajutat copilul cu handicap fizic? Greşeala cea mai mare pe care o fac 
părinţii acestor copii este protejarea lor excesivă, ajutorul de care ei cred că au în 
permanenţă nevoie. Este adevărat că unii dintre aceşti copii, cei cu infirmităţi motorii 
cerebrale grave, se nasc cu mari dificultăţi fiziologice, care necesită o grijă permanentă 
până la o vârstă mare. 
 Pentru procesul de readaptare, această protecţie excesivă este dezastruoasă. Cum 
să facem gimnastică cu un copil când de îndată ce îl întoarcem pe burtă – chiar pentru al 
examina – mama sare să-l mângâie şi se sperie mai rău decât un copil? Copilul 
înregistrează imediat această spaimă şi începe să se zbată, refuzând orice atingere 
străină. 

  
 Prima necesitate şi cea mai importantă este aceea a tratamentului şi cel mai preţios 
rămâne cel kinetic. Acesta nu poate fi făcut însă permanent  în instituţii specializate, 
internat sau ambulatoriu. Este necesar ca mama, întreaga familie să înveţe la o anumită 
perioadă ce are de făcut şi să continue acasă acest tratament. Oricât de obositor ar fi, 
trebuie găsit timpul ca 15-30 de minute să se execute programul de gimnastică, dacă este 
posibil, de două ori pe zi. 
 Părinţii trebuie să se joace cu copilul! Jocul este o necesitate, o manifestare 
afectivă, dar şi un excelent mijloc de educaţie. 
 Când copilul este mic, jocul să cuprindă neapărat modalitatea exprimării unor 
situaţii noi şi diferite, a unor poziţii speciale, pe care el nu le poate lua singur, a învingerii 
sentimentului de frică pe care neputinţa sa i-l creează. 
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Jocurile copilului trebuie să fie simple, să-i stimuleze imaginaţia şi gândirea, dar în 
acelaşi timp să fie un exerciţiu de manualitate pentru el: cuburi, mozaicuri, loto-uri cu figuri, 
construcţii din lemn sau mecanisme, plastilină, traforaj, colorarea unor imagini şi 
decuparea lor cu foarfecele. 

Jocurile fac parte integrantă din educaţie. Prin ele copilul ia cunoştinţă acela mai 
bine de lumea înconjurătoare: învaţă diferite senzaţii, îşi dezvoltă aptitudinile fizice şi 
intelectuale, descoperă prieteni şi reguli de comportament în colectivitate. Ele sunt forma 
cea mai apropiată de adaptare socială. 

Educaţia artistică este de mare utilitate. Un copil handicapat poate nu va dansa, nu 
se va mişca liber, nu va simţi satisfacţia muncii, dar va putea să se bucure de trăirea 
intensă a muzicii, a poeziei, a picturii. Este o compensare care dă sens vieţii, un simt de 
valoare şi superioritate. 

Pentru aceşti copii există o problemă a contactului social. În condiţiile în care un 
fapt material te deosebeşte de ceilalţi, contactul cu ei se dovedeşte handicapat de un 
sistem de jenă şi inferioritate , de teamă de a nu fi acceptat şi adesea însăşi de 
respingere. 
 Indiferent de gradul de afectare a copilului infirm, este bine ca primul contact cu alţi 
copii să-l aibă înainte cu teri ani, adică înaintarea vârstei la care se dezvoltă această 
conştiinţă de sine care-l face să întrebe:”eu de ce nu sunt la fel cu ceilalţi”. La această 
vârstă învaţă uşor să stabilească relaţii. Acum se vor stabili prieteniile de mai târziu. 
 Educaţia trebuie completată cu o corectă şi prietenoasă informare asupra vieţii 
sexuale, atunci când handicapul ajunge la vârsta corespunzătoare. 
 

2.5.2 Educaţia în şcoală 
 

Dat fiind caracterul indispensabil al contactelor dintre şcoală şi familia copilului, 
trebuie încurajate interesul şi participarea familiei la activităţile şcolii sau ale instituţiei 
medico-padagogice. 
 Toţi copiii cu handicap, indiferent de natura incapacităţii, au dreptul la o educaţie 
adecvată, într-un mediu adecvat, conform nevoilor şi dorinţelor familiilor.Este de dori ca 
toate persoanele cu handicap să poată obţine facilităţi în vederea continuării  educaţiei. 
 Pentru a permite unui număr cât mai mare posibil de copii cu handicap să 
frecventeze şcoala obişnuită, vor trebui asigurate: 

• disponibilitatea serviciilor medico-terapeutice şi psihologice; 
• efectiv adaptat al claselor în care învăţământul trebuie asistat, dacă este 

cazul, de alte persoane cu calificare pertinentă; 
• localuri şi echipamente adaptate copiilor cu handicap şi luarea de măsuri 

pentru accesibilitatea mai bună şi transporturi mai bune; 
• metode şi materiale didactice, curriculum şi proceduri de evaluare adaptate; 
• sfaturi, programe şi concepte ce au în vedere incapacitatea. 

Obiectivele vizuale şi mijloacele folosite pentru a asigura educarea copiilor cu 
handicap trebuie înscrise într-un proiect individual ( pedagogic, educativ şi terapeutic), 
adaptat nevoilor, posibilităţilor şi dorinţelor fiecărui copil în parte. Familia copilului trebuie 
să se asocieze, cât mai mult posibil, într-un mod activ, la elaborarea acestui proiect, la 
realizarea sa, la îndeplinirea şi la evaluarea sa, ea trebuie, în consecinţă, informată despre 
evoluţia copilului său şi susţinută atât cât este necesar.  

Ţinând seama de principiul intervenţiei precoce, este în interesul copilului: 
• să obţină asistenţă medico-educativă de nivel preşcolar, în special de fiecare 

dată când acestea permite şcolarizarea ulterioară a copilului; 
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•  să frecventeze foarte devreme clasele preşcolare şi şcolare. 
Simplul fapt de a fi împreună (copii cu handicap), fără susţinere suficientă, nu 

sporeşte, ci diminuează şansele de reuşită a persoanelor cu handicap. 
 Cea mai bună reuşită, indiferent dacă sunt în mediu obişnuit sau specializat, 
depinde de circumstanţele şi mai ales de tipul de incapacitate. 
 Contactele dintre copiii fără handicap şi cei cu handicap stimulează  puternic 
integrarea lor. Dacă aceea şcolarizarea trebuie asigurată pe cât posibil în mediul şcolar 
obişnuit, făcând apel, ori de câte ori  este necesar, la asistenţă şi la susţinere 
indispensabilă; pentru a răspunde nevoilor particulare ale copiilor cu handicap, ajutoare 
terapeutice, tehnice şi educative speciale trebuie puse la dispoziţia lor. Dacă situaţia 
individuală a copilului cere o educaţie specializată, obişnuită sau combinarea celor două, 
se impune: 

• colaborarea strânsă între mediul şcolar specializat şi cel obişnuit; 
• contacte între copii de aceeaşi vârstă, valizi şi cu copii cu handicap; 
• stimularea tranziţiei spre mediul şcolar obişnuit, dacă aceasta este posibil şi dacă 

este dorită. 
 Alegerea tipului de şcoală trebuie să se facă după o evaluare minuţioasă, în cursul 
căreia părinţii şi copilul cu handicap trebuie asistat de o echipă multidisciplinară de 
specialitate, care utilizează tehnic de orientare pedagogică, ţinând seama de aptitudine, 
dorinţele şi nevoile particulare ale copilului. 
 Este indicat să se studieze diferitele mijloace de a utiliza computerul pentru a ajuta 
în materie de educaţie şi formare. 
 Toate persoanele cu handicap, indiferent de natura sau gradul lor de incapacitate, 
au dreptul la o educaţie adecvată, gratuită, adaptată nevoilor şi posibilităţilor lor. 
Educaţia şcolară trebuie să permită persoanelor cu handicap:  

• să atingă un nivel de dezvoltare cât mai ridicat posibil; 
• să capete dorinţa de a învăţa, utilizând ajutoarele ce facilitează studiul; 
• să-şi accepte handicapul şi să dobândească capacităţile necesare pentru a 

surmonta obstacole la cer trebuie să facă faţă. 
 Învăţământul trebuie să permită persoanelor cu handicap să-şi obţină, pe cât 
posibil, independenţa economică şi să contribuie la dezvoltarea socială a ţării lor. Dincolo 
de curriculumul tradiţional, învăţământul tradiţional, învăţământul pentru tinerii cu handicap 
trebuie să includă: 

• formarea socială şi pregătirea pentru o viaţă autonomă în cooperarea cu părinţii 
şi personalul didactic; 

• măsuri de asistenţă concretă, care să le permită să facă faţă vieţii şi să se 
integreze în societate. 

La vârsta de 6-7 ani, copiii infirmi şi părinţii lor se văd confruntaţi cu una din  
Problemele majore ale educaţiei: accesul la învăţământ. 
 Învăţământul acestor copii se face în şcolile elementare, apoi în învăţământ mediu 
şi dacă se poate în cel superior. Este de dorit ori de câte ori este cu putinţă, ca aceşti copii 
să înveţe în şcolile obişnuite, alături de copiii normali. Ei trebuie să crească alături de 
ceilalţi copii, să se înveţe cu infirmitatea lor şi să-i obişnuiască pe cei din jur cu aceasta. 
Oricât de grea ar fi deplasarea la şcoală, oricât de grave ar fi ofensele pe care le primesc, 
aceasta este forma cea mai bună de abordare a relaţiilor sociale. 

Unii dintre ei, afectaţi şi intelectual ( ne referim la infirmitatea motorie cerebrală), vor 
trebui să urmeze şcoli speciale – ajutătoare. 

Alţi copii nu pot frecvenţa şcoala generală din cauza marii lor infirmităţi. Aceşti copii 
pot urma primele clasele de învăţământ la domiciliu, dacă părinţii au o pregătire suficientă 
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pentru a-i putea ajuta. Uneori pot să fie duşi la şcoala care nu este prea departe de casă. 
Alţii vor trebui încadraţi în internatele speciale pentru aceşti copii. 

 
Situaţia surdo-muţilor 
Deficientul prim la sudo-muţi este evident surditatea. Ea este cauza mutismului. 

Orice limbă se învaţă prin imitare şi cum o limbă este mai întâi de toate e realitate sonoră, 
urechea este acea care oferă calea perceperii modelului, incitaţia de a-l reproduce şi 
mijlocul de a asigura controalele indispensabile. 

 Astfel surditatea este într-adevăr pe prim plan. Dar mutismul pe car îl determină 
relevă ceea ce constituie gravitatea esenţială: el împiedică achiziţia nu numai a limbii 
concrete vorbite în jurul copilului, ci şi al limbajului însuşi. Din punct de vedere pedagogic, 
sudo-mutul nu este într-o situaţie dificilă pentru că nu poate percepe o anumită categorie 
de stimuli fizici, ci pentru că nu poate percepe acei stimuli  care sunt instrumentele 
limbajului. În faţa profesorului, micul surdo-mut nu este un individ lipsit de posibilităţi 
organice; el este un copil care nu a achiziţionat şi nu are instrumente de exprimare 
verbală. 

Dacă o minune sau o operaţie i-ar reda în mod instantaneu auzul, el nu ar recăpăta 
în acelaşi timp şi vorbirea; va trebui să înveţe tot ceea ce copilul normal a achiziţionat, în 
joacă în primii ani de viaţă. 

Această achiziţie pentru copilul normal este triplă. Trebuie reamintite aceste 
elemente pentru a înţelege bine ce anume lipseşte surdo-mutului. În primul rând un fond 
de cunoştinţe:cunoaşterea cuvintelor şi a semnificaţiilor lor. Apoi un ansamblu de 
deprinderi legate de  utilizarea acestor cunoştinţe: folosirea regulilor logice şi gramaticale. 
În sfârşit, stăpânirea unui instrument de exprimare suplu şi comod din punct de vedere 
social: limba orală. 

 
Situaţia orbilor 

 Folosirea simţurilor substitutive pentru achiziţionarea cunoştinţelor care sunt 
obţinute în mod normal, pornind de la ansamblul impresiilor senzoriale şi în special de la 
văz, implică tehnici, instrumente, un material adecvat. 
 Tehnica cea mai cunoscută şi în acelaşi timp cea mai caracteristică este cea a 
scrierii şi citirii în Braille. Alfabetul Braille traduce fiecare literă printr-un grup de puncte ( 
trasate  
într-un cadru ideal de două coloane de câte trei puncte). Concret punctele sunt marcate cu 
ajutorul unui poanson într-o foaie de hârtie groasă pe care se detaşează sub forma unor 
mici cavităţi. Pentru a scrie, orbul pune foaia într-un cadru de metal pe care poate aluneca 
o linie orizontală perforată, cu spaţii de dimensiunile caracterelor Braille. Această  linie 
conduce mâna pentru trasarea literelor şi liniilor , poansonul plasându-se succesiv în 
fiecare spaţiu care oferă repere necesare pentru plasarea corectă a punctelor. Citirea se 
face pe o foaie întoarsă, prin examinarea punctelor care aici apar in relief. 
 Orbii insistă mai ales asupra originalităţii scrierii Braille şi a adaptabilităţii pe care 
aceasta o reprezintă faţă de condiţia lor de percepere. Folosirea sistemului Braille nu 
permite „totuşi” o citire şi o scriere tot atât de rapidă ca scrierea în „negru” a văzătorilor. 
Caracterul lent al citirii este legat de caracterul exploatării tactile care sesizează 
complexele grafice mai  puţin rapid decât o poate face văzul. Scrierea la rândul ei este 
lentă pentru că fiecare literă corespunde unor puncte care trebuie marcate succesiv, 
respectându-se cadrul lor geometric, fapt care nu permite o accentuare a gestului grafic, 
cum se petrece în cazul scrierii obişnuite, a văzătorilor. 
 
 Ambliopii  
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 Diferenţa fundamentală dintre pedagogia orbilor şi cea a ambliopilor constă în faptul 
că cea din urmă utilizează posibilitatea de percepere vizuală de care dispun. Resturile de 
vedere sunt preţioase, pentru că ele deschid posibilităţi interzise orbului; ele se cer 
menajate la maximum pentru ca ambliopul să poată beneficia cât mai mult de ele. 

Acest considerent este într-adevăr, esenţial iar principiul călăuzitor în educaţie este 
a nu întreprinde nimic care să producă vreo oboseală vizuală nefastă. 
 Problema majoră pe care o pune învăţământul ambliopilor priveşte citirea şi 
scrierea (şi bineînţeles toate activităţile pe care acestea le implică). Insuficienţa vizuală a 
copiilor împiedică folosirea cărţilor ale căror caracter de litere este micşorat. Aceasta ridică 
o problemă a materialelor, asemănătoare cu cea pusă orbilor. Pentru învăţarea citirii, 
cărţile destinate copiilor normali sunt utilizate, deoarece caracterul literelor acestora este 
în general foarte mare. 

Problema scrierii se pune paralel cu cea a citirii. Practica ei poate fi uşurată prin 
folosirea tăbliţelor de ardezie ş ia creioanelor groase care asigură o bună lizibilitate.  

 

2.6. Orientarea şi integrarea profesională 
 
Activitatea de orientare şcolară şi profesională a copiilor cu handicap fizic, 

senzorial, motric sau intelectual, prezintă comparativ cu cea care se adresează copiilor 
normali, trăsături specifice, particulare a căror cunoaştere şi considerare devin obligatorii 
pentru cei ce o realizează. Desigur diferenţele nu se referă la necesitatea şi obiectivele 
majore urmărite, cât la căile, metodele şi mijloacele concrete de înfăptuire a ei.  

Handicapul de orice natura ar fi el, complică într-o măsură considerabilă procesul 
de formare, pregătire şi în ultimă instanţă de adaptare a individului la condiţiile mediului 
social. Aceasta cu atât cu cât mai mult cu cât de regulă el apare asociat cu alte deficienţe 
de natură fizică sau/şi mai ales psihică.  

Deosebit de pregnant se manifestă rolul nefavorabil al acestuia în momentul când 
tânărul în cauză trebuie să decidă asupra viitoarei sale profesii. 
 

2.6.1. Particularităţi ale activităţii de orientare şcolară şi profesională a 
persoanelor cu handicap vizual 

Eficienţa activităţii de orientare şcolară şi profesională a copiilor cu handicap vizual, 
ca de altfel a întregului proces de instruire şi educare a lor, depinde de cunoaşterea şi 
considerarea de către educator a tuturor factorilor specifici, definitorii pentru această 
categorie de subiecţi. Avem în vedere particularităţi  ca: structura şi evoluţia deficienţei 
vizuale, configuraţia psihologică generală şi specificul trăsăturilor de personalitate, modul 
de informare şi influenţare a opţiunilor, dezvoltarea intereselor şi a motivaţiei profesionale, 
modul de reacţie la ansamblul solicitărilor sociale, raportul dintre condiţiile pregătirii 
profesionale şi cele ale exercitării profesiei etc. 

Vom schiţa, în continuare imaginile unora dintre aspectele menţionate,aşa cum se 
reliefează ele din experienţa practică sau pe baza studiului de specialitate. 
 a) Pentru copiii din şcoala de nevăzători şi ambliopi, aspectul specific fundamental 
care trebuie luat in considerare este natura şi gradul deficienţei vizuale. Se ştie că aparatul 
optic al omului are, încă din primele zile ale vieţii, un rol deosebit atât în adaptarea sa la 
condiţiile mediului fizic, cât şi cele ale mediului social. Absenţa sau diminuarea capacităţii 
de percepere pe perceperea vizuală limitează posibilităţile de „ cucerire” a spaţiului, reduc 
volumul informaţiilor privind mediul ambiant, frânează procesul de asimilare a experienţei 
sociale etc., ducând în cele din urmă, la un dezechilibru mai mult sau mai puţin evident 
între individ şi condiţiile existenţei sale. Deficienţa vizuală amplifică necesitatea (impusă de 
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o serie de factori economici, sociali, psihici etc.) de a îmbina activitatea de orientare cu 
cea de selecţie şcolară şi profesională. Ele trebuie să formeze o unitate cu scop final 
racordarea posibilităţilor omului la un loc de muncă adecvat, în circuitul economic general. 
  Problema selecţiei în şcoala de nevăzători, diferenţiază o selecţie externă a cărui 
scop este încadrarea pe baze ştiinţifice a persoanei cu handicap vizual în timp de 
instrucţie adecvat şi o selecţie internă, având ca sarcină găsirea locului potrivit al copilului 
într-o anumită instituţie, cu respectarea particularităţilor lui individuale. Selecţia trebuie să 
se bazeze pe un examen psihologic şi medical complex, care să ducă la precizarea 
valorilor funcţionale a întregului analizator vizual, începând cu mediile de refracţie şi 
terminând cu proiecţiile cerebrale superioare ale organismului. Examenul complex va pune 
în evidenţă atât gradul, cât şi perspectiva de evoluţie a deficienţei vizuale, va reliefa atât 
limitele, cât şi  posibilităţile actuale sau potenţiale ale aparatului optic, în funcţie de 
acestea putându-se realiza orientarea elevului spre un anumit tip de şcoală sau profesie. 
 b)  Un alt factor care trebuie să se ţină seama în activitatea de orientare a 
persoanelor cu handicap vizuali este cel de ordin aptitudinal. Anumite însuşiri fizice sau 
psihice, de regulă având o valoare superioară medie, pe care le relevă la un moment dat 
un copil pot fi considerate ca indicii probabili ai reuşitei sale în activitatea de viitor. Spre 
deosebire de copilul normal, la care reliefarea şi valorificarea unor asemenea calităţi sunt 
deziderate perfect realizabile, în cazul copilului handicapat, situaţia este mult mai 
complexă.  
 D.Damaschin referindu-se la această problemă, notează că „existenţa unor 
aptitudini speciale nu poate fi hotărâtoare pentru orbi şi ambliopi, decât în când cazul 
acestea se pot realiza nu atât prin analizatorul vizual, cât şi prin analizatorul vizual, cât şi 
prin ceilalţi  analizatori normali”. În continuare, autorul exemplifică ideea prin posibilitatea 
valorificării aptitudinilor muzicale şi absenţa acestei posibilităţi în cazul aptitudinilor tehnice 
şi pentru mecanică fină. 
 Semnificativă în acest sens este şi relaţia dintre analizatorul vizual şi cel motor. În 
absenţa văzului sau a diminuării acestuia, datorită unor dificultăţi de coordonare simultană, 
ritmul mişcărilor este mai încetinit, iar precizia lor nu întotdeauna satisfăcătoare. Situaţia 
poate fi depăşită printr-o instruire adecvată, datorită aferentaţiei suplimentare oferite de 
instrucţiunea analizatorilor valizi, dar niciodată nu va  atinge randamentul caracteristic 
persoanelor normale. 
 c) Strâns legată de primele două caracteristici menţionate este problema adaptării 
persoanei cu handicap vizual la condiţiile profesiei. Este ştiut faptul, ilustrat cât se poate 
de convingător în monografiile profesionale apărute la noi, că fiecare profesie prezintă 
trăsături şi cerinţe specifice, că solicită aptitudini de un anumit fel, dezvoltate într-un 
anumit grad şi că în procesul exercitării lor apar, alături de fenomenul de dezvoltare a 
aptitudinilor şi cazuri de degradare sau chiar de distrugere a acestora. Ca atare, în 
activitatea de orientare a persoanelor cu handicap vizual se impune cu necesitate cerinţa 
ca aceştia să nu fie îndrumaţi spre profesiuni care ar putea să agraveze starea deficienţei 
lor. Pe cât posibil ei trebuie orientaţi spre profesii care nu necesită solicitări optime intense, 
spre profesii în executarea cărora să poată fi antrenaţi toţi analizatorii valizi, creând astfel 
condiţii favorabile pentru manifestarea fenomenelor de compensare senzorială. 
 d)  O altă importantă este cea  referitoare la necesitatea îndrumărilor tinerilor 
persoane cu handicap vizuali spre meserii sau ramuri profesionale care pot să le asigure 
posibilităţi optime de adaptare la locul de muncă, să le ofere sprijinul moral necesar, să 
posede un caracter social evident util şi să le asigure un nivel de viaţă cât mai ridicat. 
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2.6.2 Activitatea persoanelor cu handicap în atelierul protejat 
 Persoanele care prezintă handicapuri fizice sau psihice, pentru a fi integrate în viaţa 
socială, au nevoie de adaptări ale cadrului de viaţă la situaţia lor determinată de boală, în 
raport cu felul şi gravitatea tulburărilor funcţionale şi totodată necesită organizarea unor 
acţiuni menite să le reducă pe cât posibil deficienţele funcţionale şi consecinţele acestora 
asupra vieţii personale şi familiale, cât şi asupra colectivităţii în care trăiesc.  

Aceste acţiuni sunt diferenţiate în raport cu programul de recuperare şi de muncă, 
unele fiind măsurile recomandate handicapaţilor care pot beneficia de tratament şi au 
capacitatea de a dobândi printr-o calificare sau recalificare organizată o pregătire 
profesională  care să le permită încadrarea în sistemul obişnuit de producţie şi altele fiind 
măsurile recomandate pentru cei la care gravitatea handicapurilor prezentate determină 
dereglări importante de integrare socială, care pot fi rezolvate decât prin acţiuni special 
instituite. 
 Dacă marea majoritate a persoanelor cu handicap şi invalizilor sunt recuperaţi şi pot 
fi încadraţi în muncă în unităţile obişnuite de producţie, cu sau fără modificări ale regimului 
de muncă, o parte din ei, datorită caracterului afecţiunilor şi intensităţii tulburărilor 
funcţionale, nu pot presta activităţi profesionale în sistemul obişnuit de producţie, neputând 
face faţă ritmului impus de procesul tehnologic, condiţiilor de muncă sau necesităţilor de 
integrare într-un colectiv organizat de muncă şi implicit au dificultăţi în realizarea 
productivităţii muncii în condiţii de competitivitate cu ceilalţi muncitori, care prestează 
munca respectivă. Aceste persoane cu handicap păstrează însă un anumit grad al 
capacităţii de muncă, care poate fi utilizată în efectuarea unor munci sau operaţii 
profesionale special organizate, în ateliere protejate. 
 Se înţelege prin atelier protejat, atelierul cu organizare specială a muncii, pentru 
anumite categorii de invalizi şi handicapaţi, care nu pot fi încadraţi într-un mediu normal de 
producţie. În acest sistem de muncă, în raport cu restantul funcţional, se permite 
menţinerea acestora în circuitul productiv şi realizarea unor venituri minime, în raport cu 
munca prestată, contribuind la evitarea unor stări de dependenţă socială şi la reducerea 
socială a cheltuielilor statului pentru întreţinerea lor. 
 În Europa funcţionează multe tipuri de asemenea unităţi protejate ca: 

• ateliere protejate cu  regim de externat sau internat; 
• ateliere protejate mixte, cu internat sau externat; 
• centre specializate pentru cronici, paraplegici cu afecţiuni cardiace, sau TBC, 

în vârstă de peste 45 de ani, care pe lângă îngrijirea medicală, au organizate 
ateliere de muncă adaptate, diferitelor categorii de deficienţe; 

• centre de distribuire a muncii la domiciliu; 
• centre de distribuire a muncii în spitalele de lungă durată; 
• secţii de muncă protejată în sanatorii şi spitale de psihiatrie 

   Principalele probleme de care trebuie sa se ţină seama la organizarea unui atelier 
cu munca protejată, sunt: 

• organizarea unei game largi şi variate de muncă, din diferite profiluri, simple 
şi uşoare, în vederea alegerii de către handicapat a postului de muncă care îi 
convine; 

• asigurarea prestării muncii cu un ritm de lucru liber. 

2.6.3. Adaptarea locurilor de muncă pentru persoane cu handicap, element 
important în reinserţia socială 
 Scopul principal urmărit prin reîncadrarea în muncă a persoanelor cu handicap, 
care au fost pensionari de invaliditate şi au fost recuperaţi, este de a participa la realizarea 
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produsului naţional al ţării, dar pe aceeaşi linie de importanţă  se încadrează şi ridicarea 
moralul persoanei respective, încadrarea în ritmul accelerat al vieţii. 
 În orice activitate, se presupune a se realiza o adaptare armonioasă atât a muncii la 
om, cât şi a  omului la muncă, ceea ce subliniază importanţa cunoaşterii solicitărilor 
biologice ale locului de muncă şi a cunoaşterii stării de sănătate a muncitorilor respectivi. 
 Numai astfel se pot folosi fără risc multiple valenţe ale oricărui  om – cu sau fără 
altraţia morfo-funcţională _ în cadrul celei mai generale, utile şi indispensabile activităţi, 
care este munca.  
 Realizarea dezideratului menţionat impune însă studierea continuă a posibilităţilor 
de adaptare a oricărui loc de muncă ce ar deveni astfel accesibil încadrării persoanelor cu 
handicap, adaptări care trebuie să fie în concordanţă cu cerinţele tehnice şi organizatorice 
moderne, cunoscut fiind că munca este cu atât mai eficientă, ci cât este mai bine adaptată 
la om. 
 Deci prin adaptarea locurilor de muncă trebuie să se urmărească nu numai 
posibilităţile de încadrare profesională a persoanelor cu handicap, ci şi posibilitatea ca 
aceştia să  realizeze, în condiţii de confort şi securitate şi securitate organică, sarcinile 
profesionale, ceea ce va schimba şi concepţia şi concepţia unor conducători de 
întreprindere, atât privitor la necesitatea aplicării măsurilor de adaptare a locurilor de 
muncă pentru persoanele cu handicap, cât şi la utilitatea încadrării acestora în muncă. 
 Studiile pe plan naţional şi internaţional au demonstrat că pentru realizarea unor 
adaptări corecte a locurilor de muncă este obligatorie cunoaşterea modului cum 
reacţionează organismul uman în procesul muncii, solicitările la care este supus, în funcţie 
de natura şi complexitatea muncii şi a mediului social, precum şi independenţa dintre 
aceste solicitări. Este obligatorie de asemenea, cunoaşterea potenţialului uman , precum 
şi unele particularităţi de ordin anatomic sau fiziologic, care pot să influenţeze nivelele 
capacităţilor sale funcţionale ca potenţial profesional şi de comportare în muncă. 
 Prin diverse cercetări s-au depistat şi unii factori de suprasolicitare pentru 
organismul muncitorilor în general, precum şi unii factori care reprezintă elemente de 
suprasolicitare numai pentru invalizi şi persoane cu handicap, făcându-le inaccesibil locul 
de muncă respectiv. 
 Remedierea lor permite nu numai încadrarea acestora, ci sporeşte şi gradul de 
confort şi securitate organică pentru muncitorii valizi, permiţând obţinerea unei 
productivităţi crescute în munca lor, ca efect al acţiunilor de adaptare a muncii la om şi a 
omului la munca sa. 
 În acest sens, prin adaptarea locurilor de muncă pentru persoanele cu handicap, 
trebuie să se creeze condiţii de echilibru între solicitările pe care le impune munca 
organismului şi posibilităţile organismului respectiv, adică să se creeze condiţii de utilizare 
optimă a tuturor disponibilităţilor persoanei cu handicap în cauză. 
 Numai organizarea desăvârşită a solicitărilor profesionale cu posibilităţile umane 
poate asigura valorificarea completă şi eficientă a tuturor resurselor organismului 
persoanelor cu handicap, ceea ce va obiectiva prin obţinerea unor rezultate pozitive – 
sociale şi economice – ale muncii lor. 
 Prin adaptarea locurilor de muncă se realizează creşterea accesibilităţii persoanelor 
cu handicap pentru încadrarea în muncă. 
 O persoana cu handicap cu greu va accepta situaţia de a realiza o productivitate 
mai mică decât a celor în mijlocul cărora îşi desfăşoară activitatea. Considerăm însă că un 
eventual eşec nu se va datora acestuia, ci plasării lui pe un loc de muncă 
necorespunzător. 
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 Este demonstrat că încadrarea persoanelor cu handicap pe locuri de muncă 
corespunzătoare handicapului pe care îl au, conduce la obţinerea unor randamente 
similare cu ale muncitorului valid. 
 În general, adaptarea locurilor de muncă pentrupersoanele cu handicap trebuie să 
se facă în raport cu natura deficienţei funcţionale, ceea ce permite încadrarea pe locul de 
muncă cel mai corespunzător potenţialului organo-funcţional restant şi constituie o 
garanţie că ei vor muncii cu minimum de efort, cu nici un fel de risc de agravare a 
alternanţei morfo-funcţionale şi cu toate şansele de a obţine o productivitate ridicată. 
 În acest context, adaptarea locurilor de muncă pentru persoanele cu handicap 
reprezintă o datorie umanitară, munca fiind atât o necesitate biologică, cât şi o problemă 
socio-economică. 
 Ca principiu general, în adaptarea locurilor de muncă pentru toate categoriile de 
persoane cu handicap, trebuie să se ţină seama de opinia unanim admisă că munca în 
poziţie ortostatică nu se justifică decât pentru un interval de timp scurt, atunci când nu este 
posibil să se lucreze în poziţie şezând. De aceea, este indicat ca toate locurile de muncă 
să fie amenajate cu scaune ergonomice, care trebuie să asigure maximum de comoditate 
în condiţiile fiecărei activităţi, un scaun necorespunzător având repercusiuni negative, atât 
asupra organismului executantului uman, cât şi asupra productivităţii. 
 O deosebită importanţă se acordă soluţiilor de adaptare a maşinilor sau utilajelor cu 
diverse dispozitive, pentru ca astfel, locul de muncă să devină accesibil persoanelor cu 
deficienţe de locomoţie sau manipulaţie. 
 Pentru persoanele cu astfel de deficienţe, în măsurile preconizate trebuie avut în 
vedere că pentru a putea adapta corect o unealtă sau un utilaj, este necesar să se 
cunoască antropometria persoanei cu handicap, capacităţile sale organo-funcţionale, 
suprafaţa şi înălţimea planului de lucru etc., iar plasarea şi mărimea dispozitivelor, 
manetelor pârghiilor, butoanelor să permită o poziţie şi o acţionare normală de  către 
persona cu handicap, un minim de plasări, în raport cu dimensiunile antropometrice, astfel 
ca persoana cu handicap să aibă asigurată o poziţie comodă şi să dispună de spaţiul 
necesar în timpul muncii. 
 Încadrarea persanei cu handicap pe un loc de muncă adaptat implică instruirea sa 
şi deprinderea tehnică specifica, elemente indispensabile pentru a putea să îndeplinească 
norma de muncă sau chiar să o depăşească, pentru a putea să primească o remunerare 
corespunzătoare, ceea ce pentru el constituie o stimulare morală şi materială, cu efecte 
pozitive multiple. 
 Orice adaptare de loc de muncă obligă însă şi la o urmărire şi analiză atât a 
comportamentului organismului persoanei cu handicap, cât şi a rezultatelor profesionale 
obţinute, în scopul unei îmbunătăţiri continue a relaţiilor de sistem. 
 Considerăm deosebit de important ca orice adaptare de loc de muncă să asigure 
rezolvare în totalitate a componentelor şi a funcţiilor antrenate în procesul muncii, prin 
componente ale muncii înţelegând: operatorul uman, activitatea profesională, mijloacele  şi 
relaţiile de muncă, iar prin funcţii înţelegând: legături de intercondiţionare tehnice, 
economice, biofizice, psihologice şi speciale legate de muncă. 
 Prin adaptare locurilor de muncă, trebuie să se asigure nu numai un raport de 
concordanţă între potenţialul organo-funcţional restant al persoanei cu handicap şi 
solicitările biologice ale locului de muncă, ci să se asigure şi o eficienţă economică cu 
minimum sau fără cheltuieli de investiţii, prin valorificarea mai eficientă a posibilităţilor şi 
condiţiilor tehnico-materiale existente. 
 Considerăm că adaptarea unui loc de muncă pentru persoanele cu handicap este 
cu atât mai eficientă, cu cât: 

• mijloacele ei de realizare pot fi generalizate la toate unităţile cu acelaşi profil; 
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• încadrarea persoanelor cu handicap se face pe baza criteriilor de selecţie şi 
orientare profesională; 

• în acţiunea de urmărire a adaptării persoanei cu handicap la solicitările 
locului  

de muncă adaptat, să participe şi medicul de întreprindere şi asistenţa socială 
pentru a sesiza din timp eventualele disfuncţii care ar putea compromite 
problema. 

2.7 Integrarea socială 
 Persoanele cu dizabilităţi reprezintă 2,965 % din populaţia Romaniei -643.458 de 
persoane înregistrate in martie 2009 .Semnificativ este faptul ca aceştia beneficiaza de 
aceleaşi drepturi ca şi restul populaţiei .  

În timp ce sistemul social din Romania a inceput să se racordeye la standardele 
Europene, un segment notabil al persoanelor cu probleme mentale sau fizice continuă să 
rămană neglijat . Pentru a veni in spijinul autorităţilor şi implicit si a persoanelor cu 
dizabilităţi este vitală identificarea deficultăţilor pe care aceste persoane le întampină in 
activitaţile zilnice desfăşurate in spaţiul public . 

Ar trebui încurajate iniţiativele care vor contribui la schimbarea mentalităţii 
cetăţenilor români ce, până acum, au menţinut, în general, o atitudine de excludere. 
Procesul de incluziune, deoarece vizează schimbarea unei mentalităţi, este unul de durată 
şi care trebuie abordat prin activităţi constante şi consecvente 

O persoană cu dizabilităţi nu refuză să muncească, ci îi este subestimată 
contribuţia pe care şi-o pot dărui sieşi, în primul rând, şi societăţii, mai apoi.  

Strategia de la Lisabona reprezintă temelia acestei atitudini. Din păcate, sau din 
fericire, aceste acţiuni ne privesc (şi) pe noi, membrii activi ai societăţii, astfel, rolul unui 
liber arbitru este din start exclus. A nu fi apt pentru orice activitate nu este sinonim cu 
neputinţa, cu delăsarea sau cu refuzul de a contribui la dezoltarea unei societăţi flexibile şi 
dinamice.  

Cei care nu sunt apţi pentru munci standardizate, sunt mult mai predispuşi 
activităţilor artistice, iar Ludwing van Beethoven ar fi un convingător exemplu, alături de 
alte persoane simple care trăiesc printre noi.Motivul pentru care persoanele cu dizabilităţi 
nu se bucură de acces comun, cu celelalte persoane, la spaţiul public este pentru că, spre 
deosebire de alte ţări, acestora nu le este oferită o distribuire uniformă în societate, ci sunt 
sprijinite doar de anumite instituţii. 
 Termenului de integrare socială i s-au acordat diferite semnificaţii de către 
specialişti. Deşi nu s-a ajuns încă la o definiţie completă şi unanim acceptată a acestui 
termen, putem considera, totuşi că prin integrare socială  se înţelege ansamblul măsurilor 
luate în vederea înlăturării sau diminuării consecinţelor deficienţei pentru a realiza o 
încadrare deplină a persoanei cu handicap în viaţa socială.  

Aceste măsuri vizează stabilirea şi restabilirea contactelor sociale normale, 
stimularea spiritului de independenţă şi de autoservire, atragerea persoanei cu handicap la 
toate activităţile politice, culturale şi sportive, pe care le desfăşoară auzitorii. 
 Procesul de recuperare, adaptare şi integrare a persoanelor cu handicap auditiv în 
lumea celor cu auzul normal are un caracter de permanenţă.  

Astfel în acest proces dinamic, persoanei cu handicapul de auz parcurge o serie de 
etape, atingând nivele de integrare tot mai ridicate, integrarea lui fiind condiţionată de 
modul în care sunt parcurse diferitele etape de dezvoltare. 
 Se încearcă diferite modalităţi de „deschidere” a învăţământului special pentru 
persoanele cu handicap auditiv , între care înfiinţarea de clase speciale în şcolile de masă, 
în cadrul cărora se pot desfăşura atât activităţi specifice, cât şi activităţi comune cu elevii 
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auzitori, cu participarea lor la toate activităţile din clasă şi posibilitatea de a beneficia şi de 
instruire suplimentară în familie sau în centrele de reabilitare a auzului şi limbajului, 
participarea elevilor din şcolile speciale la unele activităţi comune alături de elevii cu auz 
normal ş.a. 
 Studiul unor aspecte ale integrării sociale a deficienţilor auditivi ne-a relevat faptul 
că fenomenele de izolare, cu toate manifestările cunoscute, se menţin la toate nivelele de 
şcolarizare, fiind mai accentuate la cei din ciclul liceal şi superior. S-a constatat că elevii 
surzi sunt foarte ataşaţi unii de alţii, căutându-se şi comunicând prin labiolectură într-o 
atmosferă de bună dispoziţie. Ceea ce-i face pe surzi să se unească este sentimentul de 
frustrare, atitudinea de toleranţă s-au de respingere a auzitorului, dificultăţile sociale şi de 
comunicare.  
 În general vorbind, relaţiile interindividuale între copiii surzi şi colegii lor auzitori sunt 
extrem de rare şi sărace în conţinut. Trăind numai printre auzitori, elevii, persoanele cu 
handicap de auz şcolarizaţi în populaţia copiilor din şcolile obişnuite au puţine şanse să 
lege prietenii trainice cu aceştia sau să-şi poată întemeia mai târziu familii. Este necesar, 
în acest sens, să se faciliteze crearea şi intensificarea relaţiilor între persoanele cu 
handicap auditiv, acţiune care se cere completată cu informarea marelui public în legătură 
cu aspectele specifice persoanelor cu handicap de auz, în vederea unei mai bune 
cunoaşteri reciproce. 
 Privită prin prisma alegerii unei profesiuni în concordanţă cu aspiraţiile şi 
posibilităţile reale ale persoanelor cu handicap de auz, şcoala generală obişnuită oferă 
şanse mai mari de realizare profesională decât şcoala specială, evantaiul mai larg al 
profesiunilor oferind mai multe alternative şi posibilităţi de pregătire. 
 Ţinând seama de unele limite impuse de specificul handicapului auditiv, părinţii care 
au copii surzi cultivă acestora aspiraţia către câteva profesiuni: desen tehnic, tehnică 
dentară, arte plastice şi decorative, inginerie, matematici, cibernetică, ştiinţe economice. 
Preferinţele subiecţilor  investigaţi concordă în general cu dorinţele părinţilor. Nu 
întotdeauna însă opţiunea formulată este compatibilă cu posibilităţile reale de realizare 
profesională ale handicapaţilor auditivi, o parte din meseriile solicitate fiind contraindicate 
persoanelor lipsite de control auditiv. 
 

CURS 3 DISCRIMINAREA ȘI MODALITĂȚI DE COMBATERE A 
FENOMENULUI DISCRIMINARE 

 
Discriminarea  poate fi o intervenţie bazată pe forţă sau pe putere menită să ducă la 

privarea altei persoane sau  altui grup de un drept sau de o recompensă prin invocarea 
unor criterii nespecifice. Discriminarea ca tratament diferenţiat favorabil sau nefavorabil al 
indivizilor care  au aceeaşi calitate dar aparţin anumitor grupuri sociale etnice sau 
religioase cum ar fi discriminarea rromilor, a persoanelor sărace sau a  celor cu dizabilităţi. 

Discriminarea se caracterizează prin reunirea a două elemente, mai precis tratarea 
diferită a unor persoane aflate in situaţii identice sau comparabile (sau,dimpotrivă,tratarea 
identică a unor persoane aflate in situaţii diferite), pe de o parte, şi lipsa unei justificări 
obiective pentru un asemenea tratament, pe de altă parte. Primul element este tratarea 
diferită a unor personae aflate în situaţii identice sau comparabile sau, dimpotrivă, tratarea 
identică a unor persoane aflate în situaţii diferite.  

Discriminarea ca formă de marginalizare de orice fel şi în orice situaţie este, din 
păcate, un fenomen încă prezent în societatea democratică, fiind atât de obişnuit încât e 
considerat normal de către foarte mulţi români. 
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Necunoştinţa de cauză, atitudinea indiferentă faţă de problemele apărute în cadrul 
locului de muncă, neputinţa sau teama sunt doar câteva motive în baza cărora angajaţii 
români refuză sau evită să îşi apere drepturile. Modalitatea cea mai frecvent întâlnită în 
rândul angajaţilor români în ceea ce priveşte rezolvarea unei probleme apărute pe fondul 
discriminării constă în schimbarea locului de muncă. 
           Persoanele cu handicap reprezintă una dintre cele mai discriminate categorii 
sociale. În România, majoritatea persoanelor care au un anumit handicap nu au un loc de 
muncă. Articolul 50 din Constituţia României prevede: „Persoanele cu handicap se bucură 
de protecţie specială. Statul asigură realizarea unei politici naţionale de egalitate a 
şanselor, de prevenire şi de tratament ale handicapului, în vederea participării efective a 
persoanelor cu handicap în viaţa comunităţii, respectând drepturile şi îndatoririle ce revin 
părinţilor şi tutorilor”. 

Daca în majoritatea tarilor Uniunii Europene persoanele cu handicap dispun de 
anumite facilitati atat în societate cât şi la locul de muncă, în ţara noastră rar se întamplă 
acest lucru, pentru că de obicei persoanele care au un anumit handicap nu au un loc de 
muncă. Autoritatea Naţională pentru Persoanele cu Handicap (ANPH) a elaborat Strategia 
Naţională 2006-2013 privind protecţia, integrarea şi incluziunea socială a persoanelor cu 
handicap din România. Scopul acestei strategii este asigurarea exercitării totale a 
drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale persoanelor cu handicap în vederea creşterii 
calităţii vieţii acestora.           Strategia propune ca modalităţi de creştere a gradului de 
ocupare a forţei de muncă în rândul persoanelor cu handicap, urmatoarele căi de acţiune: 
- asigurarea pregătirii scolare a persoanei cu handicap, indiferent de locul în care aceasta 
se afla, inclusiv prin profesori itineranţi; 
- accentuarea importanţei evaluării abilităţilor şi, mai ales, a abilităţilor socio-profesionale; 
- realizarea, diversificarea şi susţinerea financiară a programelor privind reabilitarea 
profesională a persoanelor cu handicap; 
- asigurarea pregătirii pentru ocupaţii necesare în domeniul handicapului şi pentru 
introducerea de noi ocupaţii în Clasificarea Ocupaţiilor din Romania. 
            În viaţa de zi cu zi, putem observa persoane  cu dizabilităţi care se confruntă cu 
aceleaşi probleme ca şi persoanele normale din punct de vedere fizic. Fiecare are o 
familie, o viaţă, păreri proprii, reacţii la anumite evenimente. 

Este evident faptul că tot ai o mamă, chiar dacă eşti „normal” sau cu dizabilităţi, tot 
ai momente frumoase şi urâte, tot ai prieteni, tot ai sentimente, viata ta are cam aceleaşi 
etape. Daca o persoană cu dizabilităţi este asemenea celuilalt, de ce nu ar merita să fie 
tratat ca şi ceilalţi? 

În Romania, doar 4,2 la sută dintre persoanele cu dizabilitaţi au un loc de muncă , 
cifra care claseaza ţara nostră pe ultimul loc in Uniunea Europeana, Totodată Romania se 
afla pe penultimul loc in privinţa sumelor alocate pentru servicii sociale pentru persoane cu 
dizabilităţi 
 "Dacă la nivelul Uniunii Europene, nivelul de ocupare a forţei  de muncă de către 
persoanele cu dizabilităţi  este de 50 la suta, in Romania doar 4,2 la sută din totalul 
persoanelor cu dizabilităţi aveau un loc de muncă  la 31 martie 2010. Conform datelor 
statistice ale ANPH: din 681.558 persoane cu dizabilităţi  doar 28.826 erau angajate in 
muncă .În  domeniul dizabilităţii  intelectuale, situaţia  este catastrofală  mai puţin de unu la 
suta din persoanele cu această  dizabilitate avand un loc de muncă , adică  977 persoane. 
Din numărul total de persoane cu dizabilităţi  angajate in muncă , doar trei la sută  sunt 
persoane cu dizabilitate intelectuală  si doar cinci la sută  cu dizabilitate psihică ", se arată  
in raport. 

Iniţiatorii  menţionează că legislaţia romanească  se inspiră după  un model aplicat 
in Franţa şi Germania, acordand facilitaţi "unitaţilor protejate" destinate stimulării angajarii 
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in muncă  a persoanelor cu dizabilităţi, insă in cele 478 de unitaţi protejate inregistrate la 
ANPH sunt angajate doar 1.470 persoane cu dizabilităţi. 

Discriminarea persoanelor cu dizabilitaţi este in continuare o problema in Romania, 
guvernul nereuşind sa pună  în practică legile care interzic acest lucru. 

Raportul Departamentului de Stat al SUA privind drepturile omului arată  ca legea 
din Romania cere ca persoanele cu dizabilitaţi sa aibă  conditii speciale de acces in 
instituţii şi transportul in comun, dar ţara are foarte puţine facilităţi. Raportul precizează, 
insă, că  numărul acestora este in creştere. 

De asemenea, organizaţiile neguvernamentale au observat ca plasarea, condiţiile 
de viată  şi tratamentul pacienţilor in multe spitale psihiatrice nu respectă standardele 
internaţionale cu privire la drepturile omului. 

Autorităţile americane spun că  Centrul pentru Resurse Juridice a vizitat, de doua 
ori, 16 instituţii de stat pentru persoane cu dizabilizaţi mintale, pentru a evalua situaţia 
acestora. În raport se precizează  că  unele vizite au fost aprobate cu greu de conducerea 
instituţiilor.  

Raportul arată ca aceste instituţii erau supraaglomerate, aveau personal insuficient 
calificat, care nu cunoştea legea pentru aceste persoane, iar medicaţia era insuficientă. 
Mai mult, pacienţii erau neglijaţi, aveau condiţii de igienă precare si lipseau activitaţile 
recreaţionale. 

Unul dintre cazurile prezentate de raportul Departamentului de Stat este cel al unui 
pacient de la Spitalul din Poiana Mare care a murit după ce a inghiţit dezinfectant 
Clasificarea discriminării: 
1. În funcţie de modul în care se manifestă: 

• Discriminarea directă, constă în excluderea unei persoane sau categorii de 
persoane de la beneficiul unui anumit drept datorită unei caracteristici a acelei 
persoane sau categorii de persoane; 

• Discriminarea indirectă, constă în excluderea unei persoane sau categorii de 
persoane de la beneficiul unui anumit drept prin folosirea unor criterii aparent 
neutre. 

2. În funcţie de natura drepturilor încălcate:  
• discriminarea politică; 
• discriminarea economică; 
• discriminarea religioasă. 

3. În funcţie de natura criteriilor încălcate folosite pentru limitarea drepturilor: 
• discriminarea etnică; 
• discriminarea de gen; 
• discriminarea rasială; 
• discriminarea de vârstă. 

Oricine poate fi victima a discriminării. Orice criteriu în funcţie de care o persoană 
este tratată diferit poate constitui un criteriu de discriminare. Victima discriminării trebuie 
doar să aducă dovada diferenţei de tratament (sau a tratamentului identic atunci când este 
vorba de persoane aflate în situaţii diferite), urmând ca persoana asupra căreia planează 
acuzaţia de discriminare să încerce să demonstreze că o astfel de diferenţă de tratament 
este fondată pe criterii obiective. 

Prin urmare oamenii sunt discriminaţi în funcţie  de vîrstă, sex, orientare sexuală 
sau politică, dar cele mai afectate sunt persoanele cu dizabilităţi. 

Dizabilitatea este termenul general pentru afectări, limitări de activitate sau restricţii 
de participare. El denotă aspectele negative ale interacţiunii dintre individ (care are o 
problemă de sănătate) şi factorii contextuali în care se regăseşte (factori de mediu şi 
personali). 
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Handicap înseamnă pierderea sau limitarea şanselor unei persoane de a lua parte 
la viaţa comunităţii la un nivel echivalent cu ceilalţi membri. El descrie interacţiunea dintre 
persoană şi mediu. Scopul acestei definiţii este de a concentra atenţia asupra deficienţelor 
din mediul înconjurător şi a unor sisteme organizate de societate care împiedică 
persoanele cu handicap să participe în condiţii de egalitate. 

Persoanele cu handicap  sunt acele persoane cărora mediul social, neadaptat 
deficienţelor lor fizice, senzoriale, psihice, mentale şi/sau asociate, le împiedică total sau le 
limitează accesul cu şanse egale la viaţa societăţii, necesitând măsuri de protecţie în 
sprijinul integrării şi incluziunii sociale. 

Indiferent că este fizic sau mental, handicapul reprezintă o sursa de stigmatizare. 
Cei care suferă din cauza lui se confruntă deseori cu practici discriminatorii. Şi fie că ne 
referim la deficienţe, la incapacitate sau la dezavantaje avem de-a face cu o relaţie în care 
intervin simultan factori biologici, ecuaţie personală, privire exterioară. 

Handicapul poate fi considerat ca produs social  ce se formează într-un anumit 
context istoric; ultimele decenii au fost marcate de o ideologie a readaptării. 
Din moment ce persoanele cu dizabilitati sunt asemeni celorlalţi, singularitatea şi 
alteritatea tind să se estompeze: ceea ce contează este faptul de a deveni identic, de a 
face să dispară diferenţele. 

Cei care prezintă un handicap sunt priviţi ca inadaptaţi faţă de ceea ce este 
dezirabil din punct de vedere social şi pentru  a scapa de această stigmatizare, ei trebuie 
să aibă o personalitate puternică. 

În general, autorităţile publice sunt reticente în introducerea serviciilor comunitare 
pentru persoanele cu dizabilităţi mentale, principalul motiv fiind acela al costurilor care 
sunt mult mai mari decât cele alocate în cazul serviciilor de instituţionalizare, în opinia lor, 
deşi nu există argumente temeinic fundamentate în acest sens. 

Persoanele cu dizabilităţi au venituri semnificativ mai mici, faţă de populaţia 
generală. Acest dezavantaj se extinde asupra întregii gospodării care include o persoană 
cu dizabilităţi (venituri de circa 60% faţă de media naţională la nivel de gospodărie) şi se 
păstrează chiar dacă persoana cu dizabilităţi are un loc de muncă (salariu mediu net este 
de circa 65% din media naţională). 

Ultimele decade au marcat o schimbare importantă în ceea ce priveşte politicile 
publice privind persoanele cu dizabilităţi la nivel global. Modelul medicalizat, predominant 
în întreaga Europă până în anii ’80, axat pe recuperare medicală şi asigurarea pasivă a 
unui venit minim financiar, a fost înlocuit cu o paradigmă bazată pe dreptul la şanse egale, 
nondiscriminare şi participare. Modelul social promovat de grupurile pentru drepturile civile 
ale persoanelor cu dizabilităţi, practic, face trecerea de la blamarea exclusivă a limitărilor 
fizice, intelectuale sau de altă natură ale persoanelor individuale către o analiză critică a 
mediului fizic şi social şi a limitărilor impuse de societate asupra anumitor grupuri sau 
categorii de persoane. Prin urmare alături de conceptul de “persoană cu dizabilităţi” 
trebuie tratate şi barierele externe (“disabling society”). 

Noua abordare a ajuns pe agenda organizaţiilor internaţionale precum şi a 
guvernelor naţionale într-o formă ce recunoaşte rolul mediului în crearea de şanse egale. 
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CURS 4 ROLUL ASISTENŢEI SOCIALE ÎN RECUPERAREA ŞI 
INTEGRAREA PERSOANELOR CU HANDICAP 

 
4.1 Asistenţa socială a persoanelor cu handicap fizic 
 
Copilul invalid motor este adesea şi un inadaptat psihic şi intelectual. Nefiind îngrijit 

de nimeni, poate ajunge şi un inadaptat social. El este un inadaptor motor, deoarece viaţa 
implică efectuarea a tot felul de mişcări care lui îi sunt limitate sau interzise în detrimentul 
independenţei sale.   
 Infirmitatea întreţine o inadaptare psihică, mai ales pe plan afectiv. Copilul este lipsit 
de relaţii cu lumea exterioară şi chiar dacă le are, acestea nu sunt pe plan de egalitate cu 
ale unui individ normal, ceea ce conduce la izolare bolnavului. 
 Dezvoltarea intelectuală a acestor copii este defavorizată faţă de copiii valizi, 
deoarece boala şi tratamentul medical implică perioade îndelungate de spitalizare şi de 
pasivitate. Chiar şi în cazul când copilul poate face unele mişcări, experienţa sa este 
adesea limitată în raport cu posibilităţile educative. 
 Asistenţii sociali trebuie să urmărească şi să asigure copilului posibilităţile de 
mişcare, instrucţia şi pregătirea lui profesională. De asemenea trebuie să asigure 
internarea copilului în instituţii spitaliceşti, să rezolve problema locuinţei, dacă aceasta se 
cere să rezolve problema transportului acestuia la şcoală, să pregătească familia de a 
primi copilul într-un climat adecvat după spitalizare, în aşa fel încât familia să participe la 
procesul de recuperare a copilului. 
 Pentru ca dezvoltarea generală a copiilor infirmi să se poată desfăşura normal, sau 
aproape normal, asistenta socială trebuie să îndrume familia copilului în atitudinea ce 
trebuie să o aibă faţă de copil şi boala lui.    
 Instruirea copilului trebuie, în primul rând să fie acceptată de familie cu toată tăria şi 
speranţa în ameliorarea ei. Copilul trebuie să i se insufle curaj şi încredere în el, să i se 
dovedească posibilităţile sale. Rezultatele acestei acţiuni sunt condiţionate şi de existenţa 
unui cadru familia ferm şi stabil şi un climat afectiv şi stimulent pentru copil. 
 Copilul trebuie să-şi câştige sau recâştige încrederea în forţele lui şi de aceea 
trebuie lăsat să execute fără sprijin o serie de lucruri. Să i se încredinţeze treptat, treptat 
sarcini şi responsabilităţi cu eforturi dozate. Trebuie îndrumat şi sprijinit în formarea sau 
redobândirea deprinderilor igienico-sanitare ( spălat, îmbrăcat, servit masa etc.), care să-i 
asigure independenţa vieţii personale. 
 Copilul infirm nu trebuie izolat de ceilalţi copii, ci dimpotrivă, trebuie pus în contact 
cu ei, să se joace cu aceştia în aer liber, să se obişnuiască cu ei. Nu trebuie să i se lase 
impresia de ocrotire continuă, ci trebuie pus în situaţia de a avea satisfacţii personale, prin 
efectuarea unei activităţi proprii. 
 Copilul infirm trebuie să beneficieze de instituţiile pentru copii preşcolari (grădiniţe 
de copii), precum şi de instrucţia generală şcolară ca şi a celorlalţi copii. 
 Probleme speciale de instruire ridică copiii infirmi netransportabili, care trebuie să 
fie internaţi în cămine, unde să li se asigure şcolarizarea. Instrucţia sa generală trebuie 
desăvârşită în şcoli profesionale, licee şi chiar facultăţi. 
 La adolescente, eforturile trebuie depuse pentru înlăturarea complexului de 
inferioritate ce poate apărea din cauza infirmităţii. De câte ori este posibil, tânărul infirm 
trebuie să lucreze la un loc cu adolescenţii normali şi să împartă aceeaşi viaţă. Aceasta va 
duce la dezvoltarea spiritului de competiţie, care apare la această vârstă şi care îi va ajuta 
pe infirmi să se alinieze la munca colegilor valizi. 
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 Copilul infirm motor trebuie supravegheat timp îndelungat de asistenta socială care 
îl are în grijă, până când readaptarea fizică, morală, socială şi profesională sunt realizate. 

 

4.2.Asistenţa socială a persoanelor cu handicap senzorial  
Cu toate că organul cu care vorbim este din punct de vedere anatomic complet separat de 
organul auditiv, cu 50-60 de ani în urmă, defectarea unuia din aceste organe presupunea 
şi defectarea celuilalt, folosindu-se termenul de „surdo-mut”.  

Confundarea acestor defecte îşi are explicaţii prin faptul că o mare parte a 
persoanelor surde sunt  surde din naştere, sau au devenit surde în scurt timp după 
naştere, când încă nu ştiau vorbi şi deci nu au avut deloc noţiunea graiului. În consecinţa, 
neavând posibilitatea de a învăţa să vorbească prin imitaţie, nu puteau folosi de această 
facultate. Despre aceşti copii  s-a crezut mult timp că sunt muţi, neputând să articuleze nici 
un cuvânt, fiindcă ei singuri nu ştiau că au glas, neputând să-l audă niciodată. La 
menţinerea credinţei că defectarea organului auditiv este însoţită în mod clar necesar şi de 
defectarea organului vocal a contribuit şi sistemul de comunicare între acest fel de 
defectivi prin limbajul lor de semne, eliminând complet necesitatea de a forma cuvinte cu 
ajutorului organului vocal. În felul acesta, surzii, înţelegându-se între ei exclusiv prin 
semne, nu mai era necesar să se ocupe de celălalt organ crezut defectiv, respectiv 
organul vocal. 
 Mai târziu însă s-a constatat că foarte multe dintre persoanele surde îşi au organul 
vocal complet sănătos şi normal, dar lipsa de experienţă şi auzul defectuos i-a făcut să nu 
uzeze de el. În ultimul timp, asistenţa socială modernă, recunoscând avantajele plasării în 
familie a infirmilor reeducaţi cu ajutorul unităţilor speciale, a căutat să le facă educarea sau 
reeducarea în aşa fel ca ei să poată trăi mai bine cât se poate de normal în sânul familie 
lor şi în comunitate. 
 În asistenţa surzilor, acest principiu s-a izbit în realitatea lui de o piedică 
fundamentală, imposibilitatea de înţelegere a surzilor cu membrii familiei şi cu membrii 
societăţii, surzii având ca singură posibilitate de comunicare alfabetul lor de semne, 
învăţat în şcoală, alfabet neinteligibil pentru oamenii normali. Pentru înlăturarea acestui 
inconvenient, s-a introdus pentru toţi surzii instruirea citirii de pe buze cu alfabetul normal. 
Instruirea în şcoală se face de către cadre specializate în logopedie. În felul acesta, li s-a 
dat în mână cheia de a se înţelege cu toată lumea şi de a putea trăi şi ei în societate, 
luând parte activă la toate acţiunile ei. Odată învăţat felul normal de a forma cuvintele s-au 
făcut sforţări de a-i învăţa să-şi articuleze cuvintele. Începutul a fost greu, dar a dat 
rezultate bune. 
 Surdul odată conştient că există o facultate a lui neperceptibilă pentru el, dar 
perceptibilă pentru alţii, face eforturi de a-şi dezvolta această facultate, de a uza de ea, 
fiindu-i astfel mai uşor să se descurce cu semenii lui de viaţă. Astfel s-a descoperit că 
mulţi dintre surzi pot să vorbească bine, având organul vocal normal dar suficient de 
dezvoltat, din cauza neutilizării lui. Deci în mod normal s-a făcut o deosebire între defectivii 
surzi şi defectivii muţi, clasându-i în două categorii diferite. 
 Surzii au un procent mai mic de dependenţă ca ceilalţi infirmi, îndeosebi după 
introducerea sistemului de citire de pe buze, sistem ce le dă posibilitatea de a se înţelege 
cu familia lui şi restul societăţii. Având toate facultăţile normale în afară de cea auditivă, ei 
pot lua parte cu mai mult succes în lupta pentru existenţă. Surzii îmbrăţişează mai 
degrabă meserii practice, care se pot profesa fără auz. 
 Cele mai practice meserii pentru această grupă de persoane cu handicap erau 
tâmplar, strungar, desenator, zugrav, tipograf, dulgher, croitor, cizmar etc. Pentru femei : 
croitoria, confecţioner lenjerie, modiste, florărese, bucătărese, croitor, ţesătoare etc. 
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4.3. Asistenţa socială a copilului nevăzător sau cu vederea diminuată 
 

Cea mai grea dintre toate infirmităţile este orbirea. Aceasta nu numai prin limitarea 
capacităţii de muncă, dar şi prin influenţa dezastruoasă pe care o exercită întunericul 
permanent asupra dispoziţiei sufleteşti, a celor afectaţi de acest handicap. 

Din punct de vedere al modului cum trebuie privită asistenţa medico-socială a 
nevăzătorilor, se desprind două aspecte: 

1.prevenirea orbirii şi conservarea vederii . 
2.acordarea de sprijin persoanelor devenite infirme prin pierderea toată a vederii. 
Datorită asistenţei sociale este de  a descoperi aceste cazuri, de a duce pacientul la 

specialist, de a-l convinge să urmeze conştiincios tratamentul şi să controleze asupra 
modului în care să se prezinte la medic. Adesea se întâlnesc părinţi ai căror copii suferă 
de trachom  sau oftalmie care au făcut câteva şedinţe de tratament şi după ce au observat 
o oarecare ameliorare, au renunţat la tratament. Bineînţeles că  boala a revenit , s-a 
agravat, nu a mai putu fi tratată medical şi pacientul a rămas infirm (orb). 

În privinţa asistenţei sociale propriu-zise, putem vorbi despre înfiinţarea azilelor 
pentru orbi încă din secolul al XII-lea la Paris, aşezământ social care funcţionează şi 
astăzi. 

Astăzi educaţia sau reeducarea orbilor se face aproape în toate ţările în instituite 
specializate pentru reeducarea acestora, care sunt bine organizate, având învăţământ 
primar, învăţământ profesional şi unele dintre ele chiar învăţământ secundar sau medico-
pedagogic. 

Învăţământul primar are la bază scrisul, cititul, calculul, geografia, istoria şi 
literatura. 

Scrisul nevăzătorilor a întâmpinat mari greutăţi. La început s-a întrebuinţat alfabetul 
latin scris cu ajutorul unor rigle, apoi s-a ajuns la sistemul de scriere Braille, folosit astăzi 
în toată lumea atât pentru litere, cât şi pentru cifre, semne matematice şi semne 
muzicografice. Scrierea se face pe o tablă de metal cu ajutorul unui creion mai puţin 
ascuţit. 

Americanul F.Hall a construit o maşină, cu ajutorul căreia se poate scrie o literă 
dintr-o singură claviatură. Ea este universal introdusă; un orb poate scrie 10-15 pagini pe 
oră. 

Cititul nu întâmpină atâtea greutăţi. Orbii de obicei pipăie cu degetele punctele sau 
literele reliefate. Se întrebuinţează mai des cele două degete arătătoare, din care cu cel 
drept se citeşte, iar cu cel stâng se ţine rândul şi se controlează cel drept. Ei pot citi 20-30 
pagini pe oră. Frigul îi împiedică pe orbi la citit şi le slăbeşte fineţea tactilă. 

Calculul se face din memorie. Numai în clasele superioare, la operaţiuni, la 
operaţiuni speciale, ei fac calculul în scris cu semne reliefate sau puncte. Toate 
operaţiunile matematice le fac cu o uşurinţă deosebită faţă de persoanele normale, 
deoarece atenţia nevăzătorilor este concentrată numai asupra operaţiunii respective. 

Ştiinţele  reale le învaţă prin mijloace speciale de intuiţie, sau prin metode reliefate. 
Geografia o învaţă pe hărţile reliefate. După terminarea învăţământului primar, care 

durează 7 ani, elevii trec sau la învăţământul secundar, sau la cel profesional. Ei  pot să 
facă anumite lucruri ce nu necesită mişcări mari. Dintre toate profesiunile, cea mai 
răspândită este împletitul coşurilor cu uşurinţă şi frecvenţă, şi îi urmează imediat 
confecţionarea periilor, împletitul frânghiilor, tricotajul la maşină, fabricarea covoarelor etc. 
În Germania, o bună parte sunt utilizaţi în zootehnie, iar în China şi Japonia majoritatea 
orbilor sunt maseuri. Mai sunt utilizaţi ca dactilografi, telefoniştii şi muzicanţi. 

După terminarea programului de educaţie a nevăzătorilor, urmează plasarea lor în 
muncă. Această activitate de plasare şi readaptare a orbilor pregătiţi pentru o competiţie 
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liberă în lupta pentru existenţă o face asistenta socială, care trebuie să fie călăuza şi 
reazemul moral al persoanei cu handicap. 

Mulţi dintre orbi îşi pierd uşor echilibrul sufletesc. Aici asistenta socială are un rol 
deosebit de important, care se manifestă printr-o activitate de refortificare morală a 
persoanei cu handicap şi recăpătarea încrederii în propriile sale puteri. La educarea 
copiilor nevăzători este de o importanţă deosebită deprinderea acestora la o vârstă cât se 
poate de fragedă de a-şi întrebuinţa simţirile, în special mâinile. Trebuie instruiţi de mici să 
se îmbrace şi să se hrănească singuri. La instruirea lor trebuie ţinut seama că, neavând 
capacitatea de a vedea, ei nu pot învăţa prin imitaţie, aşa cum fac copiii normali. Copiii 
nevăzători nu trebuie protejaţi şi ocrotiţi în mod inutil din milă, fiindcă este spre avantajul 
lor ca să se izbească cât se poate de mult de greutăţile vieţii, dobândind prin aceasta o 
rezistenţă mai mare în lupta pentru existenţă. 

 

4.4 Asistenţa socială a persoanelor cu handicap mintal 
 
Unele boli psihice se manifestă nu numai prin tulburări ale funcţiei intelectuale, ci şi 

Prin modificări ale întregii personalităţi, ale legăturilor sale sociale şi afective, ale atitudinii 
faţă de muncă, ale capacităţii de a duce o activitate conştientă şi a urmări atingerea unui 
scop. 
În ceea ce priveşte copilul,  se pune problema debilităţii sale intelectuale. Dacă debilitatea 
lui mintală duce la o oprire a desfăşurării facultăţilor intelectuale printr-un defect de 
maturizare, care poate fi datorat chiar unei carenţe de climat afectiv, atunci el este un 
întârziat mintal.  
 Tratamentul care se aplică în spitalele de psihiatrie este medico-psihico-social şi 
constă în tratament medicamentos, metode speciale de psihoterapie şi socioterapie. 

În aplicarea tratamentului terapeutic pe toate cele trei planuri, un rol determinant îl 
are ancheta socială, care trebuie să stabilească factorii care au condus la îmbolnăvire. 

O deosebită importanţă prezintă asigurarea condiţiilor de viaţă socială în vederea 
revenirii în familie a bolnavului, după spitalizare. Acestor bolnavi trebuie să li se asigure 
stabilitate, linişte, limitarea responsabilităţilor, înlăturarea grijilor materiale, suprimarea 
oricărei forme de dificultate sau conflict care se poate ivi într-o participare socială activă 
sau din raporturile între oameni. 

Pe măsura îmbunătăţirilor condiţiilor de viaţă se realizează marcant şi ameliorarea 
persoanei cu handicap. 

Rolul asistentei sociale apare evident prin intervenţiile ce le fac pentru 
îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă socială şi profesională a bolnavului şi acţiunile pe care le 
întreprinde pentru ca bolnavul să fie internat la timp în spitale de specialitate, să 
beneficieze de tratament medical şi de recuperare şi să se încadreze într-o formă de 
activitate corespunzătoare, dacă stadiul bolii îi permite aceasta. Tot asistenta socială se 
îngrijeşte de ocrotirea bolnavilor mintali nerecuperabili, pentru internarea lor în cămine 
corespunzătoare. 

La bolnavii psihici, rolul psihiatrului este să  precizeze diagnosticul, adică 
comportamentul defectuos sau morbid al acestuia faţă de mediul social, şi să stabilească 
tratamentul şi condiţiile defavorabile care trebuie evitate, cât şi a condiţiilor optime care 
trebuie să se asigure persoanei cu handicap. 

Colaborarea dintre asistenta socială şi familia persoanei cu handicap – privind 
supravegherea medico-socială a persoanei cu handicap – trebuie să asigure o importantă 
perioadă de timp şi după ieşirea acestuia di spital. 

Tulburările acestor persoane se manifestă mai ales prin dificultatea acestora de a 
face faţă situaţiilor curente din viaţa profesională, viaţa familială şi în general, în toate 
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segmentele vieţii sociale. Aici diagnosticul ar fi pus mai degrabă de „curriculum viate”, pe 
antecedentele lui personale din viaţa de zi cu zi. În aceste cazuri, ancheta socială la 
internarea bolnavului în spital, cât şi ancheta socială făcută în familie, la un anumit interval 
de timp după ieşirea din spital, au o importanţă deosebită pentru viaţa persoanei cu 
afecţiuni psihice. Se pot face paralele evidente între starea sănătăţii din perioada prezentă 
şi anterioară, şi cu aceste date psihiatrul poate interveni mai bine informat şi documentat 
în continuarea tratamentului de întreţinere. Se poate concluziona că în opera de igienă 
mintală este necesară o triplă colaborare între psihiatru, asistenta socială şi psiholog. 
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CURS 5. CADRUL LEGISLATIV DE COMBATERE A 
DISCRIMINĂRII ȘI DE PROTECȚIE A PERSOANELOR CU 

DIZABILITĂȚI 
 

5.1. Acţiuni întreprinse de  Comisia Europeană în vederea combaterii 
discriminării 

Comunitatea Europeană a adoptat două legi (sau directive, în terminologia CE) care 
protejează persoanele din Uniunea Europeană împotriva discriminării pe motive de rasă şi 
origine etnică (pe scurt: Directiva privind egalitatea rasială) şi pe motive de religie sau 
convingeri, dizabilitate, vârstă sau orientare sexuală (pe scurt: Directiva privind egalitatea 
la locul de muncă). Cele două directive definesc un set de principii care oferă oricărei 
persoane din Uniunea Europeană un nivel minim comun de protecţie legală împotriva 
discriminării. 
 
Cadrul politic 

Bazându-se pe implementarea cu succes a Strategiei Cadru pe 2005 cu privire la 
nediscriminare şi a Anului European al Şanselor Egale pentru Toţi 2007, Comisia a 
adoptat pe 2 iulie 2008, în cadrul agendei sociale reînnoite, un pachet privitor la 
nediscriminare, care conţine:  

1. O propunere pentru o directivă nouă asupra egalităţii de tratament care să interzică 
discriminarea pe criterii de vârstă, handicap, orientare sexuală şi religie sau 
convingeri în afara locului de muncă 

2. Un comunicat care prezintă un demers global vizând intensificarea acţiunilor contra 
discriminării şi promovarea egalităţii şanselor 

3. O deciziei a Comisiei care creează un grup de experţi guvernamentali pe probleme 
de nediscriminare 

4. Un document de lucru al serviciilor Comisiei asupra instrumentelor şi politicilor 
comunitare pentru integrarea rromilor. 

Concret, Comisia Europeană ia măsuri menite: 

• Să amelioreze cunoaşterea discriminării prin creşterea gradului de conştientizare în 
rândul populaţiei cu privire la drepturile şi obligaţiile acestora, dar şi cu privire la 
avantajele diversităţii. 

• Să sprijine agenţii intermediari, precum ONG-urile, partenerii sociali şi organizaţiile 
de egalitate să îşi îmbunătăţească abilitatea de combatere a discriminării. 

• Să susţină dezvoltarea politicilor de egalitate la nivel naţional şi să încurajeze 
schimbul de bune practici între statele membre. 

• Să obţină schimbări reale în domeniul combaterii discriminării prin intermediul 
activităţilor de formare privind combaterea discriminării. 

• Să insiste asupra unei administrări a diversităţii orientate către afaceri în cadrul 
răspunsului strategic la o societate, o bază de clienţi, o structură a pieţei şi o forţă 
de lucru mai diversificate. 

 

Accesul la drepturi egale 

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=427&langId=ro
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=425&langId=ro
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=426&langId=ro
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=667&langId=ro
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=780&langId=ro
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În calitate de cetăţeni cu drepturi depline, persoanele cu handicap beneficiază de 
aceleaşi drepturi ca şi restul populaţiei. Au dreptul la demnitate, la tratament egal, la o 
viaţă autonomă şi la o participare deplină în cadrul societăţii. Crearea unui cadru menit să 
le permită persoanelor cu handicap să se bucure de toate aceste drepturi reprezintă 
principalul obiectiv pe termen lung al strategiei comunitare pentru incluziunea activă a 
persoanelor cu handicap. În centrul Strategiei europene pentru protecţia şi integrarea 
persoanelor cu handicap (2004-2010) se află Planul de acţiune pentru persoanele cu 
handicap. Până în anul 2010, Comisia Europeană doreşte obţinerea unor rezultate 
concrete în materie de perspective de angajare, accesibilitate şi autonomie. Persoanele cu 
handicap sunt implicate în acest proces în baza principiului european: „Nimic pentru 
persoanele cu handicap fără persoanele cu handicap”. 

Propunându-şi să abordeze aspectele referitoare la handicap din perspectiva 
drepturilor omului, UE promovează incluziunea activă a persoanelor cu handicap şi 
participarea deplină a acestora în cadrul societăţii. Handicapul este o problemă care 
trebuie abordată în contextul drepturilor omului, şi care, prin urmare, nu poate face 
obiectul liberului arbitru. Această abordare se află şi în centrul Convenţiei ONU privind 
drepturile persoanelor cu handicap, la care Comunitatea Europeană este parte semnatară. 

Găsirea şi păstrarea unui loc de muncă 

Persoanele cu handicap reprezintă aproape a şasea parte din totalul populaţiei 
europene cu vârstă de muncă. Totuşi, rata de ocupare în rândul acestora este, prin 
comparaţie, foarte scăzută. Din acest motiv, şomajul în rândul persoanelor cu handicap 
este dublu faţă de şomajul înregistrat în rândul celorlalte categorii ale populaţiei active.  

Dacă ar beneficia de mai mult sprijin, milioane de europeni cu handicap s-ar putea 
integra sau reintegra pe piaţa muncii. Strategia de la Lisabona pentru creştere şi ocuparea 
forţei de muncă îşi propune să îmbunătăţească nivelul scăzut al participării persoanelor cu 
handicap la piaţa muncii. Pornind de la orientările oferite de Strategia europeană pentru 
ocuparea forţei de muncă, statele membre îşi elaborează propriile politici în domeniu. Ele 
transmit Comisiei Europene rapoarte anuale privind iniţiativele naţionale în domeniul 
ocupării forţei de muncă, inclusiv iniţiativele destinate persoanelor cu handicap.  Politicile 
UE în domeniul protecţiei şi incluziunii sociale sprijină statele membre în elaborarea 
politicilor în materie de incluziune socială, asistenţă medicală şi servicii sociale, oferindu-le 
persoanelor cu handicap mai multe şanse de a-şi găsi şi păstra un loc de muncă. 

Educație pentru toți 

Un acces egal la o educaţie de calitate şi la posibilităţile de învăţare de-a lungul 
vieţii oferă persoanelor cu handicap posibilitatea de a se implica pe deplin în societate şi 
de a-şi îmbunătăţi calitatea vieţii. Comisia Europeană încurajează, printre altele, 
includerea copiilor cu handicap în sistemele tradiţionale de educaţie. De asemenea, 
aceasta a lansat o serie de iniţiative educaţionale destinate persoanelor cu handicap. 
Printre acestea, se numără Agenţia europeană pentru dezvoltarea educaţiei destinate 
persoanelor cu nevoi speciale, precum şi un grup de studiu privind handicapul şi învăţarea 
de-a lungul vieţii. O serie de programe comunitare, precum programul de învăţare de-a 
lungul vieţii, vizează integrarea educaţiei şi formării persoanelor cu handicap în sistemul 
tradiţional. 



 

45 
 

O viaţă autonomă 

Persoanele cu handicap trebuie să aibă posibilitatea de a face alegeri individuale şi 
de a-şi controla viaţa de zi cu zi la fel ca şi celelalte categorii ale populaţiei. De aceea, 
serviciile de asistenţă şi sprijin ar trebui să fie mai bine adaptate nevoilor persoanelor cu 
handicap. Comisia Europeană promovează serviciile sociale accesibile şi de calitate, 
consolidând măsurile de protecţie socială şi de integrare.De asemenea, UE sprijină 
dezinstituţionalizarea persoanelor cu handicap. Comisia Europeană finanţează studii 
privind prestarea de servicii sociale de proximitate destinate persoanelor cu handicap, 
pentru ca acestea să se poată integra în colectivitate în condiţii bune de securitate, 
libertate şi autonomie. 

5.2. Declaraţia ONU cu privire la Drepturile Persoanelor cu Handicap 
 

Adunarea generală a ONU a adoptat în 1975 „ Declaraţia cu privire la Drepturile 
Persoanelor cu Handicap”,declaraţia ce porneşte de la ideea că pentru persoana cu 
handicap libertatea şi egalitatea reprezintă posibilitatea de a beneficia în mod egal de 
îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă, rezultat al dezvoltării economice şi sociale. 
 În cadrul acestei declaraţii, relevam unele drepturi ale persoanei cu handicap: 
• Dreptul la respectarea demnităţii lor umane, dreptul fundamental, pe care-l au şi 

ceilalţi cetăţeni de aceeaşi vârstă; 
• Dreptul la măsuri care să le permită să devină cât mai independenţi posibil; 
• Dreptul la tratament medical, psihologic şi funcţional ( proteze, orteze), la  recuperare 

medicală şi socială, la şcolarizare, pregătire şi orientare profesională, la serviciul de 
încadrare în muncă, astfel încât să le permită să-şi dezvolte pe deplin capacităţile şi să 
fie facilitată integrarea sau reintegrarea lor socială; 

• Dreptul să locuiască cu familia lor şi să participe la activităţi sociale, culturale şi 
recreative; 

• Persoanele cu handicap beneficiază de asistenţă juridică în scopul protejării lor şi a 
proprietăţilor de care dispun ; 

• Dacă internarea unei persoane cu handicap într-o instituţie specializată este 
indispensabilă, atunci condiţiile de viaţă şi mediul înconjurător din acea instituţie 
trebuie să fie cât mai aproape de o viaţă obişnuită, specifică celorlalţi semeni de 
aceeaşi vârstă cu ea ; 

• În cazul în care persoanelor cu handicap sever şi profund, care nu-şi pot exercita 
drepturile (sau exercitarea unor drepturi le este limitată), se impune protejarea lor de 
către societate. 

• Anul 1981 a fost declarat Anul Internaţional al Persoanelor cu Handicap, iar în anul 
1982  a fost adoptat „ Programul Mondial de Acţiune în favoare Persoanelor cu 
Handicap”. 

Ca urmare a aplicării Programului Mondial de Acţiune, Adunarea Generală  a ONU 
a formulat în anul 1993 „Regulile Standard privind Egalizarea Şanselor pentru Persoanele 
cu Handicap”. Scopul elaborării acestora este de a asigura persoanelor cu handicap 
exercitarea aceloraşi drepturi şi respectarea aceloraşi obligaţii ca şi celorlalţi membri ai 
societăţii. 

„ Declaraţia de la Salamanca”, formulată în anul 1994, conturează unele direcţii de 
acţiune în domeniul educaţiei speciale. Acestea se concentrează în jurul conceptului de 
educaţie, care se referă la înscrierea tuturor copiilor în şcoli obişnuite, dacă nu există 
motive întemeiate de a se proceda altfel. 
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5.3. Strategia naţională privind egalizarea şanselor pentru persoanele cu 
dizabilităţi din România 

 
Principii 
Această strategie este bazată pe ideea egalităţii şanselor. Ea se subscrie total principiilor 
stabilite de Regulile Standard ONU pentru Egalizarea Şanselor pentru Persoanele cu 
handicap. În principal ele sunt următoarele: 
• Principiile egalităţii drepturilor: implică faptul că nevoile fiecărui individ sunt de 

importanţă egală, că acele nevoi trebuie să fie baza de planificare a societăţilor şi că 
toate resursele trebuie să fie aşa  fel exploatată încât să asigure fiecărui şanse egale 
de participare. 

• Principiul egalizării şanselor : principiul prin care toţi cetăţenii, în particular persoane 
cu handicap, pot avea acces la diverse sisteme ale societăţii: cadru material, servicii, 
informaţii, documentare, activităţi. 

• Principiul asigurării serviciilor de sprijin:  persoanele cu handicap sunt membri ai 
societăţii şi au dreptul să rămână în comunitatea locală. Ei trebuie să primească 
sprijinul de care au nevoie la nivelul obişnuit al structurilor de educaţie, sănătate, 
angajare şi servicii sociale. 

• Principiul obligaţiilor egale: deoarece persoanele cu handicap obţin drepturi egale, ele 
vor trebui să aibă şi obligaţii egale. Atunci când aceste drepturi sunt obţinute, 
societăţile trebuie să-şi crească aşteptările din partea persoanelor cu dizabilităţi.Ca 
parte a procesului de egalizare a şanselor, trebuie elaborate prevederi care să sprijine 
persoanele cu dizabilităţi în prelucrarea totală a responsabilităţilor, ca membri ai 
societăţii. 

Strategia doreşte să reliefeze căile şi mijloacele pentru a pune în practică aceste principii 
în România. 
  
Scopul strategiei 
 Creşterea calităţii vieţii persoanelor cu handicap. 
 
Obiective 
1.Persoanele cu handicap vor beneficia de şanse egale ca oricare cetăţean. Aceasta 
înseamnă drepturi şi îndatoriri egale, furnizarea asistenţei de bază individuală, nu numai 
pe baza faptului că aparţine unui grup. 
2. Persoanele cu handicap vor fi sprijinite să-şi atingă scopurile personale şi să-şi 
sporească abilităţile prin formare, independenţă şi conducere. 
3. Se va realiza un mediu accesibil pentru beneficiul tuturor cetăţenilor. Acesta va include 
transport accesibil, locuinţă accesibilă, un mediu accesibil şi acces la informaţie, 
comunicare şi servicii. 
4. Schimbarea  mentalităţii şi a atitudinii, atât a comunităţii, cât şi a persoanelor cu 
handicap pentru a deveni agenţi activi ai schimbării. 
 

 
Domenii şi direcţii de acţiune 
 1.Reforma legislativă 

Principiul  care va sta la baza reformei cadrului normativ este elaborarea unui cadru  
legal unitar şi coerent în vederea obţinerii unui sistem integrat de acte normative în 
domeniul  protecţiei persoanelor cu handicap, în deplină concordanţă cu legislaţia 
Comunităţii Europene, a convenţiilor internaţionale la care România este parte şi a 
prevederilor din  Constituţia României. 
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 Executarea drepturilor de bază ale persoanelor cu handicap, precum şi dreptul de a 
nu fi discriminaţi, trebuie să fie protejate prin lege. 
 În cazul în care persoana cu handicap, minor sau adult, este în imposibilitate totală 
sau parţială de a-şi administra bunurile personale, ea trebuie să beneficieze de protecţie 
sub forma unei tutele. Această protecţie nu trebuie să fie restrictivă, ci să fie bazată, pe cât 
posibil, pe dorinţele individului. 
 O prioritate este crearea cadrului legislativ privind organizarea şi funcţionarea 
serviciilor comunitare pentru persoanele cu handicap (centrelor de zi, locuinţelor 
protejate,centrelor de abilitate, centrelor de orientare şi formare profesională, etc.) 
 Organizaţiile neguvernamentale ale persoanelor cu handicap,a cărui membru este 
persoana cu handicap, (indiferent dacă aceasta trăieşte sau nu într-o instituţie de ocrotire 
de stat sau particulară) au dreptul de a o prezenta în justiţie atunci când drepturile 
acesteia sunt încălcate. 
 Monitorizarea respectării drepturilor persoanelor cu handicap şi de prevenire a 
abuzurilor se va face de către un organism independent în colaborare cu ONG-urile(de 
exemplu : Avocatul Poporului). 

2.Educaţie 
Strategia Naţională cu privire la egalizarea de şanse pentru copii şi tinerii cu 
handicap  

are la bază ideea educaţiei pentru toţi şi pentru fiecare. Metodologia de aplicare a 
strategie este elaborata de Ministerul Educaţiei Naţionale şi este aplicată începând cu anul 
1999-2000 în 12 judeţe din ţară : 

a) Şcolile trebuie să includă în procesul de învăţământ toti copiii, indiferent de gradul 
şi forma handicapului sau de locul în care se află fiecare. 

b) Educaţia din şcoli să fie centrată pe nevoile copilului. 
c) Eliminarea etichetelor, stigmatizărilor pentru anumite grupuri de  persoane cu 

handicap ca fiind „non-educabili”.Acest fapt are ca urmare desfiinţarea excluderii 
anumitor persoane de la educaţie. 

d) Integrarea copiilor şi tinerilor cu cerinţe educative speciale se realizează eficient în 
şcolile şi grădiniţele obişnuite unde toţi copiii învaţă împreună. 

e) Reforma şcolilor pentru a fi suficient de flexibile pentru şi de a le mări capacitatea 
de a răspunde la diversitate. 

f) Dizabilitatea trebuie privită nu ca o problemă ce afectează copilul, ci ca  o 
problemă ce ţine de organizarea şcolii. 

g) Alocarea resurselor matriceale necesare educaţiei copiilor cu cerinţe educative 
speciale să se facă pe principiul resursa urmează copilul indiferent de forma de 
învăţământ pe care o frecventează. 

h) Intervenţia timpurie să fie o preocupare principală a educaţiei speciale. 
i) Asigurarea de servicii de sprijin pentru copiii cu cerinţe speciale, familiile acestora 

şi cadrele didactice integratoare. 
j) Integrarea şi monitorizarea vieţii copiilor cu cerinţe speciale se poate realiza numai 

dacă există colaborare permanentă între partenerii implicaţi. 
k) Iniţierea de programe de orientare  şcolară şi profesională pentru toţi copiii cu 

nevoi speciale. 
l) Desfăşurarea unor activităţi comune ONG, asociaţii şi instituţii guvernamentale 

sub deviza: „ Să gândim şi să acţionăm împreună!”. 
 

A. Accesul la învățământul obișnuit 
Şcolile din învăţământul obişnuit trebuie pregătite să primească, să integreze copii cu 
nevoi educative speciale. 
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Se are în vedere: 
b) Pregătirea conducerii şcolii şi a cadrelor didactice prin: 
- cursuri de formare/informare; 
- programe de informare a părinţilor copiilor din clasele integratoare; 
c) Evidenţierea şi evaluarea beneficiarilor principali şi secundari. 
d) Adaptarea şi utilizarea resurselor umane şi materiale ale şcolii integratoare. 
e) Asigurarea serviciilor de sprijin: 
- cadre didactice itinerante; 
- activităţi în scopul reabilitării; 
- servicii de consultanţă prin intervenţii unidisciplinare sau multidisciplinare; 
- sisteme de sprijin comunitare. 
f) Cuprinderea zonei de risc rural în cadrul acţiunii de estindere a activităţii de 

integrare la nivel naţional. 
g) Elaborarea unui plan de acţiune vizând diminuarea abandonului şcolar. 
h) Acţiuni de cuplare a resurselor organizaţiilor şi organismelor statului pentru 

crearea condiţiilor de educaţie prin îmbunătăţirea protecţiei sociale şi speciale. 
i) Implicarea familiei în decizie şi acţiune privind viaţa şi educaţia copilului, 

persoanei cu handicap. 
j) Încadrarea şi oprirea curriculară corectă, accentul căzând pe intervenţia 

timpurie.  
 

B. Şcoala specială ca centru de resurse 
În şcolile speciale vor fi cuprinşi copii cu handicap mediu/sever şi polihandicap care 
nu  

pot fi incluşi în învăţământul  obişnuit. 
 Şcolile speciale vor servi ca: 

• Resurse umane şi materiale pentru dezvoltarea şcolilor incluse în soluţionarea 
problemelor educaţiei speciale; 

• Centru de instruire pentru personalul didactic implicat în integrare; 
• Baze de experimentare –cercetare; 
• Laboratoare şi cabinete de asistenţă psihopedagogică specializată; 
• Şcolile specializate trebuie să devină un sistem de învăţământ deschis spre 

Învăţământul obişnuit în care repartizarea copiilor pe timp nelimitat trebuie să  
constituie excepţie; 

• Crearea de condiţii favorabile în vederea reconversiei profesionale a tinerilor 
persoane cu handicap, în funcţie de oferta profesională. 
 

3.Orientarea, formarea profesionala şi anagajarea 
a) Instruirea  profesională adecvată şi măsurile de reabilitare vor fi făcute 

disponibile  
pentru toate categoriile de persoane cu handicap, iar munca şi oportunităţile de angajare 
pentru aceştia vor fi promovate pe piaţa deschisă a muncii atât în mediul urban, cât şi 
rural, persoanele cu dizabilităţi vor trebui să aibă şanse egale de muncă productivă şi 
aducătoare de câştig sau pentru angajare pe piaţa muncii. 
 Se va susţine politica de educaţie şi formare profesională iniţială propusă de MEN. 
 Abordarea pregătirii profesionale se va face din perspectiva principiilor economiei 
de piaţă. 
 b) Instrumentele  existente ale pieţei muncii, scheme, modalităţi şi programe de 
formare şi măsuri de promovare a angajării vor face accesibile şi persoanelor cu handicap. 
Acestea vor fi complet folosite de către persoanele cu handicap fără nici o limitare din 
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cauza situaţiei dificile existente pe piaţa muncii. În măsura  în care este posibil, va fi aplicat 
principiul libertăţii alegerii cu privire la formare profesională şi angajare.Ca o  consecinţă, 
stabilirea sau excluderea dintr-un anumit domeniu sau profesie pe motivul dizabilităţii, 
vârstei, sexului va constitui o încălcare a dreptului omului. Orice legislaţie sau directivă 
existentă în acest sens va fi abrogată. 
 c) Persoana cu handicap şi dacă este necesar familia sau reprezentantul său 
participă la ansamblul măsurilor luate în vederea orientării sale profesionale. 
 d) Este necesară sprijinirea integrării în muncă a persoanelor cu handicap prin 
crearea unor servicii de suport specializate. 
 e) Se vor elabora prevederi legale care să sprijine activ într-un mod real şi profitabil 
pe cei angajează persoane cu handicap. 
 f) Ca parte a politicii proactive de angajare trebuie stabilit  un dialog social cu între 
firme, sindicate şi ONG-uri, privind instruirea profesională şi angajarea persoanelor cu 
handicap. 
 g) Programe de acţiune ale statului trebuie să includă măsuri pentru proiectarea şi 
adaptarea locurilor de muncă în aşa fel încât acestea să nu devină accesibile persoanelor 
cu diferite handicapuri. 
 h) O posibilitate de încadrare în muncă a persoanelor cu handicap o constituie 
unităţile protejate. Acestea trebuie sprijinite într-un mod real printr-o politică fiscală care să 
stimuleze înfiinţarea lor. 
  

4. Asistenţa medicală 
b) Ministerul sănătăţii şi Casa de Asigurări Sociale trebuie sa asigure ca 

persoanelor cu handicap să li se furnizeze  acelaşi nivel de asistenţă medicală şi 
în cadrul aceluiaşi sistem medical, ca şi celorlalţi membri ai societăţii. 

c) Se vor elabora programe naţionale de depistare şi intervenţie precoce de către 
Ministerul Sănătăţii în colaborare cu SSPH, Agenţia pentru Protecţia Drepturilor 
Copilului şi MEN. 

d) Ministerul Sănătăţii şi Casa de Asigurări Sociale trebuie să asigure ca 
persoanelor cu handicap să li se furnizeze gratuit regulat şi medicamente de 
care acestea au nevoie, pentru păstrarea sau îmbunătăţirea nivelului lor 
funcţional. 

e) Dezvoltarea reţelei de servicii de recuperare şi terapie ( 
pediatru,psiholog,logoped, kinoterapeut, terapeut ocupaţional, art terapeut). 

f) Persoanele cu handicap vor beneficia de dispozitive de asistare:  roteze, 
aparatura şi materiale ajutătoare compensatorii, aparatură de semnalizare 
vizuală, orteze, aparate ortopedice, dispozitive de mers, scaune rulante gratuite 
pentru cei cu venituri personale mici. 
 

5. Asistenţa în domeniul veniturilor şi măsurilor de protecţie specială 
Egalizarea şanselor pe termen lung va duce la transformarea persoanelor cu 

handicap din persoane ai asistenţei sociale în cetăţeni obişnuiţi cu drepturi şi obligaţii. 
În situaţia economică actuală a României, este nevoie în continuare de o protecţie 

socială a persoanelor cu handicap. 
Această protecţie se realizează în principal prin acordarea unei alocaţii sociale 

speciale. Considerăm că această alocaţie ar trebui să asigure condiţii minime de calitate a 
viţii (cel puţin salariul minim pe economie).Actualul sistem al abordării globale de facilităţi  
(gratuităţi în transportul CFR şi local, abonamente radio TV, abonamente telefonice etc) va 
trebui adaptat la necesităţile individuale şi sociale. O soluţie posibilă şi recomandată ar fi 
evaluarea în bani. 
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În funcţie de nevoi, persoana cu handicap va beneficia de următoarele tipuri de 
servicii individuale: 

• asistent personal 
• servicii de îngrijire la domiciliu ( ajutor în gospodărie, masa la domiciliu, asistenţă în  

îngrijirea persoanelor cu handicap); 
• servicii de înlocuire a familiei pe termen scurt în situaţii de criză; 
• servicii de consiliere şi consultanţă pentru persoane cu handicap şi familie. 

6. Reforma instituţională (dezinstituţionalizarea) 
Actualmente există persoane cu handicap internate în: 

• Centre de recuperare şi reabilitare - pentru copii şi adulţi; 
• Cămine – şcoală aparţinând ; 
• Cămine de îngrijire şi asistenţă aparţinând ; 
• Spitale neuropsihice şi secţii neuropsihiatrice, secţii de distrofici şi pentru bolnavi 

SIDA aparţinând Ministerului Sănătăţii; 
• Centre de integrare prin terapie ocupaţională aparţinând ; 
• Centre de plasament aparţinând Agenţiei Naţionale de Protecţie a Drepturilor 

Copilului. 
Unele din acestea sunt instituţii rezidenţiale de tip cămin-spital. Acestea au 
dezvoltat  

servicii rezidenţiale de tip centru familial sau locuinţă protejată. 
 Calitatea vieţii asistaţilor din aceste instituţii este scăzut şi în ele domină concepţia 
pur medicală asupra handicapului. 
 Majoritatea sunt instituţii mari cu peste 100 asistaţi cu probleme diverse şi adesea 
incompatibile. Sunt  frecvente: 
• Lipsa unui ambient de tip familial; 
• Lipsa de personal calificat; 
• Lipsa unei programări structurale pentru îmbunătăţirea nivelului funcţional al 

rezidenţilor; 
• Lipsa de materiale şi mijloace educaţionale; 
• Abuzul asupra rezidenţilor. 

 Prevenirea instituţionalizării este deosebit de importantă. Pentru aceasta este 
imperios  necesar să se creeze servicii de sprijin a vieţii independente în familie, precum şi 
servicii rezidenţiale pe baze comunitare de tip familial, atât pentru copiii, cât şi pentru 
adulţii cu handicap. Experienţa demonstrează că prevenirea instituţionalizării, îndeosebi 
pentru copii este mai eficientă inclusiv din punct de vedere economic. 
 Pe termen lung, instituţiile vor fi treptat transformate, tinzându-se spre desfiinţarea 
lor. Ca obiectiv pe termen lung, va fi realizat un plan individual pentru o închidere treptată 
a instituţiilor rezidenţiale de stat. Aceasta va fi posibilă doar când se va oferi o altă 
alternativă de îngrijire în cadrul comunităţii. Personalul care lucrează în instituţii va fi 
reinstruit astfel încât să-şi poată păstra slujba făcând faţă necesităţilor noului mediu. Se va 
pregăti o reţea de specialişti  care să evalueze cazurile care vor fi integrate în comunitate 
şi să asigure legătura între instituţie şi bazele comunitare. 
 Aceste alternative vor duce la creşterea calităţii vieţii rezidenţilor şi la reducerea 
substanţială a costurilor. 
 Sistemul alternativ de asistenţă a persoanelor cu handicap va cuprinde centre de zi 
pentru persoane cu handicap, locuinţe protejate pentru adulţi, şcoli, grădiniţe şi clase 
speciale cu program de zi, ateliere protejate, centre de orientare profesională şi formare, 
centre de abilitare, servicii rezidenţiale de tip familia, plasament familial, adopţia, etc. 
Sistemul alternativ se va dezvolta în parteneriat cu ONG-urile. Se vor elabora standardele 
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de calitate a serviciilor şi un sistem unitar de acreditare a lor. Finanţarea serviciilor se va 
face pe baza competenţei de SSPH. 
 Nu se vor mai înfiinţa instituţii noi, ci se va sprijini înfiinţarea serviciilor alternative pe 
baze comunitare şi se va accentua prevenirea instituţionalizării. Treptat se va diminua 
numărul de asistaţi din instituţiile actuale va creşte numărul de instituţii. Pe termen lung, 
acesta va duce la diminuarea costurilor. 
 7. Informaţia şi sporirea gradului de conştientizare 
 a) Răspândirea informaţiilor are două obiective: 
• Sporirea potenţialului persoanelor cu handicap de a activa în societate; 
• Sporirea gradului de conştientizare a publicului larg privind rolul pe care persoanele 

cu dizabilităţi îl pot juca în dezvoltarea viitoare a societăţii. 
Se vor realiza prin organizarea de campanii de informare, educare, comunicare  

adresate la toate nivele de interes: persoana cu handicap, familia persoanei cu handicap , 
comunităţii în toate nivelele de interes: persoana cu handicap, familia persoanei cu 
handicap, comunităţii în care trăiesc, autorităţile locale, administraţiei locale. 
 b) Aceste campanii vor sublinia mesajul că persoanele cu handicap sunt persoane 
cu aceleaşi drepturi şi obligaţii ca şi  ceilalţi, acest lucru justificând înlăturarea tuturor 
obstacolelor din calea deplinei lor participări la viaţa societăţii. 
 c) Se va încuraja o proiectare pozitivă a imaginii persoanelor cu handicap în mass 
media, în colaborare cu organizaţiile persoanelor cu handicap. 
 d) Persoanele cu handicap, familiile şi susţinătorii acestora trebuie să aibă acces la 
toate informaţiile referitoare la diagnoză, drepturi, servicii şi programe disponibile, în toate 
stadiile acestora. Asemenea informaţii trebuie să fie prezentate într-o formă accesibilă 
persoanelor cu  
handicap. 
 e) Pentru difuzarea informaţiilor se vor folosi toate mijloacele posibile ( tipărituri, on-
line, audio, audio-vizuale şi vizuale şi alte mijloace de informare). Informaţiile vor fi oferite 
într-un format potrivit şi accesibil persoanelor cu handicap. Bibliotecile Publice vor fi dotate 
în plus cu informaţii în Braill, cărţi, audio şi on-line. Consiliul Naţional al Audiovizualului va 
impune televiziunilor să îşi dubleze programele de ştiri în limbajul mimico-gestual. 
 f) Diversificarea serviciilor publice cu orientare pe informare, educare, comunicare 
prin înfiinţarea la nivel central cât şi local a serviciilor de consultanţă şi consiliere .  
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ANEXA 1. Cadrul legislativ  - Drepturile persoanelor cu 
handicap 

 
1.1. Drept Internaţional: 

           Recunoaşterea şi protecţia drepturilor persoanelor cu dizabilităţi se află printre 
principalele preocupări ale Uniunii Europene în ceea ce priveşte drepturile cetăţenilor săi. 
Ca urmare, legislaţia europeană, care are la bază principiul respectării drepturilor omului, 
conţine o serie de prevederi referitoare la statutul acestor persoane. 
            În ceea ce priveşte eliminarea discriminării, pe baza articolului 13 al Tratatului de la 
Amsterdam, a fost promovată Directiva Consiliului 2000/78/EC din 27 noiembrie 2000 
privind stabilirea unui cadru general pentru egalitatea de tratament în domeniul angajării 
care interzice discriminarea pe motiv de religie sau credinţă, orientare sexuală, vârstă sau 
dizabilităţi. 
 Declaraţia Universală a Drepturilor Omului, Convenţia privind drepturile copilului 
(art. 2), Carta Europeană cu privire la drepturile fundamentale (art. 21, art. 26) şi Carta 
Socială Europeană Revizuită (art. 15) interzic, de asemenea, orice formă de discriminare 
pe criteriul dizabilităţii. 
 Alte documente internaţionale care definesc politica privind egalizarea şanselor 
pentru persoanele cu dizabilităţi: 
 
• Pactul internaţional cu privire la drepturile economice, sociale şi culturale 
• Pactul internaţional cu privire la drepturile civile şi politice 
• Declaraţia Drepturilor Persoanelor cu Dizabilităţi (Rezoluţia nr. 3447 din 9 decembrie 

1975) a Organizaţiei Naţiunilor Unite  
• Convenţia Naţiunilor Unite privind drepturile persoanelor cu dizabilităţi, 2004 
• Regulile standard ale Organizaţiei Naţiunilor Unite privind egalizarea şanselor pentru 

persoanele cu handicap  
• Convenţia Organizaţiei Internaţionale a Muncii (159) pentru instruirea şi angajarea 

persoanelor cu handicap (1983) 
• Comunicarea Comisiei privind situaţia persoanelor cu dizabilităţi în Uniunea 

Europeană lărgită: Planul european de acţiune 2006-2007  
• Comunicarea Comisiei nr 486 din 13 octombrie 2005 privind punerea în practică, 

rezultatele şi evaluarea globală a Anului European al Persoanelor cu Dizabiltăţi. 
• Abordarea integratoare a dizabilităţii în Strategia Europeană privind angajarea, 2005 
• Concluziile Consiliului din 1 şi 2 decembrie 2003 privind continuarea Anului European 

al Persoanelor cu Dizabilităţi şi promovarea egalităţii de şanse pentru persoanele cu 
dizabilităţi 

• Rezoluţia Consiliului (2003/CE 175/01) din data de 15 iulie 2003 referitoare la 
promovarea angajarii si integrarii sociale a persoanelor cu dizabilităţi 

• Rezoluţia Consiliului (2003/CE 134/05) din data de 6 mai 2003 privind accesul 
persoanelor cu dizabilităţi la infrastructură şi activităţi culturale  

• Rezoluţia Consiliului (2003/CE 134/04) din data de 5 mai 2003 privind egalitatea de 
şanse a elevilor şi studenţilor cu dizabilităţi în domeniul educaţiei şi al instruirii 

• Rezoluţia Consiliului (2003/CE 39/03) din data de 6 februarie 2003 referitoare la 
îmbunătăţirea accesului la cunoaştere a persoanelor cu dizabilităţi  

• Decizia Consiliului (2001/903/CE) din data de 3 decembrie 2001 referitoare la Anul 
European al persoanelor cu dizabilităţi - 2003  

http://antidiscriminare.ro/pdf/DirCons2000_78_CE_RO.pdf
http://antidiscriminare.ro/pdf/DirCons2000_78_CE_RO.pdf
http://antidiscriminare.ro/pdf/DirCons2000_78_CE_RO.pdf
http://antidiscriminare.ro/pdf/DeclUnivDrepOm.pdf
http://antidiscriminare.ro/pdf/ConDreptCopilului.pdf
http://antidiscriminare.ro/pdf/ConDreptCopilului.pdf
http://antidiscriminare.ro/pdf/ConDreptCopilului.pdf
http://antidiscriminare.ro/pdf/CartaEUDreptFundam.pdf
http://antidiscriminare.ro/pdf/CartaEURevizuita.pdf
http://antidiscriminare.ro/pdf/CartaEURevizuita.pdf
http://antidiscriminare.ro/pdf/CartaEURevizuita.pdf
http://antidiscriminare.ro/pdf/PactDreptEconSocCult.pdf
http://antidiscriminare.ro/pdf/PactDreptCivilPol.pdf
http://antidiscriminare.ro/pdf/DeclDreptPersDizabil.pdf
http://antidiscriminare.ro/pdf/DeclDreptPersDizabil.pdf
http://antidiscriminare.ro/pdf/ConvNatUnitDizab2004.pdf
http://antidiscriminare.ro/pdf/RegStandardONU.pdf
http://antidiscriminare.ro/pdf/RegStandardONU.pdf
http://antidiscriminare.ro/pdf/RegStandardONU.pdf
http://antidiscriminare.ro/pdf/ConvOrgIntMuncii.pdf
http://antidiscriminare.ro/pdf/ConvOrgIntMuncii.pdf
http://antidiscriminare.ro/pdf/ComComisieiDizab2006-2007.pdf
http://antidiscriminare.ro/pdf/ComComisieiDizab2006-2007.pdf
http://antidiscriminare.ro/pdf/ComComisiei486.pdf
http://antidiscriminare.ro/pdf/ComComisiei486.pdf
http://antidiscriminare.ro/pdf/AbordareaIntegratoare2005.pdf
http://antidiscriminare.ro/pdf/ConclConsiliului1-2dec2003.pdf
http://antidiscriminare.ro/pdf/ConclConsiliului1-2dec2003.pdf
http://antidiscriminare.ro/pdf/RezCons15iul2003.pdf
http://antidiscriminare.ro/pdf/RezCons6mai2003.pdf
http://antidiscriminare.ro/pdf/RezCons6mai2003.pdf
http://antidiscriminare.ro/pdf/RezCons5mai2003.pdf
http://antidiscriminare.ro/pdf/RezCons5mai2003.pdf
http://antidiscriminare.ro/pdf/RezCons6feb2003.pdf
http://antidiscriminare.ro/pdf/RezCons6feb2003.pdf
http://antidiscriminare.ro/pdf/DecCons3dec2001.pdf
http://antidiscriminare.ro/pdf/DecCons3dec2001.pdf
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• „Spre o Europă fără bariere pentru persoanele cu handicap” (COM 284/2000), din data 
de 12 mai 2000  

• Rezoluţia Consiliului (1999/C 186/02) din data de 17 iunie 1999, cu privire la 
egalizarea şanselor în domeniul încadrării în muncă pentru persoanele cu handicap 

• Recomandarea Consiliului (98/376/CE) din 4 iunie 1998 privind acordarea permiselor 
de parcare persoanelor cu dizabilităţi  

• Rezoluţia Consiliului şi a reprezentanţilor guvernelor statelor membre (97/113), din 
data de 20 decembrie 1996, privind egalitatea de şanse pentru persoanelor cu 
handicap 

 

1.2. Legislaţie internă: 
• Legea nr. 448 din 6 decembrie 2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor 

persoanelor cu handicap 
• Legea nr. 17 din 6 martie 2000 privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice 
• Legea nr. 544 din 23 octombrie 2001 privind liberul acces la informaţiile de interes 

public 
• Legea nr. 705 din 18 decembrie 2001 privind sistemul naţional de asistenţă socială 
• Legea nr. 783 din 21 ianuarie 2002 privind aprobarea OUG 170/1999 privind 

acordarea, în mod gratuit a asistenţei medicale, medicamentelor şi protezelor pentru 
unele categorii de persoane prevazute în legi speciale 

• Legea nr. 76 din 6 februarie 2002 privind sistemul asigurărilor pentru somaj şi 
stimularea ocupării forţei de muncă 

• Legea nr. 45 din 10 aprilie 2006 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 51/2005 
pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvemului nr. 14/2003 privind 
înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autoriţătii  Naţionale entru Persoanele cu 
Handicap 

• Legea nr. 487 din 8 august 2002. Legea sănătăţii mintale şi a protecţiei persoanelor cu 
tulburări psihice 

• Legea nr. 519 din 29 iulie 2002 privind aprobarea, completarea şi  modificarea OUG 
nr. 102/1999 

• Hotărârea Guvernului nr. 268 din 4 aprilie 2007 pentru aprobarea Normelor 
metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.448-2006 privind protecţia  
şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap 

• Hotărârea Guvernului nr. 197 din 1 martie 2006 pentru aprobarea programelor de 
interes naţional în domeniul protecţiei drepturilor persoanelor cu handicap, precum şi 
în domeniul asistenţei sociale a persoanelor vârstnice, persoanelor făra adăpost şi 
persoanelor victime ale violenţei în familie şi a finanţării acestor programe 

• Hotărârea Guvernului nr. 1175 din 14 octombrie 2005 pentru aprobarea Strategiei 
naţionale privind protecţia, integrarea şi incluziunea socială a persoanelor cu handicap 
din România în perioada 2006 - 2013 

• Hotărârea Guvernului nr. 539 din 23 iunie 2005 pentru aprobarea Nomenclatorului 
instituţiilor de asistenţă socială şi a structurii orientative de personal, a 
Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a instituţiilor de asistenţă socială, 
precum şi a Normelor metodologice de aplicare a prevederilor OG nr. 68/2003 privind 
serviciile sociale 

• Hotărârea Guvernului nr. 463 din 8 iunie 2005 pentru modificarea normelor 
metodologice privind condiţiile de încadrare, drepturile şi obligaţiile asistentului 
personal al persoanei cu handicap, aprobate prin H.G. 427/2001 

http://antidiscriminare.ro/pdf/Com284_2000.pdf
http://antidiscriminare.ro/pdf/Com284_2000.pdf
http://antidiscriminare.ro/pdf/RezCons17iun1999.pdf
http://antidiscriminare.ro/pdf/RezCons17iun1999.pdf
http://antidiscriminare.ro/pdf/RecoCons4iun1998.pdf
http://antidiscriminare.ro/pdf/RecoCons4iun1998.pdf
http://antidiscriminare.ro/pdf/RezCons20dec1996.pdf
http://antidiscriminare.ro/pdf/RezCons20dec1996.pdf
http://antidiscriminare.ro/pdf/Lege448_6dec2006.pdf
http://antidiscriminare.ro/pdf/Lege448_6dec2006.pdf
http://antidiscriminare.ro/pdf/Lege17_6apr2000.pdf
http://antidiscriminare.ro/pdf/Lege544_23oct2001.pdf
http://antidiscriminare.ro/pdf/Lege705_18dec2001.pdf
http://antidiscriminare.ro/pdf/Lege783_21ian2002.pdf
http://antidiscriminare.ro/pdf/Lege783_21ian2002.pdf
http://antidiscriminare.ro/pdf/Lege783_21ian2002.pdf
http://antidiscriminare.ro/pdf/Lege76_6febl2002.pdf
http://antidiscriminare.ro/pdf/Lege76_6febl2002.pdf
http://antidiscriminare.ro/pdf/Lege45_140apr2006.pdf
http://antidiscriminare.ro/pdf/Lege45_140apr2006.pdf
http://antidiscriminare.ro/pdf/Lege45_140apr2006.pdf
http://antidiscriminare.ro/pdf/Lege487_8aug2002.pdf
http://antidiscriminare.ro/pdf/Lege519_29iul2002.pdf
http://antidiscriminare.ro/pdf/HG268_4apr2007.pdf
http://antidiscriminare.ro/pdf/HG268_4apr2007.pdf
http://antidiscriminare.ro/pdf/HG197_1mar2006.pdf
http://antidiscriminare.ro/pdf/HG197_1mar2006.pdf
http://antidiscriminare.ro/pdf/HG197_1mar2006.pdf
http://antidiscriminare.ro/pdf/HG197_1mar2006.pdf
http://antidiscriminare.ro/pdf/HG1175_14oct2005.pdf
http://antidiscriminare.ro/pdf/HG1175_14oct2005.pdf
http://antidiscriminare.ro/pdf/HG1175_14oct2005.pdf
http://antidiscriminare.ro/pdf/HG539_23iun2005.pdf
http://antidiscriminare.ro/pdf/HG539_23iun2005.pdf
http://antidiscriminare.ro/pdf/HG539_23iun2005.pdf
http://antidiscriminare.ro/pdf/HG539_23iun2005.pdf
http://antidiscriminare.ro/pdf/HG539_23iun2005.pdf
http://antidiscriminare.ro/pdf/HG463_8iun2005.pdf
http://antidiscriminare.ro/pdf/HG463_8iun2005.pdf
http://antidiscriminare.ro/pdf/HG463_8iun2005.pdf
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• Hotărârea Guvernului nr. 1024 din 29 iulie 2004 pentru aprobarea Normelor 
metodologice de aplicare a prevederilor OG 68/2003 privind serviciile sociale precum 
şi a metodologiei de acreditare a furnizorilor de servicii sociale 

• Hotărârea Guvernului nr. 329 din 4 aprilie 2003 pentru aprobarea regulamentelor-
cadru de organizare şi funcţionare a instituţiilor de protecţie specială a persoanelor cu 
handicap 

• Hotărârea Guvernului nr. 696 din 6 august 2001 pentru aprobarea Normelor 
metodologice privind finanţarea proiectelor în domeniul protecţiei speciale a 
persoanelor cu handicap 

• Hotărârea Guvernului nr. 610 din 25 mai 1990 pentru acordarea unor drepturi 
nevăzătorilor 

• Ordonanţa de Urgenţa a Guvernului nr. 84 din 20 septembrie 2010 pentru modificarea 
si completarea Legii nr. 448/2006 

• Ordonanţa de Urgenţa a Guvernului nr. 14 din 7 martie 2007 pentru modificarea şi 
completarea Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor 
cu handicap 

• Ordonanţa Guvernului nr. 2 din 15 ianuarie 2004 pentru modificarea şi completarea 
O.G. 14/2003 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea ANPH. Ordonanţa 
Guvernului nr. 59 din 29 august 2003 privind categorii de bunuri scutite de la plata 
datoriei vamale 

• Ordonanţa Guvernului nr. 14 din 1 februarie 2003 privind înfiinţarea, organizarea şi 
funcţionarea ANPH 

• Ordonanţa de urgentă nr. 170 din 4 noiembrie 1999 privind acordarea, în mod gratuit, 
a asistenţei medicale, medicamentelor şi protezelor pentru unele categorii de 
persoane prevăzute în legi speciale 

• Ordonanţa de Urgenţa a Guvernului nr. 102 din 30 iunie 1999 privind protecţia 
speciala şi încadrarea în munca a persoanelor cu handicap 

• Ordin ANPHR nr. 31 din 2 februarie 2007 privind aprobarea Metodologiei de control, 
inspecţie şi monitorizare, aplicabila în domeniul de competenţa al Autoritaţii Naţionale 
pentru Persoanele cu Handicap 

• Ordin ANPHR nr. 4722 din 18 iulie 2006 privind aprobarea Regulamentului privind 
procedura şi condiţiile de autorizare a interpreţilor limbajului mimico-gestual specific 
persoanelor cu deficienţe de auz şi a interpreţilor limbajului specific persoanelor cu 
surdocecitate 

• Ordin ANPHR nr. 175 din 12 iulie 2006 privind aprobarea Standardelor minime de 
calitate pentru serviciile sociale la domiciliu pentru persoane adulte cu handicap 

• Ordin ANPHR nr. 363 din 7 decembrie 2005 pentru aprobarea Planului naţional privind 
formarea personalului din sistemul de protecţie a persoanelor cu handicap pentru 
perioada 2006-2008 şi a Programei cadru de instruire specifică a personalului implicat 
în protecţia şi îngrijirea persoanei adulte cu handicap 

• Ordin ANPHR nr. 245 din 11 octombrie 2005 pentru aprobarea Regulamentului de 
organizare şi funcţionare a ANPH, precum şi a Regulamentului de organizare şi 
funcţionare a Institutului Naţional pentru prevenirea şi Combaterea Excluziunii Sociale 
a Persoanelor cu Handicap 
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http://antidiscriminare.ro/pdf/Ord363_7dec2005.pdf
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NOŢIUNI FUNDAMENTALE DE TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI ŞI 
A COMUNICĂRII 

 
FIȘA DISCIPLINEI 
 
A. Denumire modul: Noţiuni fundamentale de tehnologia informaţiei şi a comunicării 
 
Grup țintă: personalul furnizorilor de servicii sociale. 
 
B. Titular Modul/ Formator: Asist. Dr. univ. Loredana Boca 
 
Buget timp: 24 ore 
 Activități teoretice: 10 ore 
 Activități practice: 14 ore 
 
Obiective: 

- Crearea deprinderilor legate de utilizarea calculatoarelor in procese de editare text, 
prelucrare informaţiilor cu programe de calcul table 

- Dezvoltarea abilităţiilor de comunica pe Internet 
Competențe: 

- Abilitatea de a utiliza calculatorului pentru editarea textelor, calcul tabelar şi 
prezentări electronice, etc. 

- Abilitatea de a folosi tehnica de calcul în scopul comunicării eficiente 
- Competente de comunicare prin intermediul web internet 
- Competente elementare de procesare a documentelor text; dobândirea 

deprinderilor de utilizare a tastaturii în procesul de procesare text sau grafică 
- Competente de baza privind intocmirea unei prezentari digitale 

 
C. Conținuturi/Teme și forme de activitate specifice 
Nr. 
crt. Conținuturi/Teme Formă de activitate Nr. 

ore 
1. Arhitectura sistemelor de calcul. 

Interfaţa Windows: Gestionarea ferestrelor, fişierelor 
si folosirea accesorilor. 

Activități teoretice 
Activități practice 

2 

2. Procesorul de texte Word Activități teoretice 
Activități practice 

2 
4 

3. Procesorul de texte Word Activități teoretice 
Activități practice 

2 
2 

4. Elaborare de prezentări PowerPoint Activități teoretice 
Activități practice 

2 
4 

5. Excel:aplicaţii şi calcul tabelar Activități teoretice 
Activități teoretice 
Activități practice 

1 
1 
4 

 Total ore  24 
 
Metodologia didactică: 
Tehnici educaționale: prezentări, dezbateri, exerciții, studii de caz 
Mijloace educaționale: videoproiector, prezentări power-point, foi cu exerciții, fișe de lucru. 
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Capitolul I. Fundamentele managementului informaţiei. 
Elemente de hardware şi software   

 
 Informatica a fost definită de către Academia Franceză (în 1966), ca fiind “ştiinţa 
prelucrării raţionale, îndeosebi prin maşini automate, a informaţiei, considerată ca suport al 
cunoştinţelor umane şi al comunicărilor în domeniile tehnicii, economice şi sociale”1. 
 În accepţiunea curentă, informatica cuprinde toate activităţile legate de proiectarea, 
realizarea şi exploatarea sistemelor de prelucrare automată a datelor, în scopul creşterii 
eficienţei activităţilor umane.  
 Date şi informaţii   
 Conceptul de informaţie reprezintă o noţiune de maximă generalitate care semnifică o 
ştire, un mesaj, un semnal, etc. despre evenimente, fapte, stări, obiecte, etc. în general 
despre forme de manifestare a realităţii care ne înconjoară.   Forma de exprimare şi 
transmitere a informaţiilor o reprezintă comunicarea. Informaţia apare ca o comunicare 
despre un anumit aspect al realităţii obiective. Din punct de vedere conceptual, informaţia 
reprezintă o reflectare în planul gândirii umane, a legăturilor de cauzalitate privind 
aspectele din realitatea ce ne înconjoară. 
 

Meta-cunoaştere

Cunoaşterea

Informaţia

Date

Semnale/Zgomot  
 Semnalele şi zgomotele nu au semnificaţie simbolică neputând fi înţelese de un 
subiect cunoscător.   
 Datele se referă la şiruri numerice sau alfanumerice despre fapte, obiecte, situaţii, 
rezultate din  numărare şi măsurare, care prin ele însele nu au nici o semnificaţie, dar pot 
constitui un răspuns la întrebările utilizatorului. 
 Informaţiile constituie o rafinare (prelucrare) a datelor şi o utilizare cu semnificaţie a 
lor. Informaţiile sunt date care au semnificaţie pentru receptor.   Diferenţa esenţială 
dintre date şi informaţii constă în faptul că datele au un caracter pur sintactic, pe când 
informaţiile au caracteristici semantice. Metacunoaşterea este o cunoaştere despre 
cunoaştere. Uneori acest nivel este numit înţelepciune şi reprezintă cunoaştere la care se 
                                                
1 SURCEL Tr. (coordonator); MARSANU R.; REVEIU A.; POCATILU P.: Bazele informaticii economice, Biblioteca 
digitală ASE, http://www.ase.ro/ase-2005/index.asp   
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adaugă judecăţi, experienţă,  valori. Ca o concluzie la cele de mai sus, cunoaşterea 
poate fi considerată drept informaţia, care s-a organizat şi analizat astfel încât 
calculatoarele să se facă mai bine înţelese şi care este utilizată la rezolvarea problemelor.   

Clasificarea informaţiilor 
 Una din caracteristicile esenţiale ale activităţilor manageriale o reprezintă 
preponderenţa proceselor informaţionale şi decizionale. În birouri se generează, se 
recepţionează, se stochează, se regăsesc şi se transmit informaţii. De aceea este utilă o 
scurtă clasificare a acestor informaţii după forma, natura şi suportul lor. 
 a) După formă, informaţia poate fi: 
 - analogică - reprezentând fenomene fizice, imagini, sunete, aşa cum sunt percepute 
de dispozitivele tehnice de înregistrare, fără o conversie sau codificare prealabilă. Mărimile 
fizice implicate variază continuu în timp. Exemplu: înregistrarea pe bandă de casetofon. 
 - digitală - când informaţia provenind de la fenomenul real suferă un proces de 
cuantificare şi de codificare numerică. În acest caz mărimile fizice implicate iau valori 
discrete (de obicei codificate într-o succesiune de 1 şi 0). Avantajele sunt  legate de 
imunitatea la zgomot şi de precizia mărită. Exemplu: informaţia manipulată de sistemele 
de calcul digitale. 
 b) După natura informaţiei pot fi enumerate următoarele categorii: 
 - date numerice sau alfanumerice 
 - texte, organizate sub formă de documente 
 - documente grafice (imagini fixe) 
 - secvenţe audio, secvenţe video (animate) 
 În prezent utilizarea mijloacelor multimedia tinde să integreze aceste categorii de 
informaţii într-o formă nouă numită hipertext. 
 c) După suportul informaţiei pot fi enumerate: 
 1) Informaţii pe suporturi tehnice (suporturi care pot fi înregistrate şi citite cu ajutorul 
unor dispozitive speciale de scriere-citire), care pot fi: 
 - suporturi magnetice: banda magnetică, discheta, discul magnetic 
 - suporturi cu lectură optică: discurile optice. 
 2) Informaţii pe suporturi grafice: 
 - suporturi opace realizate din hârtie şi care pot fi citite sau consultate vizual de om 
(documentele tradiţionale, desenele, etc.) 
 - suporturi transparente: peliculă fotografică, film, microfilm, etc. Pentru citire este 
necesară o operaţie de mărire prealabilă. 
 Există în prezent dispozitive ce realizează transferul direct al informaţiei de pe 
suporturi grafice în memoria calculatorului (scannere, camere de luat vederi digitale) şi 
reciproc înregistrarea pe suporturi grafice a informaţiilor stocate în memorie (imprimante, 
plottere). 

Funcţiile unui sistem informatic  
 Performanţele şi costul echipamentelor şi procedurilor informatice au făcut ca acestea 
să pătrundă spectaculos în activităţile manageriale. Vom înţelege în continuare prin sistem 
informatic de birou ansamblul de echipamente fizice (hardware) şi sisteme de programe 
(software) cu care este dotat un birou şi care sunt utilizate în activităţile specifice acestuia. 
Sistemul informatic poate fi reprezentat ca un ansamblu de trei componente (fig.1.1.): 

- componenta fizică (structura hardware) 
- componenta logică (resursele software) 
- obiectul procesării (informaţiile) 
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3 Componenta informationala

2 Componenta logica

1 Componenta fizica

       Informatia

Software

Hardware

Unitatea centrala
Memoria
Dispozitive de
intrare-iesire

 
Sistem informatic 

 În mod obişnuit un astfel de sistem informatic constă din cel puţin un microcalculator 
(de  tipul calculatoarelor PC), cu echipamente de intrare-ieşire (tastatură, monitor video, 
imprimantă, etc.) şi cu software-ul necesar activităţilor de  birou. Calculatorul poate 
funcţiona de unul singur sau poate fi conectat într-o reţea locală sau publică de 
calculatoare. 
 Un astfel de sistem informatic de birou trebuie să îndeplinească, în general, 
următoarele funcţii: 
 - să permită colectarea şi introducerea datelor 
 - să permită stocarea datelor într-un volum suficient pentru activitatea biroului 
 - să permită prelucrarea datelor: procesare de texte, evidenţă economică, 
generare de rapoarte, etc. 
 - să permită regăsirea şi extragerea datelor, prezentarea lor într-o formă cât mai 
adecvată utilizării (grafice, tabele, desene, etc.) 
 - să permită conectarea la o reţea de comunicaţii şi schimbul de informaţii cu 
alte sisteme informatice. 
 Toate aceste funcţii trebuie să fie îndeplinite în condiţiile unei interfeţe "prietenoase" 
cu utilizatorul care de cele mai multe ori nu este un specialist informatician. Realizarea 
funcţiilor de mai sus implică o anumită structură a hardware-ului şi o anumită dotare cu 
software, elemente ce vor fi detaliate în secţiunile următoare.  

Resurse hardware. Structura unui sistem de calcul de tip PC 

Unitatea centrală 
 La începutul anilor 80 apar primele tipuri de microcalculatoare din familia 
calculatoarelor personale (PC): APPLE, IBM, ATARI, AMIGA, etc.  
 Datorită politicii firmei IBM, de a publica şi declara libere specificaţiile tehnice ale 
microcalculatorului IBM-PC, majoritatea firmelor producătoare au început să producă 
microcalculatoare compatibile IBM-PC, acesta impunându-se ca un standard în domeniul 
calculatoarelor personale. In figura 1.2. este prezentat un PC tipic. 
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Aspectul tipic al unui PC compatibil IBM 

 
 Înainte de această “explozie” a PC-urilor, sistemele de calcul erau foarte voluminoase 
şi operarea lor necesita cunoştinţe temeinice de informatică, nefiind la îndemâna 
nespecialiştilor. Chiar şi în prezent continuă să existe calculatoare mari şi puternice 
(supercalculatoare, main-frame), ilustrate în figurile 1.3 şi 1.4. 
 Sistemele de calcul “de talie mare” nu vor face obiectul discuţiei noastre, astfel încât în 
cele ce urmează vom analiza sistemele de tip microcalculator, specifice calculatoarelor 
personale.  Principalele caracteristici ale calculatoarelor de tip PC sunt:        
 - raport preţ/putere de calcul - scăzut 
 - interfaţă "prietenoasă" cu utilizatorul  
 - gamă de aplicaţii imensă:  
  - gestiuni de baze de date, calcul contabil  
  - procesare de texte, procesare tipografică 
  - proiectare asistată de calculator 
  - comunicaţii (reţele de calculatoare, poşta electronică) 
  - calcul matematic, ştiinţific 
  - aplicaţii în învăţământ, activitatea medicală 
  - jocuri etc. 

 
Aspectul unui supercalculator 
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Un alt calculator de „talie mare” 

  
  Din punct de vedere fizic un sistem compatibil IBM-PC se compune (fig. 1.5.) din: 
calculatorul propriu zis (unitatea sistem), monitorul, tastatura, echipamente periferice 
(imprimantă, scanner, mouse, plotter) 
 

 
Părţile componente ale unui PC 

 
Calculatorul propriu-zis cuprinde într-o casetă (fig. 1.6):   
• placa de bază (motherboard) 
• sursa de alimentare 
• unitatea de disc hard (fix, sau Winchester)  
• unitatea sau unităţile de discuri flexibile (floppy) 
• unitate de CD (cititor de CD, inscriptor de CD, DVD).  

Din punct de vedere funcţional se disting următoarele blocuri:   
 - Unitatea centrală de prelucrare (UCP), memoria 
 - Dispozitivele de intrare-ieşire (I/E) 

Placa sistem cuprinde: unitatea centrală, memoria, conectori, adaptoare standard. 
 a) Unitatea centrală conţine în mod obişnuit următoarele componente: 

• microprocesorul şi circuite aferente 
• sistemul de întreruperi, sistemul de acces direct la memorie 
• generatorul de timp programabil 
• interfaţa pentru tastatură 
• adaptoare „on board” pentru sunet, monitor, fax-modem, reţea, imprimantă etc. 

 Microprocesorul utilizat este din familia Intel 8086 şi după tipul acestuia, sistemul s-a 
numit 286, 386, 486, Pentium I, Pentium II, Pentium III, Pentium IV etc. De remarcat că 
primele 4 versiuni menţionate au în acest moment o valoare pur istorică. 
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Structura unui PC 

 
 b) Memoria. Primele sisteme de tip IBM-PC, realizate cu Intel 8086 (8088), aveau 
memoria de 1 M octet. Din motive de compatibilitate sistemele mai puternice ulterioare au 
păstrat organizarea primului Mo, dar posedă o memorie mai mare, putând merge până la 
giga-octeţi. Pentru capacitatea de memorare se utilizează: 1 byte=1octet = 8 biţi, 1 KB = 
1024 bytes, 1MB=1024KB, 1 GB=1024 MB. 

Unităţile  (dispozitivele) de intrare - ieşire 
 a) Tastatura  
 Este un dispozitiv de intrare. Tastele sunt grupate în mai multe zone: 

• partea analoagă maşinii de scris (caractere alfanumerice, simboluri speciale) 
• tastele funcţionale programabile 
• tastatura numerică  auxiliară; tastele pentru editare 

 Există un număr de taste funcţionale: SHIFT, CTRL, ALT, care, utilizate simultan cu 
tastele normale, modifică semnificaţia acestora. Aceste combinaţii sunt foarte des utilizate 
în programele de editare si vor fi semnalate la prezentarea acestora. 

  
b) Sistemul video 
 Din punct de vedere hardware, sistemul video se compune din:  
 - monitorul TV (Display sau Screen) 
 - adaptorul video.  
 Monitorul utilizat la calculatorul personal este color si are accesibile pentru operator:  
 - buton de punere sub tensiune;  
 - controlul luminozităţii, contrastului, dimensiunii şi centrării pe orizontală şi verticală 

etc., comandate digital prin intermediul unor meniuri. 
 Dimensiunile uzuale ale monitoarelor sunt 17" sau, pentru aplicaţii de tehnoredactare 
a publicaţiilor, 22". Din punct de vedere al programelor de editare şi procesare de texte, 
ecranul este împărţit în mai multe ferestre (zone) cu diferite destinaţii, care vor fi descrise 
la prezentarea programelor respective. 
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c) Discuri magnetice                                 
 Memoria externă este constituită practic numai din discuri magnetice (unele sisteme 
sunt dotate şi cu unitate de bandă magnetică "streamer"). În prezent există şi o puternică 
orientare spre diversificarea memoriei externe prin răspândirea dispozitivelor de memorat 
de tipul discurilor optice reinscriptibile, DVD-urilor etc. 
 În figura 1.8 este ilustrată structura unui disc hard, fiind puse în evidenţă principalele 
componente. 

Piste Sector

 
Ilustrare a pistelor si sectoarelor de pe suprafaţa unui disc 

  

 
Structura unui hard-disc 

 d) Mouse 
 Reprezintă un dispozitiv de intrare care permite stabilirea unei legături între mişcarea 
cursorului pe ecran şi mişcarea mouse-lui pe o suprafaţă dreptunghiulară. Elementul 
esenţial îl constituie o sferă, aflată în contact cu suprafaţa mesei (tăbliţei) pe care se 
deplasează mouse-ul. Rotirea sferei, ca urmare a deplasării dispozitivului este convertită 
în deplasare în aceeaşi direcţie a cursorului pe ecran. În plus dispozitivul mai dispune de 
două sau trei butoane pentru a genera comenzi odată adus cursorul în poziţia dorită. 

 
Mouse cu buton de defilare 

 
 e) Scanner 

Este un dispozitiv de intrare care permite introducerea ("digitizată") în memorie a unei 



 

65 
 

reprezentări grafice (text, desen, diagramă etc.). Imaginea de scanat este pusă pe 
suprafaţa transparentă a dispozitivului si apoi "citită" prin metode electrooptice prin 
deplasarea cititorului de-a lungul ei. Există şi dispozitive de scanat mobile, de rezoluţie şi 
precizie mai coborâte (handy scanner).  

După scanare, suportul software permite vizualizarea imaginii pe ecran, mărirea, 
micşorarea, modificarea şi reproducerea ei pe un dispozitiv de ieşire (plotter sau 
imprimantă). În cazul acestor dispozitive sunt doi parametri importanţi: formatul 
documentului ce poate fi scanat (A4, A3 etc) şi rezoluţia (300,600, 1200 dpi sau chiar mai 
mare).  

Scanner-ele pot fi utilizate şi pentru a introduce textul imprimat pe un suport grafic în 
memorie sub formă de fişier text care poate fi apoi prelucrat cu un procesor de texte. 
Pentru aceasta scanner-ul trebuie să fie însoţit de produse software de tipul OCR (Optical 
Character Recognition- recunoaştere optică a caracterelor).  

Figura de mai jos ilustrează aspectul obişnuit al unui scanner. 
 

 
Scanner fix 

 
 f) Plotter   
 Plotterul este un dispozitiv de ieşire care permite trasarea unui desen sau alte 
reprezentări grafice (litere) prin deplasarea comandată, pe două direcţii a unuia sau mai 
multor dispozitive de scriere (cu pastă sau cerneală), ca în figura 1.11.  

Dispozitivul este foarte util pentru trasarea desenelor, diagramelor, având avantajul că 
se pot trasa orice fel de curbe în mai multe culori. În prezent este înlocuit cu bune rezultate 
de imprimantele grafice. Au apărut, aşa cum am arătat în capitolul 1, o serie de 
echipamente multifuncţionale, un scanner-plotter fiind ilustrat în figura 1.12, 
 g) Imprimanta   
 Este un dispozitiv de ieşire care permite înregistrarea pe hârtie a unor texte sau, în 
cazul imprimantelor grafice, şi a unor desene sau construcţii grafice. 
 Din punct de vedere al interfeţei cu calculatorul imprimantele pot fi seriale sau paralele 
iar din punct de vedere al posibilităţilor de înregistrare pot fi alfanumerice sau grafice. 
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SStilou

Dispozitiv
port-stilou

Bara port-carucior

Suport grafic

 
 

Principiul de funcţionare al plotter-ului 
 

 
Dispozitiv multifuncţional simultan scanner şi plotter 

 
  Imprimantele moderne sunt paralele, grafice. Din punct de vedere al modului de 
imprimare cele mai utilizate sunt cele cu jet de cerneală, alb/negru sau color cele laser şi, 
într-o măsură tot mai redusă, cele matriciale, cu cap cu ace. Figura 1.13. ilustrează 
aspectul general al unei imprimante matriciale şi al unei imprimante laser. Clasificarea şi 
caracterizarea imprimantelor va fi detaliată în capitolul 3, în cadrul tehnicilor de 
reprografie. 

  
Imprimantă matricială  şi imprimantă laser 

 
Elemente de multimedia: compact discuri, plăci de sunet 

 Vom completa secţiunea dedicată resurselor hardware ale sistemelor informatice de 
birou cu o scurtă prezentare a echipamentelor care se impun tot mai mult în acest 
domeniu în ultimul timp. 
 Unitatea de compact disc (CD) a devenit un accesoriu prezent practic pe toate PC-
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urile produse în ultimul timp. Acest echipament oferă soluţii avantajoase în privinţa 
capacităţii de stocare şi a vitezei de acces şi de aceea va fi prezentat sumar în continuare. 
Principiul de funcţionare se bazează pe citirea optică, cu ajutorul unei raze laser, a 
informaţiei scrise pe un disc rigid. Există trei categorii de discuri optice: 
 - CD-ROM (Compact Disk-Read Only Memory): discul este scris de producător prin 
ştanţare (asemănător discurilor clasice de pick-up) şi poate fi doar citit, ca şi memoriile 
ROM. Capacitatea este de ordinul 600 MB. În general pe CD-ROM-uri sunt înregistrate 
dicţionare, enciclopedii, iar în ultimul timp pachete software. 
 - WORM (Write Only Read Many): discuri optice care permit o singură scriere (la 
utilizator) şi mai multe citiri. Capacitatea lor poate fi de 400 Mo...5 Go şi sunt utilizate spre 
exemplu pentru salvarea periodică, cumulativă, a datelor dintr-o firmă (arhivare). 
 - WMRM (Write Many Read Many): discuri optice care permit mai multe scrieri şi mai 
multe citiri. Capacitatea de stocare este de 256 Mo...1 Go. 
 De  reţinut că aceste capacităţi se referă la situaţia existentă  în momentul redactării 
acestei cărţi, evoluţiile foarte dinamice din acest domeniu tehnologic făcând ca aceste 
date să devină perimate într-un interval relativ scurt de timp. 
 Un alt accesoriu întâlnit din ce în ce mai des în PC-uri este placa de sunet care 
permite redarea, cu ajutorul unui sistem acustic (boxe) fie a unor fişiere speciale (de 
exemplu de tip wav, mp3) fie a unor CD-uri audio. De asemenea se pot audia secvenţe 
sonore conţinute în enciclopedii sau în manuale de învăţare a limbilor străine. Existenţa 
unui software specializat face posibilă realizarea unor "documente" care îmbină textul, 
grafica şi sunetele. Figura următoare ilustrează aspectul tipic al unei staţii multimedia. 

 
Calculator dotat cu echipamente multimedia. 

 În acest domeniu al echipamentelor moderne care sunt tot mai mult folosite în 
conexiune cu PC-urile mai menţionăm aparatele fotografice digitale care înregistrează 
fotografia în memorii electronice ce pot fi apoi transferate în memoria unui calculator. 
Imaginile pot fi apoi prelucrate cu software specializat şi tipărite pe suporturi grafice cu 
imprimante de calitate. Dacă CD-ul şi sistemul audio au completat resursele PC-ului, un 
proces interesant se desfăşoară şi în ceea ce priveşte echipamentele periferice 
tradiţionale: imprimanta, scanner-ul, telefaxul. Sunt deja disponibile comercial 
echipamente care integrează mai multe funcţiuni într-un singur aparat: imprimantă laser, 
copiator, scanner, telefax. Este încă un pas spre realizarea sistemului birotic integrat în 
care utilizatorul nu mai este obligat să lucreze cu multe echipamente cu funcţii diferite ci 
are la dispoziţie un număr restrâns de echipamente multifuncţionale. Această evoluţie 
tinde spre realizarea unui birou "inteligent" în care echipamentele comunică între ele sau 
sunt integrate în unul singur care optimizează acţiunile şi uşurează munca omului. 
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Resurse software  
 La nivelul cel mai apropiat de hardware, resursele software utilizate în birotică sunt 
cele care aparţin sistemului de operare (SO) al calculatorului. Principalele funcţii ale 
sistemului de operare sunt: 

• interpretarea şi executarea comenzilor monitor 
• încărcarea, lansarea în execuţie şi controlul execuţiei programelor 
• comanda şi controlul dispozitivelor periferice, gestiunea fişierelor pe disc 
• diagnosticarea, semnalarea şi tratarea erorilor. 
• prestarea de servicii utilizatorului prin apelarea de funcţii sistem. 

 Cele mai răspândite sisteme de operare existente pe PC-uri au fost MS-DOS, OS/2, 
APPLE DOS, iar în momentul de faţă se folosesc UNIX, WINDOWS. Sistemele de operare 
dezvoltate în perioada de pionierat a informaticii păcătuiau prin faptul că obligau utilizatorul 
să folosească comenzi greoaie, cu mulţi parametri care trebuiau perfect memoraţi. Orice 
eroare, cât de mică, în formularea unei comenzi conducea la respingerea acesteia de 
către sistem. Câtă vreme utilizatorii calculatoarelor erau specialişti informaticieni, acest 
impediment nu era foarte important, dar când PC-urile s-au răspândit şi în rândul 
nespecialiştilor în informatică a apărut nevoia unei altfel de interfeţe între om şi calculator. 
Pentru a facilita accesul oricărui utilizator la funcţiile disponibile ale unui PC, firmele 
producătoare de software au dezvoltat o serie de programe utilitare.  

Printre cele mai cunoscute utilitare disponibile pe calculatoarele personale se numără: 
Norton Utilities, XTGold, PC Tools, DOS Navigator.  

În momentul de faţă, răspândirea unor sisteme de operare de tip GUI (Graphical User 
Interface - interfaţă grafică utilizator), a restrâns mult aria de folosire a produselor 
enumerate.  În afara acestor produse software generale, care fac din calculator un 
interlocutor agreabil al utilizatorului, există pachete de programe specifice orientate spre 
diverse aplicaţii: baze de date, editare şi procesare texte, tehnoredactare, proiectare 
inginerească etc. Figura 1.18 oferă o imagine sugestivă a modului în care se structurează 
diferitele tipuri de produse software în raport cu suportul hardware.  

 
Modul de structurare a componentelor software 

  

Aplicatii

Sistem de

operare

Hardware

Utilitare
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NOŢIUNI DESPRE MEDIILE WINDOWS (95, 98, 2000) 
 
Scurt istoric al mediilor WINDOWS 
 
Orice sistem de calcul are nevoie, pentru a funcţiona, de o componentă software esenţială 
numită sistem de operare. Un sistem de operare (SO) reprezintă un ansamblu integrat de 
programe de sistem care realizează interfaţa dintre utilizatori şi hardware şi care 
îndeplineşte următoarele funcţii: 

- interpretarea şi executarea comenzilor monitor; 
- încărcarea, lansarea în execuţie şi controlul execuţiei programelor; 
- gestiunea fişierelor pe disc; 
- comanda şi controlul dispozitivelor periferice; 
- diagnosticarea, semnalizarea şi tratarea erorilor; 
- prestarea de servicii utilizatorului prin apelarea de funcţii sistem. 

Primele sisteme de operare necesitau comenzi greoaie, care trebuiau cunoscute foarte 
bine, orice eroare în formularea comenzii conducând la respingerea ei. În cazul acestor 
sisteme de operare (ex. MS DOS), interfaţa SO – utilizator era reprezentată în esenţă de 
linia de comandă DOS, deschisă de prompterul DOS. Odată cu răspândirea 
calculatoarelor PC, producătorii de software au căutat soluţii pentru uşurarea muncii 
utilizatorilor care, în cele mai multe cazuri, nu mai sunt specialişti informaticieni. Au apărut 
astfel utilitare (ex. Norton Utilities, PC Shell) care se interpun între utilizator şi SO, cele mai 
multe comenzi către SO putând fi date mult mai uşor şi mai intuitiv. Tastarea unor comenzi 
(pe linia de comandă DOS) este înlocuită cu selectarea unei funcţii sau comenzi dintr-o 
colecţie afişată pe ecran. 
Pe această direcție, a interfeţelor utilizator prietenoase se înscriu şi programele (sau 
mediile) Windows. De data aceasta ecranul monitorului este transformat într-o suprafaţă 
grafică  acoperită cu diverse obiecte (pictograme, butoane, meniuri, liste, cutii de dialog 
etc.). O astfel de interfaţă se numeşte interfaţă grafică utilizator (graphical user interface – 
GUI). Selectarea obiectului dorit (şi implicit a unei acţiuni) se face foarte uşor cu ajutorul 
mouse-ului. Se poate spune că mediul Windows a înlocuit cuvintele şi numerele cu imagini 
şi butoane. 
Numele mediului Windows se datorează faptului că fiecare program sau aplicaţie lansată 
în execuţie apare într-o fereastră (window) pe monitor. 
Versiunile Windows 3.0, 3.10, 3.11 au adus îmbunătăţiri consecutive mediului, sporind în 
acelaşi timp necesarul de resurse (viteză, procesor, memorie, disc) ale calculatorului. 
Toate aceste versiuni se încărcau “peste” o anumită versiune de DOS, separând 
utilizatorul de partea tehnică a calculatorului. “Sarcinile” trasate de utilizator erau transmise 
mai departe de către Windows către DOS. Versiunile Windows 95, Windows 98,  Windows 
2000 aduc o noutate esenţială, în sensul că nu mai este nevoie de DOS.  
 
Caracteristici generale ale sistemelor Windows 
 
Începând cu Windows 95, mediul înglobează şi modulul care lansa sistemul DOS în lucru. 
Aşadar Windows devine el însuşi sistem de operare renunţându-se la funcţia sa de 
“translator” între utilizator şi SO. 
Câteva trăsături esenţiale ale acestor medii sunt enumerate în continuare: 

• Windows automatizează mai multe operaţii pe calculator (ex. adăugarea, 
înlăturarea aplicaţiilor soft şi a componentelor hard); 

• Windows oferă de obicei mai mult de trei moduri diferite pentru efectuarea aceleiaşi 
operaţii (ex. lansarea unui program); 
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• Windows încorporează un sistem de asistenţă soft de calitate superioară; 
• Windows realizează prelucrarea de tip multiprogramare (multitasking).  
• Windows susţine tehnologia “Plug and Play” (conectează şi lucrează) care permite 

conectarea unei noi componente hard şi folosirea imediată (după recunoaşterea de 
către Windows); 

• Windows oferă o gamă variată de facilităţi de reţea. 
 
Desktopul Windows. Lucrul cu pictograme şi meniuri 
După pornirea calculatorului pe care este instalat Windows, are loc încărcarea sistemului 
(care poate dura), după care pe ecran sunt afişate elementele specifice acestui mediu. 
Suprafaţa monitorului se numeşte desktop și pe această suprafaţă sunt “aşezate” diferite 
elemente.  
 

 
Desktop-ul Windows 

- Desktop (fundal) reprezintă suprafaţa de lucru şi poate fi personalizată în 
ceea ce priveşte culoarea, modelul afişat, aranjarea iconiţelor (pictogramelor) 
afişate, etc. Pentru personalizare se face clic cu butonul dreapta; 

- Bara de task-uri. Conţine butonul START, caseta de afişare a orei  
- şi va conţine câte un buton pentru fiecare fereastră deschisă; 
- Butonul START. Dacă se efectuează clic pe el se deschide un meniu vertical 

care permite lansarea programelor, setarea (stabilirea configuraţiei) 
sistemului, deschiderea documentelor, etc.; 

- Pictograme afişate în desktop – reprezintă diferite componente ale 
sistemului, programe, scurtături pentru lansarea unor programe. Pentru a 
deschide o iconiţă se face clic pe ea. Pentru a avea acces la opţiuni se face 
clic dreapta. 

 În cazul în care se deschide o fereastră, aceasta va avea o serie de elemente de 
control: 
 Bara de titlu – Afişează numele programului care rulează în fereastră. Fereastra poate 

fi mutată. Dacă se punctează cu mouse-ul pe bara de titlu, se apasă butonul stâng şi 
ţinându-l apăsat se “trage” fereastra în poziţia dorită. La eliberarea butonului fereastra 
rămâne pe noul amplasament; 

 Meniul de sistem – oferă metode alternative pentru manevrarea ferestrei (restabilirea 
dimensiunilor, mutarea, minimizarea, maximizarea, închiderea); 

 Butoanele de dimensionare: 
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o minimizare – Dacă se face clic pe el fereastra este redusă la un buton din 
bara de task-uri. Pentru redeschidere se face clic pe acest buton; 

o maximizare – Dacă se face clic pe el fereastra ocupă tot ecranul. Butonul se 
modifică, devenind buton de restaurare, pentru a readuce fereastra la 
dimensiunile dinaintea maximizării; 

o închidere – Se face clic pe el pentru închiderea ferestrei. Se cere 
confirmarea salvării muncii efectuate în fereastră. 

Bara de
meniuri

Bara de
instrumente

Bara de titlu

Butoane de
redimensionare

Bara de stare

Buton sistem

 
Elementele principale ale unei ferestre de aplicaţie 

 
Elementele principale ale unei ferestre de aplicaţie: 
 

- Bara de meniuri – Dacă se efectuează clic pe o opţiune se deschide un 
meniu vertical de comenzi; 

- Bara de instrumente – În funcţie de aplicaţia din fereastră bara conţine 
butoane pentru acţiunile cele mai frecvente. Funcţia unui buton este afişată 
dacă se indică acel buton (se poziţionează cursorul mouse-ului pe el). Bara 
de instrumente poate fi afişată sau făcută invizibilă cu comanda Toolbar din 
meniul View. Lansarea actului se face prin clic pe butonul respectiv; 

- Bara de stare – afişează sugestii şi parametrii de configurare privind 
programul din fereastră; 

- Butonul de redimensionare – Se poate deplasa, cu butonul stâng apăsat, 
pentru redimensionarea ferestrei. 

 
Ferestrele pot fi redimensionate şi li se poate modifica forma dacă se poziţionează 
cursorul mouse-ului pe una din margini şi când acesta devine o săgeată bilaterală se 
“trage” în sensul dorit. În timpul mişcării pe desktop, forma cursorului mouse-ului se 
modifică în funcţie de poziţie. 
 

Lucrul cu programe. Lansarea, terminarea  execuţiei, instalarea programelor 
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Lansarea în execuţie a programelor 
 
 Există mai multe posibilităţi de lansare în execuţie a unui anumit program, în funcţie 
de modul în care a fost instalat. 
 
a) Dacă programul vizat posedă o pictogramă pe desktop (sau are ataşată scurtătură – 
shortcut), lansarea se face simplu efectuând dublu clic pe iconiţa (pictograma) 
corespunzătoare. În ultima parte a acestui capitol va fi descrisă procedura de creare a 
pictogramelor şi scurtăturilor asociate programelor. 
 
b) Dacă programul vizat nu are o iconiţă pe desktop se poate încerca lansarea lui din 
meniul Start: 

- se face clic pe butonul Start; 
- se poziţionează cursorul mouse-lui pe comanda Programs; 
- se poziţionează cursorul pe programul sau grupul de programe în care se află 

programul vizat, urmând eventual un şir de submeniuri până când se ajunge la 
programul dorit. Se efectuează clic pe numele acestuia; 

c) Lansarea în execuţie a unui program cu ajutorul comenzii Run. 
Această metodă este mai dificilă dar este utilă când se instalează un program nou sau se 
lansează un program DOS: 
se face clic pe butonul Start; 

- se selectează comanda Run; 
- în caseta de dialog Run se tastează calea completă (prin structura de 

directoare) pentru programul vizat; 
- dacă nu se cunoaşte calea se poate folosi comanda Browse (răsfoire) care 

permite parcurgerea structurii de directoare până la programul dorit. Când se 
ajunge la fişierul cu numele programului se face dublu clic pe acesta şi se revine 
în caseta de dialog Run; 

- se face clic pe OK. 
În cazul în care se termină lucrul cu un program şi se doreşte să se iasă din acesta, se 
procedează în unul din modurile următoare: 

- se face clic pe File apoi pe Exit; 
- se face dublu clic pe pictograma meniului de control şi apoi pe Close; 
- se face clic pe comanda Close (X) din partea dreaptă a barei de titlu; 
- se apasă Alt + F4. 

 
Instalarea unui program 
La instalarea unui program Windows copiază pe hard disc fişierele de program necesare 
şi adaugă o pictogramă pentru acel program la dosarul (directorul) selectat. 
Cel mai uşor mod de instalare utilizează componenta Add/Remove Programs din Control 
Panel: 

• se face clic pe butonul Start; 
• se selectează Settings, apoi Control Panel; 
• în fereastra Panoului de comandă (Control Panel) se face clic pe pictograma 

Add/Remove Programs; 
• se deschide caseta de dialog Add/Remove Programs Properties. Se alege pagina 

Install/Uninstall şi se face clic pe Install; 
• trebuie apoi urmate invitaţiile ce apar pe ecran şi se face clic pe Next sau pe Finish, 

până când se încheie instalarea. 
 



 

73 
 

Adăugarea unui program din meniul Start 
Programele, ca şi celelalte fişiere existente pe disc sunt grupate în dosare – foldere, a 
căror gestionare va fi detaliată într-o secţiune ulterioară. În meniul Start se pot adăuga 
programe (eventual grupate în dosare) şi se poate crea o comandă rapidă (scurtătură – 
shortcut). 
Pentru adăugarea unui program în meniul Start se procedează astfel: 

• Se face clic pe Start; 
• Se selectează Settings, apoi Taskbar; 
• În caseta de dialog Taskbar Properties se face clic pe eticheta Start Menu 

Programs; 
• Se execută clic pe butonul Add; 
• Apare caseta de dialog Create Shortcut; 
• În caseta de text Command line se tastează calea completă până la programul 

vizat. Dacă nu se cunoaşte calea se poate folosi comanda Browse (răsfoire) şi se 
caută pe disc programul, după care se face clic pe el; 

• Se face clic pe Next. Se va afişa o casetă de dialog Select Program Folder. Se 
poate alege un dosar existent (ex. Accesories) sau se poate crea un dosar nou 
pentru programul curent, cu comanda New Folder. Se face clic pe Next; 

• Se cere apoi un nume pentru comanda rapidă (se şi sugerează un nume, funcţie de 
programul ce se adaugă) şi se face clic pe Finish; 

• Se face clic pe OK pentru a închide caseta de dialog Taskbar Properties. Se poate 
apoi verifica, prin clic pe butonul Start, că programul dorit a fost adăugat în dosarul 
indicat. 

 
Crearea unei comenzi rapide (scurtături) pe suprafaţa de lucru  
O comandă rapidă este în esenţă un indicator spre ceva (program, document, dosar etc.). 
Vom prezenta modul în care se poate crea o comandă rapidă pentru un program care apoi 
va putea fi lansat rapid prin dublu clic pe pictograma acestei scurtături. Faptul că o 
pictogramă reprezintă o comandă rapidă este evidenţiat prin prezenţa unei săgeţi pe 
această pictogramă. 
Pentru a crea o scurtătură se procedează astfel:  

- Dublu clic pe pictograma My Computer; 
- Se face dublu clic pe unitatea de disc şi pe dosarul ce conţine obiectul pentru 

care se creează scurtătura; 
- Se găseşte pictograma programului şi ţinând apăsat butonul din dreapta al 

mouse-ului se trage obiectul pe suprafaţa de lucru; 
- Apare un meniu pentru acces rapid în care se selectează comanda Create 

Shortcut(s) Here; 
- Windows adaugă pictograma la suprafaţa de lucru; 
- Se termină procesul prin închiderea tuturor ferestrelor. 
- Dacă se doreşte ştergerea unei pictograme de pe suprafaţa de lucru se 

procedează astfel: 
- Se trage pictograma respectivă în Recycle Bin (lada de deşeuri), sau 
- Se face clic dreapta pe pictogramă, se alege comanda Delete şi se confirmă cu 

Yes. 
 
Instalarea aplicaţiilor 
Există două posibilităţi de instalare a unui nou program:  
- Folosind Add/Remove Programs (Start -> Setting -> Control Panel). Se deschide 
fereastra Add/Remove Programs Properties din care se alege comanda Install. Sunteţi 
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invitaţi să introduceţi discheta sau CD-ul care conţine fişierele de instalare ale programului 
respectiv. Se face apoi clic pe Next, apoi pe Finish şi se urmează (indicaţiile) instrucţiunile 
de pe ecran; 
- Folosind comanda Run din meniul Start. Se tastează calea şi denumirea programului de 
instalare (Install.exe sau Setup.exe). În continuare se urmează instrucţiunile furnizate de 
programul de instalare. 
  
 În cazul în care se doreşte eliminarea unui program se procedează astfel: Control 
Panel, Add / Remove Programs, Install / Uninstall. Selectaţi   programul ce va fi şters şi 
apoi se face clic pe Remove. 
 

Pictograme importante de pe suprafaţa de lucru 
 
Pictograma My Computer 
My Computer este unul din instrumentele principale pentru accesul la componentele 
sistemului şi la dosarele şi fişierele de pe discuri. Dacă se face dublu clic pe pictograma 
My Computer se deschide o fereastră în care sunt afişate pictograme ce reprezintă 
elementele componente ale sistemului: 

• unităţile de disc; 
• imprimantele; 
• panoul de comandă. 

My Computer poate fi folosit nu numai pentru a vizualiza conţinutul calculatorului ci şi 
pentru a copia fişiere, a crea comenzi rapide, etc. Pentru a avea acces la conţinutul unui 
disc spre exemplu se face dublu clic pe pictograma corespunzătoare acelui disc. Se 
afişează dosarele şi fişierele din acea unitate de disc. Se pot deschide succesiv mai multe 
nivele de dosare până se găseşte programul dorit. 
 
Pictograma Control Panel 
Dacă se face dublu clic pe Control Panel se deschide o fereastră care oferă o multitudine 
de posibilităţi de personalizare a sistemului Windows. 

 
 

- Add Hardware – pentru adăugarea şi recunoaşterea unor noi componente 
hardware; 

- Add orRemove Programs – pentru instalarea sau eliminarea unor programe; 
- Display – pentru personalizarea afişării pe monitor; 
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- Keyboard – pentru selectarea tastaturii în concordanţă cu limba utilizată în 
redactarea documentelor; 

 
Recycle Bin (lada de deşeuri) 
  
În cazul în care un fişier sau un dosar este şters, el este pus mai întâi în Recycle Bin, de 
unde poate fi recuperat, dacă nu a fost deja golită lada de deşeuri. Pentru a recupera un 
obiect din Recycle Bin se procedează astfel: 
 dublu clic pe pictograma Recycle Bin; se afişează conţinutul; 
 se selectează fişierul sau fişierele ce vor fi recuperate; 
 se face clic dreapta şi din meniul de acces rapid se alege Restore.  

 Articolele selectate sunt scoase din lada de deşeuri şi sunt puse înapoi la locul lor; 
Pentru a goli lada de deşeuri: 
 se face dublu clic pe Recycle Bin; 
 se deschide meniul File şi se alege comanda Empty Recycle Bin; 
 se confirmă acţiunea făcând clic pe Yes. În acest moment, fişierele sunt şterse 

definitiv. 
 
Gestiunea fişierelor. Copierea, mutarea, ştergerea fişierelor. 
  
 Similar cu structura de fişiere din DOS şi Windows 3.1, în Windows se foloseşte o 
organizare arborescentă, cu observaţia că directoarele din versiunile mai vechi sunt acum 
numite dosare. Există un dosar rădăcină, pe fiecare unitate de disc, reprezentată prin 
simbolul “\”, de la care se ramifică celelalte dosare. Lanţul denumirilor dosarelor, plecând 
de la rădăcină şi ajungând la un anumit fişier, este numit calea acelui fişier.  
Exemplu: C:\EXCEL\SALARII\SAL.EXE 
 În Windows există două instrumente pentru gestionarea fişierelor şi dosarelor: My 
Computer, Windows Explorer. 
My Computer realizează o vizualizare grafică a unităţilor de disc din sistem pe când 
Windows Explorer furnizează o reprezentare grafică a întregului arbore de dosare 
(incluzând unităţile de disc) şi conţinutul dosarului curent selectat. Fiecare tip de element 
din aceste vizualizări (disc, dosar, fişier program, fişier document, etc.) are o reprezentare 
grafică distinctă. 
 
Vizualizarea dosarelor şi fişierelor cu My Computer 

- Se face dublu clic pe My Computer; 
- În fereastra My Computer se face dublu clic pe unitatea de disc sau pe un dosar 

al cărui conţinut vrem să-l vizualizăm; 
- Se continuă operaţia prin arborele de dosare până se ajunge la dosarul sau 

fişierul dorit; 
- Pentru a închide toate ferestrele deschise se apasă tasta Shift şi se face clic pe 

butonul Close al ferestrei active. 
 
Vizualizarea dosarelor şi fişierelor cu Windows Explorer 
În Windows Explorer fereastra este împărţită în două părţi. 
Partea stângă cuprinde toate unităţile de disc şi dosarele din sisteme afişate într-o 
structură ierarhică, numită arbore de dosare, iar partea dreaptă afişează doar conţinutul 
acelui element din stânga care a fost selectat. Dacă o iconiţă (pictogramă) din stânga are 
ataşat un semn + aceasta înseamnă că acel element conţine subdosare care pot fi 
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vizualizate dacă se face clic pe semnul +. După expandare, dacă se doreşte revenirea la 
forma condensată, se face clic pe semnul _ care a luat locul semnului . 
Modul de afişare, atât în My Computer, cât şi în Windows Explorer, poate fi controlat prin 
meniul View. Astfel, în Windows Explorer se pot vizualiza dosarele şi fişierele în modul 
listă (List) sau în modul detaliat (Details) – în care se oferă informaţii privind tipul, 
mărimea, data creării, etc. 
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Crearea unui dosar 
 My Computer: 

- Dublu clic pe My Computer; 
- Dublu clic pe unitatea de disc sau pe dosarul unde se doreşte crearea; 
- Se deschide meniul File şi se selectează comanda New; 
- În submeniul ce apare se alege Folder; 
- În fereastră apare un nou dosar (denumit generic New Folder) care are denumirea 

scrisă pe video invers. Se poate tasta un nume nou şi se tastează Enter. 
 
Windows Explorer: 

- Se selectează unitatea de disc sau dosarul unde se doreşte crearea; 
- Se deschide meniul File şi se selectează comanda New. În submeniul  apărut 

se selectează Folder; 
- Apare un nou dosar (New Folder) şi se poate schimba numele după care se 

apasă tasta Enter. 
Ştergerea unui dosar 
  Pentru a întreţine discul în condiţii optime este uneori necesar ca anumite 
dosare sau fişiere să fie şterse. De reţinut că dacă se şterge un dosar se şterge şi 
conţinutul acestuia. Ştergerea se poate face în mai multe moduri: 
Tragerea unui dosar în Recycle Bin: 

•  Se deschide My Computer sau Windows Explorer şi se selectează dosarul 
care urmează să fie şters. Este necesar ca pictograma Recycle Bin să fie 
vizibilă; 

• Se trage cu mouse-ul dosarul în Recycle Bin. Dosarul va fi şters, după 
continuarea operaţiunii. 

Ştergerea unui dosar cu comanda Delete: 
• Se deschide My Computer sau Windows Explorer şi se selectează 

dosarul care va fi şters: 
• Se face clic dreapta pe dosarul respectiv. În meniul care se deschide se 

selectează comanda Delete; 
• Se confirmă ştergerea. 

 
 Redenumirea unui dosar 

- Se afişează din My Computer sau Windows Explorer dosarul ce se va redenumi; 
- Se face clic dreapta pe dosarul respectiv. În meniul deschis se selectează 

Rename; 
- Denumirea curentă apare afişată în video invers. Se tastează noua denumire care 

va lua locul precedentei; 
- Se apasă Enter. 

 
Copierea sau mutarea unui dosar 
Se pot folosi comenzile Cut (Copy) şi Paste din meniul Edit al ferestrelor My Computer sau 
Windows Explorer; 
În Windows Explorer: 

- se selectează dosarul; 
- se trage apoi dosarul în noul loc. 

Dacă se doreşte copierea (nu mutarea) se apasă Ctrl în timpul manevrei precedente. 
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Manevrarea fişierelor 
  
Selectarea fişierelor 

- În cazul în care se selectează un şir de fişiere alăturate se face clic pe primul, se 
pasă Shift şi se face clic pe ultimul; 

- Pentru selectarea unui şir care nu e continuu se face clic pe fiecare ţinând apăsată 
tasta Ctrl. 

Mutarea fişierelor 
- În Windows Explorer se afişează în partea dreaptă fişierele ce vor fi mutate; 
- În partea stângă se parcurge lista până se găseşte unitatea de disc sau dosarul în 

care se doreşte mutarea; 
- Se selectează fişierul sau fişierele ce vor fi mutate; 
- Se trag (cu mouse-ul) fişierele selectate din dreapta în dosarul sau unitatea de disc 

dorită din partea stângă. 
Copierea fişierelor 

- Se poate copia un fişier sau un grup de fişiere pe aceeaşi unitate de disc, în 
acelaşi dosar sau în alt dosar, sau pe altă unitate de disc; 

- Se poate folosi Copy şi Paste; 
- Se poate realiza copierea fişierelor prin tragerea lor. Se procedează ca la 

mutarea fişierelor doar că se ţine apăsată tasta Ctrl; 
- Pentru copierea fişierelor pe dischetă se poate folosi comanda Send To din 

meniul File. 
Redenumirea fişierelor 

- În Windows Explorer sau My Computer se afişează fişierul de redenumit; 
- Se face clic dreapta pe numele fişierului. Se selectează opţiunea Rename 

şi se procedează ca la redenumirea unui dosar. 
Ştergerea fişierelor 

- În Windows Explorer sau My Computer se selectează fişierele care vor fi 
şterse; 

- Se face clic dreapta pe fişierele respective şi se alege comanda Delete din 
meniul de acces rapid; 

- Se confirmă făcând clic pe Yes; 
- Se pot şterge fişiere selectându-le şi trăgându-le apoi în Recycle Bin. 

Afişarea şi modificarea caracteristicilor fişierelor 
o Se afişează în My Computer sau Windows Explorer fişierul ale cărui 

caracteristici dorim să le vizualizăm; 
o Se face clic dreapta pe numele fişierului şi se alege (selectează) opţiunea 

Properties; 
o Apare caseta de dialog Properties. Se pot face modificări de atribute. În 

această casetă există trei atribute: General (atribute), Summary (rezumat) şi 
Statistic (Informaţii statistice); 

o După efectuarea modificărilor se face clic pe OK. 
Vizualizarea unui fişier 

- Se poate folosi opţiunea Quick View (din File) dacă este instalată; 
- Dacă această opţiune este instalată se poate face prelucrarea fişierului. 

Căutarea unui fişier sau a unui dosar 
- Start -> Find; 
- Windows Explorer: Tools -> Find ->Files or Folders; 
- My Computer ->unitatea de disc sau dosarul ->File ->Find. 

În căutarea unor dosare sau fişiere se pot folosi caracterele * şi ?. 
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Câteva aplicaţii utile din Windows 
 
Aplicaţia Word Pad 
Word Pad este un editor de texte care permite crearea unor documente simple, cu o 
prezentare profesională; 
- Pentru lansare se face clic pe Start, se selectează Programs, Accesories şi apoi se 
face clic pe pictograma programului Word Pad; 
- Ca orice aplicaţie sub Windows, ecranul Word Pad include bara de titlu, bara de 
meniuri, o riglă gradată şi bara de instrumente; 
- Nu se poate lucra decât cu un singur document la un moment dat. Dacă se 
deschide un alt document sau se începe unul nou, Word Pad închide automat documentul 
curent; 
-   Comenzile şi butoanele disponibile sunt cele uzuale în editoarele de texte. 

 
Fereastra WordPad 

 
 
Programul Paint 
- Este un program de desenare simplu; 
- Este în meniul Accesories; 
- Ecranul Paint are bara de titlu, bara de meniuri, iar butoanele cu uneltele de 
desenare se află în partea stângă a ecranului. Culorile pentru desenare sunt disponibile în 
partea de jos a ecranului; 
O trăsătură interesantă constă în posibilitatea creării unei culori proprii (Options – Edit 
Color), posibilitatea extragerii unei culori pentru a o utiliza la alt obiect sau posibilitatea 
inversării culorilor. 

 
Aplicația Paint 

 
PROCESOARE DE TEXTE PROFESIONALE 
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 Procesoarele profesionale de text sunt aplicații software care trebuie să permită, pe 
lângă operaţiile obişnuite de tratare a textelor şi următoarele funcţii: 

• construirea tabelelor, desenarea diagramelor şi elemente de calcul tabelar  
• utilizarea tehnologiei OLE (Object Linking and Embedding ) 
• corectarea gramaticală şi dicţionare corespunzătoare limbii în care se redactează 

documentul, despărţirea în silabe după reguli sintactice 
• editarea de formule științifice  
• redefinirea tastaturii 
• editarea de imagini 
• sinteza unor tabele de conţinut (cuprinsuri), liste, referinţe etc. 

 În acest capitol vom prezenta un scurt ghid de utilizare pentru unul dintre cele mai 
performante procesoare profesionale de texte: Word din pachetul MS Office. 
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Capitolul II. Elemente de WORD 
 

Formatarea în Word 
Mutarea şi copierea textului 

Se poate muta sau copia orice element (text sau ilustraţie) într-un document. Pentru 
aceasta se utilizează comenzile Cut (decupare), Copy (copiere) şi Paste (inserare). Se 
utilizează memoria Clipboard a Sistemului de Operare Windows. Comanda Cut copiază 
obiectul selectat în Clipboard şi şterge originalul. Comanda Copy copiază obiectul selectat 
în Clipboard şi păstrează originalul. Comanda Paste copiază conţinutul memoriei 
Clipboard la poziţia cursorului. Dacă există un obiect selectat se va copia peste acesta. 
 

 
Executarea comenzilor Cut, Copy şi Paste. 

 
Pentru a muta sau copia un text, acesta trebuie selectat (cu tastatura sau cu mouse-ul). 
Pentru mutare se execută comanda Cut, se mută cursorul la noua poziţie şi se execută 
comanda Paste. Pentru copiere se execută comanda Copy, se mută cursorul la noua 
poziţie şi se execută comanda Paste. 

Formatarea textului 
Formatarea textului presupune mai multe operaţii printre care: selectarea font-urilor şi a 
tipodimensiunilor, alinierea, stabilirea formatului hârtiei, a marginilor, scrierea pe coloane, 
stabilirea antetului şi a notei de subsol, creare liste etc. 

Font-uri 
Un font este o colecţie de litere, numere, simboluri şi semne de punctuaţie care au un 
design particular. Font-urile şi dimensiunile acestora care pot fi utilizate depind de 
imprimanta sau imprimantele instalate şi de font-urile instalate pe calculator. 
Pentru modificarea font-urilor unui text se selectează textul apoi se parcurge calea: 
Format →  Font ... . Astfel se deschide fereastra Font, care permite selectarea tipului de 
Font, a dimensiunii (Size) şi diferite alte opţiuni legate de font-uri. 
 

 
Comanda de deschidere a ferestrei Font. 
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Fereastra Font. 

 

Alinierea textului 
Pentru aliniere se selectează textul, şi se parcurge calea: Format →  Paragraph ... Astfel 
se deschide fereastra Paragraph. Se alege opţiunea Alignment. Alinierea poate fi Left, 
Centered, Right sau Justified. 
 

 
Comanda de deschidere a ferestrei Paragraph. 
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Fereastra Paragraph. 

 

 
Opţiunea Alignment din fereastra Paragraph. 

Stabilirea formatului hârtiei 
Pentru stabilirea formatului hârtiei se parcurge calea: File →  Page Setup ... Astfel se 
deschide fereastra Page Setup. Se deschide pagina Paper Size. Se selectează opţiunile 
Paper size şi Orientation. 
 

 
Comanda de deschidere a ferestrei Page Setup. 
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Fereastra Page Setup - pagina Paper size. 

Stabilirea marginilor 
Din fereastra Page Setup, se alege pagina: Margins. Se poate selecta marginile Top, 
Bottom, Left şi Right. De asemenea se poate selecta dimensiunea antetului şi a notei de 
subsol. 
 

 
Fereastra Page Setup - pagina Margins 

Scrierea pe coloane 
Pentru scrierea pe mai multe coloane, selectăm textul dorit, apoi deschidem fereastra 
Column astfel: Format →  Column ... . În fereastra Column se selectează opţiunea 
Number of Column. 

 
 

Comanda de deschidere a ferestrei Column. 
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Fereastra Column. 

Numerotarea paginilor 
Pentru numerotarea paginilor se deschide fereastra Page Number ... astfel: Insert →  
Page Numbers ... . În fereastra Page Numbers ..., se selectează opţiunile: Position 
(pentru stabilirea numerotării sus sau jos în pagină) şi Alignment (pentru alinierea 
numerotării Left, Center sau Right). 
 

 
Comanda de deschidere a ferestrei Page Numbers 

 
Fereastra Page Number 

Creare antet şi notă de subsol 
Pentru creare antet şi notă de subsol se parcurge următoarea cale: View →  Header and 
Footer. După deschiderea ferestrei se pot completa atât antetul cât şi nota de subsol 

 
Comanda de deschidere a ferestrei Header and Footer. 
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Fereastra Header and Footer. 

Inserare simboluri  
Uneori este necesar să utilizăm simboluri care nu se află pe tastatură: diacritice pentru 
diferite limbi străine, simboluri matematice etc. În acest caz procedăm astfel:  
- Poziţionăm cursorul în poziţia unde dorim să inserăm un simbol; 
- Din meniu alegem opţiunea Insert →  Symbol ... 
- Se va deschide fereastra Symbol: 
 

 
Fereastra Symbol. 

 
În fereastra Symbol, din lista Font se poate alege setul de fonturi dorit (inclusiv 

simboluri matematice). Se alege simbolul dorit (care va apare mărit în fereastră, în figura 
noastră este selectat simbolul Ă). Se apasă butonul Insert şi simbolul va apărea la poziţia 
cursorului în text 

Cu ajutorul butonului Shortcut Key ..., se poate ataşa o combinaţie de taste pentru 
simbolul respectiv. Acest lucru este util dacă anumite simboluri se repetă prea des, atunci 
cu ajutorul cu ajutorul combinaţiei selectate se poate insera simbolul anterior selectat, fără 
a mai deschide fereastra Symbol. Această facilitate poate fi utilizată pentru diacritice 
străine. Totuşi pentru caracterele specifice unei anumite limbi, soluţia arătată nu este cea 
mai simplă. Există posibilitatea de a introduce configura o tastatură pentru o anumită limbă 
din sistemul de operare. Configurarea sistemului de operare depăşeşte cadrul acestui 
material. 
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Inserare marcatori şi numerotare 
Word permite inserare marcatori şi numerotare pentru a scoate în evidenţă paragrafe care 
fac enumerarea unei liste. Pentru a insera marcatori de liste de paragrafe sau 
numerotarea paragrafelor se alege din meniu următoarea opţiune Format →  Bullets and 
Numbering .... Se deschide fereastra Bullets and Numbering. În această fereastră se 
alege marcatorul dorit şi se apasă butonul OK. După introducerea unui paragraf, la 
apăsarea tastei Enter, se crează automat un nou început de paragraf cu un nou marcator. 
Dacă se apasă tasta Enter fără să fie introdus text de paragraf se întrerupe lista de 
marcatori. 
 

 
Fereastra Bullets and Numbering. 

Tabele 
Pentru inserarea unui tabel se poziţionează cursorul la poziţia dorită şi apoi se alege din 
meniu opţiunea Table →  Insert →  Table.... Se deschide fereastra Insert Table, care 
permite crearea unui tabel. Din căsuţele Number of  columns şi Number of rows se 
poate alege numărul de coloane şi de rânduri pe care îl va avea viitorul tabel. 
 

 
Fereastra Insert Table 

Pentru modificarea liniaturii tabelului se alege din meniu opţiunea Table →  Table 
Properties ....  
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Fereastra Table Properties. 

 
Din pagina Table, se apasă butonul Borders and Shading .... Se deschide fereastra 
Borders and Shading, care permite modificarea liniaturii tabelului. 
 

 
Fereastra Borders and Shading. 

 
Pentru a se uni două sau mai multe celule, se selectează celulele corespunzătoare apoi 
se alege din meniu opţiunea Table →  Merge Cells. 
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Unire celule. 

Pentru a scinda celule, se selectează celula dorită, apoi se alege din meniu opţiunea 
Table →  Split Cells .... Se deschide fereastra Split Cells, care permite stabilirea 
numărului de linii şi de coloane în care se doreşte scindarea celulei. 
 
Exemplu de tabel: 
 

Nr. 
crt. 

Nume Adresă 
Nume Prenume Localitate Stradă Număr 

1 2 3 4 5 6 
      
      

Exemplu de tabel Word. 

 

 
Scindare celule. 

 
Fereastra Split Cells. 

 

Inserare obiecte în Word 
Inserare formule cu Microsoft Equation 3.0 

Dacă se doreşte editarea unei ecuaţii se procedează astfel: 
- Se poziţionează cursorul la poziţia unde se doreşte inserarea ecuaţiei; 
- Se alege din meniu opţiunea: Insert →  Obiect .... Se va deschide fereastra Object: 



 

90 
 

 
Fereastra Object. 

 
- Din lista Object type se alege Microsoft Equation 3.0 şi se apasă butonul OK. Se va 
deschide meniul de editare ecuaţii şi o fereastră de editare 
 

 
Meniul de editare ecuaţii 

Meniul de editare ecuaţii conţine butoane, care la apăsare, fiecare deschide o listă de 
opţiuni utile pentru editarea ecuaţiilor. 
Pentru introducerea de spaţii în formule trebuie apăsată combinaţia Ctrl+SpaceBar. 
După editarea ecuaţiei se efectuează click cu mouse-ul în afara ferestrei de editare. 
Efectul este închiderea ferestrei de editare. 
Dacă dorim modificarea dimensiunii formulei, se selectează ferestra de editare cu un 
click. Se agaţă colţul din dreapta jos al casetei care conţine formula şi efectuăm o 
operaţie Drag. 
Drag (a trage) - În mediile cu interfeţe grafice cu utilizatorul, a muta o imagine sau o 
fereastră dintr-un loc al ecranului în altul prin " apucarea " ei şi tragerea către noua poziţie 
cu ajutorul mouse-ului. Se plasează indicatorul mouse-ului pe obiectivul vizat, apoi se 
apasă butonul mouse-ului şi se ţine aşa până când mouse-ul ajunge în noua poziţie. 
Dacă dorim deplasarea formulei spre dreapta (în mijlocul paginii), efectuăm un click cu 
mouse-ul în dreapta formulei. Cursorul de inserare al textului se va poziţiona în dreapta 
formulei. Apăsăm o singură dată pe tasta săgeată stânga. Cursorul se va poziţiona în 
stânga formulei. Cu ajutorul tastei Tab sau SpaceBar se vor insera caractere în stânga 
formulei, care o vor împinge spre dreapta. 
Dacă se doreşte corectarea formulei se va efectua un dublu click asupra formulei. În 
urma acestei acţiuni se redeschide meniul de editare ecuaţii. 
Exemplu de ecuaţie editată cu Microsoft Equation 3.0: 
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Soluţia ecuaţiei de gradul 2: 
 

a2
ca42bb

1,2x
×

××−±−
=  

Soluţia ecuaţiei de gradul 2. 

Clip Art 
Clip Art permite adăugarea de miniaturi la un document. Pentru adăugarea unei miniaturi, 
se poziţionează cursorul la poziţia din text unde se doreşte inserarea miniaturii, apoi se 
alege din meniu opţiunea: Insert →  Picture →  Clip Art .... Se deschide fereastra Insert 
ClipArt, care conţine categorii de miniaturi. Se alege o categorie şi apoi din categoria 
respectivă se poate selecta o miniatură, care se inserează în document. 
 

 
Fereastra Insert ClipArt. 

Auto Shapes 
Produsul Microsoft Word are un puternic instrument Auto Shape care permite crearea de 
forme automate (scheme logice, organigrame, etc.). Pentru aceasta din meniu se 
selectează opţiunea Insert →  Picture →  AutoShapes. Se deschide bara de 
instrumente AutoShapes, care permite alegerea formelor dorite pentru inserarea în text.   
Aceste forme pot fi redimensionate şi mutate după dorinţă folosind aceleaşi procedee ca şi 
în cazul formulelor. 
 

 
Bara de instrumente AutoShapes. 

  



 

92 
 

Exemplu de schemă logică realizată cu AutoShape. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Exemplu de schemă logică. 

Word Art 
Word Art permite introducerea cuvintelor scrise artistic în text. Pentru aceasta se alege din 
meniu opţiunea Insert →  Picture →  WordArt .... Se deschide fereastra din Figura 33. 
 
 

 
Fereastra WordArt Gallery. 

Inserare legendă de figură, ecuaţie sau tabel 
Legenda este informaţia care se adaugă la o figură, ecuaţie sau un tabel. Pentru a insera 
o legendă în text se alege din meniu următoarea opţiune Insert →  Caption .... Această 
acţiune va duce la deschiderea ferestrei Caption. 
 

START 

Citeşte A 

Dacă A > 0 
N

 

DA 

Tipăreşte A 

STOP 
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Fereastra Caption. 

 
Din lista Label se alege tipul legendei (pentru figură, ecuaţie sau tabel). Apoi se apasă 
butonul OK. Se generează automat legenda dorită. Trebuie numai să completăm textul 
legendei. Word ţine evidenţa numerelor legendelor, separat pentru figuri, pentru ecuaţii şi 
pentru tabele. Dacă se inserează o legendă automat numerele celor care o urmează este 
incrementat cu unu. Dacă se şterge o legendă numerele celor care o urmează se 
decrementează cu unu. La sfârşit se poate genera o listă de figuri, listă de ecuaţii şi listă 
de tabele, Word afişând şi paginile la care se găsesc. 

 
Inserare listă de figuri, de ecuaţii şi de tabele 

Pentru inserarea unei liste de figuri, ecuaţii sau tabele, se poziţionează cursorul unde se 
doreşte crearea listei, se alege din meniu opţiunea Insert →  Index and Tables .... Se 
deschide fereastra Index and Tables. 
 

 
Fereastra Index and Tables. 

 
Se selectează pagina Table of Figures. Din lista Caption label, se alege tipul legendei 
(pentru figură, pentru ecuaţie sau pentru tabel). Apoi se apasă butonul OK. Dacă a mai 
fost generată lista respectivă apare întrebarea dacă se doreşte suprascriere. Această 
situaţie apare destul de des, deoarece în cazul apariţiei de noi legende, trebuie actualizată 
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şi lista corespunzătoare. Word nu face singur această actualizare. Trebuie generată din 
nou lista şi în cazul apariţiei întrebării dacă dorim suprascriere, răspunsul este DA. 

Inserare titluri de capitole 
Este de dorit ca titlurile de capitole să nu fie formatate individual. Pentru fiecare nivel de 
titlu trebuie creat un stil (tip de font, alinierea paragrafului etc.). Dacă se lucrează în acest 
mod, modificarea stilului presupune modificarea tuturor titlurilor de nivelul respectiv. Pentru 
ataşarea unui nivel de titlu unui anumit text, se selectează textul dorit apoi se alege din 
meniu opţiunea următoare Format →  Style .... Se deschide fereastra Style. 
 

 
Fereastra Style. 

Din lista Styles: se alege Heading 1 sau alt nivel. La toate titlurile trebuie să-i ataşăm un 
nivel de stil Heading. Titlurile principale vor fi Heading 1. Titlurile de subcapitole vor fi 
Heading 2, etc.  

Generare cuprins 
Word ţine evidenţa tuturor titlurilor şi se poate genera un cuprins cu ajutorul lor. Pentru 
generarea cuprinsului, poziţionăm cursorul în locul în care dorim să generăm cuprinsul, 
apoi alegem din meniu următoarea opţiune Insert →  Index and Tables .... Se deschide 
fereastra Index and Tables. Se selecteză pagina Table of Contents. 
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Pagina Table of Contents. 

 
Din lista Show levels se poate alege nivelul de capitol care să fie generat ultimul în 
cuprins. Se apasă butonul OK. 

 
Creare Hiperlegături 

 
Hiper-legăturile sunt o facilitate deosebită a documentelor electronice. Hiper-legăturile 
permit saltul la o altă zonă de informaţii, şi când se doreşte, ne putem întoarce la locul de 
unde s-a efectuat saltul. Se pot efectua mai multe salturi, Word-ul ţinând evidenţa lor, şi la 
dorinţă, se poate face revenire. De la un text, figură, tabel sau alt obiect inserat în text se 
poate face o legătură. Legătura se poate face la acelaşi document la o altă secţiune, la 
începutul unui alt document, la o secţiune într-un alt document sau la o adresă de Internet. 
 
Dacă se doreşte saltul la o anumită secţiune este necesar să definim secţiunea 
respectivă. Pentru aceasta este necesar să poziţionăm cursorul în locul în care dorim să 
definim începutul unei secţiuni, apoi din meniu alegem opţiunea Insert →  Bookmark .... 
Se deschide fereastra Bookmark. 
 

 
Fereastra Bookmark. 



 

96 
 

În zona Bookmark name: se introduce numele dorit pentru secţiune şi se apasă butonul 
Add. Numele secţiunii este inserat în lista de nume şi fereastra se închide. 
 
Pentru inserarea unei hiper-legături se selectează obiectul căruia dorim să-i ataşăm 
legătura (de exemplu un text). Apoi se alge din meniu următoarea opţiune Insert →  
Hyperlink .... Se deschide fereastra Insert Hyperlink. 
 

 
Fereastra Insert Hyperlink. 

 
În fereastra Insert Hyperlink: 
  

- dacă se doreşte o hiper-legătură la o secţiune în cadrul aceluiaşi document se 
apasă butonul Bookmark ...; 
- dacă se doreşte o hiper-legătură la un alt document se apasă butonul File ...; 
- iar dacă se doreşte o hiper-legătura la o adresă de Internet se apasă butonul 
Web Page .... 
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Capitolul III. Programe de prezentare grafică 
 
Realizarea unui document prezentabil şi care să-şi atingă scopul pentru care a fost 
conceput implică, de cele mai multe ori îmbinarea textului cu grafica. Într-un document 
grafica poate fi reprezentată de desen, diagrame, fotografii etc. Pachetele de programe de 
tip Office dispun de o componentă de generare a prezentărilor grafice: Presentations 
(Word Perfect Office), Power Point (Microsoft Office). În continuare vom prezenta 
elementele fundamentale necesare utilizării acestor aplicaţii.  
 
Power Point 
 
Programul Power Point permite asamblarea de texte, imagini, diagrame, pentru a crea o 
expunere cu diapozitive (Slide Show). O expunere este o succesiune de diapozitive 
concepute pentru o idee, pentru a susţine un punct de vedere sau pentru a convinge un 
auditoriu să ia o decizie.  
 
Crearea unei prezentări noi 
 
Pentru a crea o nouă prezentare, dacă acest lucru se face imediat după lansarea 
programului, în ecranul de debut se alege tipul de prezentare sau asistenţa unui “vrăjitor”. 
Dacă programul era deja lansat şi dorim o nouă prezentare, se face clic pe File, apoi pe 
New. Se va deschide  caseta de dialog din figura  

 
Ecranul Power Point, cu caseta New Presentation deschisă 

 
În această casetă se poate alege crearea individuală a unei prezentări sau realizarea ei cu 
ajutorul unui asistent. De asemenea se poate alege un şablon pentru prezentare şi tipul de 
prezentare . 
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Alegerea tipului de prezentare  

 
 
 
Utilizarea programului Power Point 
 
După alegerea tipului de prezentare se deschide ecranul aplicaţiei, în care se găseşte, în 
afara barelor de instrumente standard, în partea stângă jos, 
 şi o bară pentru lucrul cu diapozitive.  
 

 
Fereastra de prezentare 

  
Fereastra aplicaţiei este împărţită în două zone: zona de editare a textului şi zona 
diapozitivului, în care se vor vizualiza modificările operate. Manevrarea diapozitivelor 
(stabilirea sau modificarea şabloanelor, stabilirea tranziţiilor etc.). Se poate face şi utilizând 
comenzi din meniul Slide Show . 
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Meniul Slide Show 

 
Diapozitivele create pot fi vizualizate succesiv sau se poate realiza o vizualizare a întregii 
prezentări, pe un singur ecran (Slide Sorter View). 
 Pentru fiecare diapozitiv se pot specifica parametrii tranziţiei spre diapozitivul următor  

 
Caseta de dialog Transition 

  
Se pot alege: tipul tranziţiei, modul de trecere (la clic sau automat, cu o anumită 
temporizare), viteza tranziţiei, sunetul ataşat. După realizarea tuturor diapozitivelor din 
prezentare se poate declanşa aceasta, prin comanda View Show din meniul Slide Show. 
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Inserarea unor obiecte în diapozitiv 
 

 
Meniul Insert 

 
Într-un diapozitiv se pot introduce, în afară de elemente de text, şi obiect Clip Art, imagini 
din fişiere preexistente, diagrame, obiecte Word Art, imagini achiziţionate cu un scanner, 
tabele etc.  

 
Caseta de dialog Insert ClipArt 

 
Presentations 
 
Programul Presentations este componentă a pachetului Perfect Office. În cele ce urmează 
vom prezenta pe scurt versiunea din Word Perfect® 2000. Ceea ce deosebeşte 
Presentations de Power Point este că în afară de prezentări cu diapozitive se pot genera 
şi desene de sine stătătoare, care pot fi incluse uşor în documente. La lansarea aplicaţiei 
se deschide o fereastră de dialog în care se precizează ce tip de document se va crea: 
desen, prezentare de diapozitive, şi dacă se începe un document nou. 
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Caseta de selecţie a documentului ce va fi creat  

 
Realizarea desenelor 
 
 Ecranul principal al aplicaţiei, pentru opţiunea Drawing, este ilustrat în fig. 10.9. 
Se remarcă, pe partea stângă a ecranului, o bară cu instrumente de desenare şi colorare. 
Se pot desena mai multe tipuri de linii drepte şi curbe, cu  atribute diferit. De asemenea se 
pot desena poligoane, cercuri, elipse, săgeţi. 
 
 
Crearea diagramelor 
Dacă se activează butonul Chart din bara din partea dreaptă (sau Insert Chart) se va afişa 
caseta de selecţie în care se specifică tipul de diagramă. 
 

 
Ecranul principal în cazul realizării unui desen, cu meniul Insert deschis 
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Caseta Chart Gallery 

 
După specificarea tipului de diagramă se va afişa o casetă Data Sheet în care se vor 
introduce datele care sunt ilustrate în diagramă. Simultan, în fereastra diagramei, se pot 
vedea modificările. 
 
Crearea organigramelor 
Dacă se alege butonul Organisation Chart, se deschide caseta de dialog din figura 
următoare 
 

 
Casetă pentru selectarea tipului de organigramă   

 
După alegerea tipului de organigramă se poate completa în fiecare dreptunghi informaţiile 
dorite. 
Se pot crea desene de tip BitMap, caz în care se va deschide un nou ecran, cu 
instrumente de desen specifice. 
 
Realizarea prezentărilor de diapozitive 
 
Dacă la pornirea aplicaţiei s-a optat pentru prezentarea de diapozitive, se afişează caseta 
din  figura următoare: 
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Alegerea tipului de diapozitiv 

  
După alegerea variantei dorite, ecranul programului Presentations arată ca în figura de 
mai jos. 
 

 
Caseta de selecţie pentru diapozitive 

 
În bara de instrumente standard au apărut butoane noi, destinate lucrului cu diapozitive. 
 

 
Butoane pentru crearea prezentării cu diapozitive  
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Se pot alege: tipul de tranziţie, viteza tranziţiei, eventuale efecte sonore, efecte de 
animaţie etc. Aceste trăsături pot fi selectate din caseta Slide Properties, afişată dacă se 
face clic pe butonul corespunzător. 

 
Ferestra Slide Properties 
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Capitoul IV. CALCUL TABELAR. PROCESOARE DE TABELE. 
EXCEL 

  
  
Prezentare generală a calculului tabelar  
 
Procesoarele de calcul tabelar sau generatoarele de foi de calcul, cum mai sunt denumite, 
sunt aplicaţii specializate destinate calculelor economice, statistice, ştiinţifice, gestiunii 
unor baze de date de dimensiuni reduse, etc. Elementul fundamental este foaia de lucru 
(spreadsheet), un tabel organizat pe linii şi coloane. La intersecţia unei linii şi a unei 
coloane se află celula, în care se pot introduce informaţii diverse: numere, text, formule 
etc. 
 Procesoarele de tabele oferă utilizatorilor o serie de facilităţi cum ar fi:  

• introducerea, ştergerea, modificarea datelor în celule individuale sau în blocuri de 
celule; 

• existenţa unei varietăţi de funcţii matematice care pot fi folosite în foaia de lucru; 
• realizarea de reprezentări grafice (diagrame) diverse, adaptate datelor de ilustrat; 
• elemente de gestiune a bazelor de date; 
• generatoare de scenarii pentru simularea diverselor contexte de piaţă; 
• elemente avansate de programare liniară şi optimizare. 

   
În cele ce urmează vom trata detaliat produsul Excel, din pachetul Microsoft Office 2000. 
Vom prezenta Excel 2000, varianta în limba română, indicând, de câte ori este posibil, şi 
denumirile în limba engleză, pentru cei care folosesc un produs în această limbă. Mai întâi 
câteva observaţii pentru cei obişnuiţi cu versiunile în limba engleză.  

• Se constată în primul rând că în varianta pentru România meniurile şi submeniurile 
sunt traduse, astfel încât utilizatorul nu mai trebuie să cunoască o serie de termeni 
din limba engleză. 

•  În al doilea rând, o serie de meniuri au fost reconfigurate pentru a se uşura 
folosirea programului şi, în general, modul de prezentare a fost îmbunătăţit. 

• În al treilea rând, conformându-se orientării generale a pachetului Office 2000 spre 
Internet şi Web, şi Excel oferă mai multe instrumente cu această orientare.     

  
Programul Excel - prezentare generală 
Programul de calcul tabelar Excel este unul dintre cele mai utilizate, făcând parte din 
pachetul Microsoft Office. Principalele sale trăsături sunt: 

• meniuri şi casete de dialog eficiente şi flexibile 
• folosirea limbajului Visual Basic for Applications (VBA) 
• modificarea interactivă a tabelelor (pivot table) 
• posibilităţi sporite de importare şi exportare a datelor 
• facilităţi de legătură între aplicaţii   

 În programul Excel fişierele sunt numite registre (workbooks) şi fiecare registru conţine 16 
foi de lucru (worksheets). Fiecare foaie de lucru conţine celule aşezate în 256 de coloane 
şi 65536 de linii (rânduri). Informaţii suplimentare pot fi obţinute cu meniul Ajutor (HELP) 
sau apăsând F1. De asemenea folosirea asistentului soft Asistent Office (tip Wizard) oferă 
sugestii pentru diferite acţiuni. Elementele specifice ale ecranului standard Excel sunt: 

• bara de titlu 
• bara de meniuri 
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• bara de instrumente standard 
• bara de formatare 
• bara de formule 
• foaia de calcul 
• bara de stare curentă 

Elementele din fereastra registrului sunt: 
• etichetele:  foaie 1…, (sheet 1...) 
• butoane de derulare a etichetelor 
• bare de derulare pe orizontală şi pe verticală 
• bare de despărţire 
• selector de celulă 
• cursorul mouse-lui 

 
După cum se poate observa în figura de mai jos, foaia de lucru (în cazul nostru este 
afişată foaia 1- sheet 1), este împărţită în coloane adresate prin litere A,B,..., AA,..., şi linii 
adresate prin numere: 1,2,3,.. 
O celulă este identificată prin coloana şi linia căreia îi aparţine, exemplu A1. Selectarea 
unei celule se face uşor, poziţionând cursorul mouse-ului pe celula respectivă şi făcând 
clic cu butonul din stânga. Se poate realiza o deplasare prin foaia de lucru şi cu ajutorul 
tastaturii, folosind tastele de deplasare a cursorului. 
Uneori este necesară împărţirea unei ferestre în două sau patru secţiuni. Se poate realiza 
acest lucru cu comanda Scindare (Split) din meniul Fereastră (Window) sau “trăgând” cu 
mouse-ul bara de despărţire situată pe bara de defilare orizontală sau pe cea verticală 
până în poziţia dorită. Se poate imobiliza (“îngheţa”) o secţiune cu opţiunea Îngheţare 
panouri (Freeze Panes) din meniul Fereastră. 
 

 
Ecranul standard Excel 2000 

  
Operarea cu elementele ecranului Excel 
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Utilizarea barelor de instrumente de lucru 
 
Ca şi în cazul celorlalte aplicaţii Windows, şi în Excel se pot efectua diferite acţiuni folosind 
fie comenzile din meniurile programului, fie butoanele aflate pe bara de instrumente. În 
cele ce urmează vom prezenta mai multe elemente legate de barele de instrumente, 
urmând ca în secţiunile următoare  să fie descrise pe scurt comenzile din meniurile 
programului. 
Bara de instrumente standard are un număr de butoane cu pictograme specifice (există 
circa 270 butoane pe toate barele). Dacă se plasează cursorul mouse-ului pe un buton o 
să apară numele butonului (acţiunea ce o declanşează). Funcţia butonului este afişată pe 
bara de stare în partea de jos  a ecranului. Pentru a obţine informaţii suplimentare despre 
un buton, se face clic pe Ajutor (Help) din bara de instrumente standard şi apoi un clic pe 
butonul dorit. Activarea sau dezactivarea unei bare de instrumente se face utilizând: 
Vizualizare (View) - Bare de instrumente (Toolbar) - marcarea barelor dorite. 
Barele cu instrumente de lucru pot fi configurate adăugând sau scoţând butoane şi pot fi 
aşezate în mai multe poziţii pe ecran: 

• între bara de meniu şi cea de formule 
• în partea de jos a ecranului 
• în partea dreaptă a ecranului 
• în partea stângă a ecranului 
• într-o poziţie oarecare (bară flotantă) pe ecran 

Pentru crearea propriei bare cu instrumente de lucru se procedează astfel: 
• Vizualizare (View) - Bare de instrumente (Toolbar), Particularizare 

(Customize), Nou (New) 
• Se tastează în caseta Nume bară de instrumente (Toolbar Name) numele pe 

care îl daţi barei, apoi OK 
• Se afişează o bară flotantă iar butoanele dorite se “trag” din caseta Comenzi 

(Customize) în bara de meniuri personală care îşi măreşte dimensiunile pe măsură 
ce se adaugă butoane. După ce s-au adus toate butoanele dorite se selectează  
Închidere (Close) 

 
Crearea unei bare de instrumente particularizate  

Lucrul cu fişierele registru 
Salvarea registrelor, deschiderea unui registru nou sau a unuia existent, salvarea cu un alt 
nume, stabilirea unităţii de disc şi a directorului în care se face salvarea se realizează 
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folosind opţiunile din meniul Fişier (File) Salvare (Save), Deschidere, (Open), Nou (New), 
Salvare ca (Save As) şi cutiile de dialog corespunzătoare. 
 
Lucrul cu foile de calcul 
a) Selectarea foilor de calcul: 

• pentru o singură foaie se face clic pe eticheta dorită 
• pentru a selecta mai multe foi alăturate se face clic pe prima, se apasă tasta Shift şi 

se face clic pe ultima 
• pentru foi nealăturate se ţine apăsată tasta CTRL în timp ce se face clic pe fiecare 

foaie de calcul 
• se pot deselecta foile selectate dacă se face clic pe o etichetă din afara grupului. 

b) Eliminarea foilor de calcul: 
• se selectează foile care vor fi eliminate 
• se alege Editare (Edit)- Ştergere foaie (Delete Sheet) 
• se confirmă ştergerea şi se execută clic pe OK 

c) Inserarea foilor de calcul: 
• se selectează foaia înaintea căreia se inserează noua foaie de calcul  
• se deschide Inserare (Insert) – Foaie de lucru (Worksheet) 

d) Mutarea şi copierea foilor de calcul:       
• foile de calcul pot fi mutate sau copiate în cadrul unui registru sau între două 

registre 
• se selectează foaia sau foile vizate; se deschide Editare (Edit)- Mutare sau 

copiere foaie (Move or Copy Sheet) 
• se completează numele registrului în care se doreşte transferul  şi numărul foii în 

faţa căreia se face mutarea  
• pentru copiere se pune X în căsuţa Crearea unei copii (Create a Copy) 
• se activează butonul OK 

e) Redenumirea unei foi de calcul: 
• se selectează foaia ce va fi redenumită 
• se deschide Format (Format) – Foaie -Redenumire (Sheet-Rename)  
• se poate face dublu clic pe eticheta foii ce se redenumeşte;  ca urmare se deschide 

cutia de dialog Rename Sheet 
• se tastează noul nume al foii de lucru şi se validează OK 

 
Introducerea, editarea şi manipularea datelor 
 
Informaţii generale 
Există o mare varietate de tipuri de date care pot fi introduse în celulele unei foi de calcul  
-text  
-numere 
-date calendaristice, ora 
-formule şi funcţii 
Principalele reguli care se respectă la introducerea datelor sunt: 

• la introducerea în celule textul este aliniat la stânga iar numerele la dreapta;  pentru 
a introduce cifre sub formă de text (exemplu coduri), acestea trebuie să fie 
precedate de apostrof 

• pentru introducerea datelor într-o celulă se selectează celula şi se tastează 
informaţia de introdus; pe măsura tastării textul apare în celulă şi în bara de 
formule; introducerea se încheie cu tasta Enter sau clic pe butonul Enter () din 
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bara de formule; anularea unei date eronate înainte de încheierea introducerii se 
face cu ESC sau butonul de anulare (X) 

• dacă la introducerea unui număr celula nu este suficient de mare, apare în celulă 
###### şi situaţia se rezolvă alegând Format- Coloane (Columns) – Potrivire 
automată la selecţie (Autofit Selection) 

• introducerea datelor calendaristice sau a orelor se face în unul din formatele 
acceptate de Excel (ex. DD-MMM-YY, HH:MM) 

 
 Modalităţi de introducere a datelor 
 Introducerea rapidă a unor date identice sau a unor secvenţe de date: 
a) Copierea unor date (identice) în mai multe celule se face:  

• selectând celula ce va fi copiată şi zona în care se va copia şi alegând apoi Editare 
(Edit) – Umplere (Fill) 

• utilizând cursorul de tragere (+) din colţul din dreapta jos al celulei şi “trăgând” peste 
celulele unde va fi copiat conţinutul celulei de pornire  

b) Realizarea unei copieri în secvenţă se face cu (Auto-umplere) Auto Fill: 
• se introduce în prima celulă din secvenţă o zi (ex. Luni, Monday) sau o lună 

(Ianuarie, January) 
• se “trage” apoi colţul din dreapta jos al celulei în direcţia dorită (orizontal sau 

vertical) şi celulele succesive vor fi umplute cu informaţii consecutive (Marţi, 
Tuesday..., Februarie, February...,) 

 Observaţie: Fiecare utilizator îşi poate genera propriile sale secvenţe astfel: 
• se deschide meniul Instrumente (Tool)- Opţiuni (Options) Listă particularizată 

(Custom List); 
• se face clic pe Adăugare (Add). Se introduce în caseta Intrări listă (List Entries) 

informaţiile din secvenţa dorită (ex. Luni, Marţi...) 
• se apasă Enter după fiecare informaţie şi se face apoi clic pe OK 

c) Introducerea datelor în progresie aritmetică 
Se pot completa celule consecutive pe orizontală sau verticală cu termenii unei progresii 
aritmetice astfel: 

• se tastează în primele două celule din şir primele două valori dorite; “trăgând” apoi 
de  pe cele două celule în direcţia dorită se vor umple celulele cu datele aflate în 
progresie, raţia fiind dată de diferenţa dintre celula a doua şi prima. 

• se introduce valoarea iniţială într-o celulă; se selectează celulele în care se doreşte 
extinderea seriei; se deschide meniul Editare (Edit)- Umplere (Fill) - Serie 
(Series);  în cutia de dialog deschisă se specifică  direcţia seriei (pe linie sau pe 
coloană), tipul de serie, valoarea pasului (raţiei), valoarea de oprire, etc;  se face 
apoi clic pe OK 
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Editarea datelor 
Pentru editarea datelor deja introduse într-o celulă se face dublu clic cu mouse-ul pe 
celulă şi se deplasează cu tastele cu săgeţi mouse-ul de inserare până în poziţia dorită. 
După terminarea editării se acţionează ENTER. 
Observaţie: Pentru verificarea ortografiei se foloseşte Instrumente (Tools)- Corectare 
ortografică (Spelling) sau clic pe butonul Spelling din bara de lucru).  
Anularea unei acţiuni (cea mai recentă) 
- Editare (Edit) – Anulare (Undo) sau Ctrl + Z 
- clic pe butonul Anulare (Undo) din bara de instrumente standard. 
Renunţarea la anulare : Renunţare (Redo) 
 
Deplasarea, copierea şi ştergerea datelor din celule 
Similar cu alte aplicaţii Windows, datele selectate pentru copiere sau mutare sunt 
memorate în Clipboard.  
 
1.Copierea  
a) Se selectează zona de celule care se doreşte copiată 

• se deschide (Edit) – Copiere (Copy)  
• se selectează prima celulă din zona în care se doreşte copierea 
• se deschide (Edit) – Lipire (Paste)  

Observaţii: 
  
1. Se pot utiliza şi comenzile de la tastatură (Ctrl + C pentru Copy şi Ctrl +V pentru Paste). 
2. Datele copiate în tampon (clipboard) rămân acolo până când se copiază altceva peste 
ele şi deci se pot face mai multe copieri (cu Paste) ale aceluiaşi set de date. 
b) Copierea cu Drag & Drop: se selectează celulele care se doresc copiate. 
Apoi când cursorul mouse-ului devine o săgeată se apasă şi se ţine apăsată tasta Ctrl şi 
butonul mouse-ului cât timp se trage conţinutul celulelor selectate până în locul unde se 
doreşte copierea. Dacă nu se apasă Ctrl, se va realiza mutarea zonei selectate. 
 
2. Deplasarea datelor 
a) Se selectează zona de mutat  

• se deschide Editare (Edit) – Decupare (Cut) sau Ctrl + X 
• se selectează prima celulă din zona în care se mută datele; pentru a muta datele în 

altă foaie se selectează acea foaie 
• se deschide Editare (Edit) – Lipire (Paste) (Ctrl+V)  

b) Folosind opţiunea “drag & drop” se “trage” conturul zonei selectate până  în noua 
poziţie, fără a ţine apăsată tasta Ctrl. 
 
3. Ştergerea datelor 
Ştergerea datelor dintr-o celulă se poate referi la: 
-totul (formatul, conţinutul, notele) 
-formatul celulei 
-conţinutul 
-notele 
Pentru a şterge datele se poate proceda astfel: 

• se selectează zona de şters 
• se deschide Editare (Edit) – Golire (Clear), se alege opţiunea dorită 
• se apasă tasta Delete ( se şterge complet conţinutul) 
• folosind cursorul de tragere (+ din dreapta jos şi trăgând spre interiorul zonei) 
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Gruparea celulelor în domenii pentru manipulări ulterioare 
Un grup compact de celule având forma dreptunghiulară poate fi selectat şi denumit cu un 
nume ce poate fi utilizat apoi pentru a manevra întregul domeniu. Selectarea se face 
indicând colţul din stânga sus şi “ trăgând” mouse-ul până în colţul din dreapta jos. 
a) Se face apoi clic în stânga barei de formule, pe poziţia Nume (Name) şi se introduce 
numele domeniului (255 ca ra cte re , fr s pa ii). S e  a pa s Ente r 
b) Se deschide meniul Inserare (Insert) şi apoi Nume – Definire (Name Define), iar în 
cutia de dialog deschisă se introduce numele domeniului. Această cutie de dialog va 
permite şi ştergerea numelui. 
 
Manipularea  liniilor, coloanelor şi celulelor 
 
Modificarea lăţimii coloanelor şi a înălţimii rândurilor 
a) Folosind mouse-ul se poate modifica lăţimea unei coloane sau înălţimea unui rând 
dacă se poziţionează cursorul mouse-ului pe linia de separare dintre coloane sau rânduri 
aflată în capătul de coloană sau rând. Când cursorul devine o săgeată bilaterală se ţine 
butonul apăsat şi se trage în sensul dorit (folosiţi marginea dreaptă a coloanei sau 
marginea de jos a rândului). La eliberarea butonului mouse-ului dimensiunile vor rămâne 
cele modificate. 
Se poate realiza o adaptare rapidă a dimensiunilor după conţinut: se face dublu clic pe 
marginea dreaptă a capului de coloană sau pe marginea de jos a capului de rând. 
b) Folosind meniul Format 

• Se selectează coloana (coloanele) sau rândul (rândurile) a căror dimensiuni se 
modifică 

• Se deschide Format – Coloane (Column) – Lăţime (Width),   
Rânduri (Row) – Înălţime (Height) şi apoi se introduce lăţimea respectiv înălţimea dorită. 
Observaţie:  Se poate folosi şi opţiunea Potrivire automată (AutoFit). 
 
Inserarea sau eliminarea celulelor, rândurilor sau coloanelor 
a) Inserarea celulelor 

• se selectează celula sau celulele unde se doreşte inserarea (Excel va insera un 
număr de celule egal cu cel selectat). 

• se deschide Inserare (Insert) – Celule (Cells); se deschide o cutie de dialog în 
care se specifică în ce direcţie vor fi deplasate în urma inserării, celulele deja 
existente; se apasă OK 

Altă modalitate: se trage punctul din dreapta jos al celulei (celulelor selectate) ţinând 
apăsată tasta Shift. 
b) Inserarea rândurilor şi coloanelor:  

• se selectează numărul de linii sau coloane care se doresc inserate (se “trage” peste 
capătul de rând sau coloană).  

• se deschide Inserare (Insert) Rânduri (Rows)  
Coloane (Columns) - OK 
În urma inserării, coloanele existente sunt deplasate la dreapta iar rândurile existente în 
jos. 
Observaţie: Pentru a insera un singur rând sau o coloană se selectează o celulă. Rândul 
va fi inserat deasupra ei iar coloana în stânga celulei selectate. 
c) Înlăturarea (ştergerea) celulelor, liniilor sau coloanelor: 

• se selectează domeniul care se va elimina 
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• se deschide Editere (Edit)- Ştergere (Delete) şi în fereastra de dialog se specifică 
acţiunea dorită. 

În urma eliminării, celulele, rândurile, coloanele rămase vor fi deplasate în sus respectiv 
spre stânga pentru a umple spaţiul eliberat. 
 
 
Utilizarea formulelor şi funcţiilor 
  
Formule 
      În celulele unei foi de calcul se pot introduce formule care efectuează calcule cu datele 
conţinute în alte celule. Fiecare formulă începe cu semnul egal (=) şi conţine adrese de 
celule, valori numerice şi operatori matematici (+, -, *, /, ^). Operatorii au o ordine de 
prioritate similară cu cea din matematică: exponenţiala, înmulţirea şi împărţirea, adunarea 
şi scăderea. Această ordine poate fi modificată prin utilizarea parantezelor în care caz 
operaţiile cele mai prioritare sunt cele din parantezele cele mai interioare.  
          Formulele pot fi  introduse în celulele dorite fie prin tastare directă, fie prin alegerea  
dintr-o colecţie de formule (funcţii) puse la dispoziţie de Excel. 
Operanzii din formule, în cazul în care sunt adrese de celule, se pot introduce prin tastare 
sau prin selectarea celulei a cărei adresă dorim să apară în formulă. Pe măsura 
introducerii formulei, aceasta apare afişată în bara de formule iar la încheierea introducerii 
(acţionarea Enter), în celulă va apare rezultatul calculului (şi nu formula). Se pot afişa şi 
formulele dacă se alege Instrumente- Opţiuni- Vizualizare- Formule (Tools - Options - 
View - Formulas).  
-În cazul în care se doreşte editarea unei formule existente se face dublu clic pe celula 
care conţine formula şi se editează conţinutul celulei aşa cum s-a specificat la editarea 
datelor. 
-Copierea unei formule se face aşa cum s-a prezentat la copierea celulelor cu observaţia 
că Excel actualizează adresele celulelor folosite ca operanzi. Pentru ca adresa celulelor să 
nu fie actualizată, aceasta trebuie scrisă în forma absolută ($ coloană $ rând). 
Observaţii:  
-există: adrese relative : coloană rând : ex : C7 
            adrese absolute : $ coloană $ rând : ex : $C$7 
            adrese combinate (mixte) : $ coloană rând sau coloană $ rând; ex : $B5, B$5 
-la copierea celulelor ce conţin formule vor fi modificate doar adresele relative şi partea 
relativă a unei adrese combinate.  
 
Ori de câte ori se efectuează o modificare (editare) a datelor dintr-o celulă, se actualizează 
şi rezultatele formulelor conţinute de acea celulă. Se poate modifica această opţiune 
automată astfel încât să se facă actualizarea doar după modificarea tuturor datelor din 
celule: Instrumente- Opţiuni- Calcul (Tools - Options – Calculations):  
- Automat (Automatic) 
- Automat exceptând tabele (Except Tables) 
- În mod manual (Manual - Calc. Now) 
 
Utilizarea funcţiilor 
Funcţiile reprezintă formule standard puse la dispoziţie de Excel. Alegerea lor se face cu 
ajutorul facilităţii Function Wizard (fx de pe bara de instrumente standard) sau deschizând 
Inserare – Funcţie (Insert – Function), apoi se alege funcţia dorită selectând mai întâi 
categoria de funcţii (domeniul). Introducerea argumentelor funcţiei se poate face fie prin 
tastare în fereastra Function Wizard fie făcând clic pe celula - operand.  
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Stabilirea formei de prezentare a foilor de calcul 
Formatarea conţinutului celulelor 
a) Numerele introduse în celule pot fi formatate în funcţie de semnificaţia lor, existând mai 
multe formate de numere (general, 0, 0.00, #.##0, #.##0.00, $#,##0 etc.). Pentru 
formatarea numerelor se procedează astfel: 

• se selectează celula sau domeniul de formatat - Se alege în lista Format Celule 
Număr (Format Cells Number) formatul dorit  

• se acţionează OK sau Enter. 
Se poate folosi, pentru formatare rapidă bara de instrumente standard.  
b) Textul. Iniţial la introducere textul este aliniat la stânga iar datele la dreapta. Modificarea 
alinierii standard se poate face folosind butoanele de aliniere din bara de instrumente 
standard sau folosind meniul Format: 
- se selectează domeniul de formatat  
- se deschide se deschide fereastra Format – Celule – Aliniere  (Format Cells – 
Alignment); se alege apoi opţiunea dorită.  
  
c) Folosirea opţiunii Stil (Style). Pentru o prezentare mai sugestivă a foii de calcul 
diferitele informaţii conţinute pot fi afişate cu stiluri diferite. Pentru aceasta se selectează 
domeniul şi se deschide Format – Stil (Style). În cutia de dialog Style se alege 
Modificare (Modify) şi deschide fereastra Format Celule (Format Cells). Din această 
fereastră se pot apoi selecta atributele conţinutului celulei (fontul, îngroşarea, înclinarea, 
umbrirea, etc.). Aceste atribute pot fi modificate rapid folosind bara de instrumente 
standard care conţine câteva butoane destinate atributelor textului. 
Observaţie: Atributele dorite pot fi selectate înainte de introducerea textului în celule şi ele 
vor rămâne valabile până la o nouă modificare.  
 

 
Caseta de dialog Formatare celule 
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Folosirea chenarelor şi a haşurilor 
 
a) O celulă (sau un grup de celule) poate fi înconjurată de un chenar a cărui prezenţă 
poate fi selectată astfel: se selectează domeniul şi se deschide Format Celule (Format - 
Cells);  Se alege opţiunea Bordură (Border) şi apoi varianta dorită (poziţia, stilul, 
culoarea); se poate face o selecţie rapidă a chenarelor folosind butonul Borduri (Borders) 
din bara de instrumente standard.  
b) Anumite zone din foaia de calcul pot fi evidenţiate şi prin haşuri. Pentru aceasta, după 
selectarea zonei respective se deschide meniul Format Celule (Format -> Cells); în 
fereastra Format Cells se alege Modele (Pattern) şi apoi din paleta oferită se selectează 
modelul preferat (se afişează în zona Eşantion (Sample) o mostră a alegerii făcute). Se 
poate realiza o alegere rapidă a unei haşuri fără model dacă se foloseşte butonul Color din 
bara de instrumente standard.  
  
Utilizarea opţiunilor automate de formatare 
a) AutoFormat oferă mai multe formate prestabilite de tabele pe care le puteţi aplica 
celulelor selectate. Pentru aceasta se selectează zona, apoi se deschide meniul Format - 
AutoFormatare (AutoFormat) - se deschide cutia de dialog AutoFormat. Se alege din 
lista de formate prestabilite. Se acţionează OK.  
b) Formatele pot fi copiate sau transferate folosind Edit - Copy apoi Edit - Paste - 
Special. 
  
Folosirea stilurilor de caractere 
     Stilul este un grup de opţiuni de formatare ce pot fi aplicate unei celule sau grup de 
celule. Stilul se referă la: formatul numerelor, fontul, alinierea, chenare, haşuri, etc. 
Programul are şase stiluri prestabilite. Pentru aplicarea unui stil se selectează zona în care 
se va aplica, apoi se deschide Format  - Stil (Style), iar în cutia de dialog Stil (Style) se 
alege unul din stiluri. Se apasă apoi Enter sau se face clic pe OK. 
     Crearea de stiluri: se deschide Format - Style. Se tastează numele stilului în caseta 
Nume stil (Style Name) şi se face clic pe Adăugare (Add). Se personalizează apoi stilul 
nou creat adăugând sau scoţând atribute (x) din lista de atribute afişată. Pentru a modifica 
formate se execută clic pe butonul Modify şi apare cutia de dialog Format Cells. Se face 
clic pe eticheta formatului ce se va modifica şi se introduc preferinţele. Există şi 
posibilitatea creării unui stil nou prin exemple. 
 
Crearea de diagrame 
 
Crearea diagramelor 
Diagramele se utilizează pentru a prezenta într-o formă condensată serii de date. Ele pot fi 
create pe aceeaşi foaie de lucru cu datele sau pe foi de lucru separate. Odată creată, o 
diagramă sau un grafic se poate modifica prin operaţii de editare. O diagramă construită 
după anumite serii de date rămâne în legătură cu acestea, astfel încât, dacă se modifică 
datele, se actualizează şi diagrama. Programul Excel furnizează mai multe tipuri de 
diagrame, în două sau trei dimensiuni. 
Crearea unei diagrame: 

• se selectează datele ce vor fi incluse în diagramă, inclusiv capetele de linii sau 
coloane ce se doresc a fi introduse în diagramă 

• se face clic pe butonul Expert diagramă (Chart Wizard) din bara de instrumente 
standard 

• se stabileşte zona în care va apare diagrama 
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• apare apoi o succesiune de casete de dialog (Step 1 of 4.....) care solicită 
confirmarea selecţiei pentru seria de date, alegerea tipului diagramei, a formatului 
etc; trecerea la caseta următoare de dialog se face cu butonul Următorul (Next); 
se poate reveni la un pas anterior cu butonul Înapoi (Back). 

• după parcurgerea acestor paşi se face clic pe Terminare (Finish). 
 
Odată ce a fost creată o diagramă poate fi mutată pe suprafaţa foii de calcul sau poate fi 
redimensionată. De asemenea conţinutul ei poate fi modificat prin editare. Pentru a crea o 
diagramă pe o foaie separată la pasul 4 se specifică dacă diagrama se realizează pe 
aceeaşi foaie sau pe una separată.    

 
Expertul de creare diagramă 

 
Editarea şi îmbunătăţirea diagramelor 
  
Pentru a opera modificări într-o diagramă trebuie deschisă fereastra în care se află 
diagrama (dublu clic pe diagrama de pe foaie sau clic pe diagrama aflată pe o foaie 
separată). Diagramele fiind colecţii de obiecte (linii, axe, titlul axelor etc.), se poate selecta 
un obiect făcând clic pe el şi se pot schimba apoi atributele dorite pentru acel obiect. Se 
poate selecta pentru modificări un obiect făcând dublu clic cu butonul din stânga sau 
făcând clic cu butonul din dreapta. Se alege apoi opţiunea dorită din meniul de comenzi 
rapide care se deschide. Prelucrări ulterioare ale diagramelor: 

• Adăugarea titlurilor 
• Modificarea axelor.  
• Folosirea haşurilor şi a chenarelor.  
• Utilizarea opţiunii Auto Format. 
• Utilizarea şi modificarea diagramelor tridimensionale.  
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Management financiar 
 

FIŞA DISCIPLINEI 
 

 
Denumire modul: MANAGEMENT FINANCIAR  
Grup ţintă: personalul furnizorilor de servicii sociale 
 
 
Buget timp: 32 ore 
 
  Activităţi teoretice:  16 ore 
  Activitaţi practice:  16 ore 
 
Competenţe generale:  
 Cunoaşterea, înţelegerea şi folosirea adecvată a conceptelor fundamentale specifice  

managementului financiar al proiectelor aplicate domeniul asistării persoanelor 
dezavantajate 

 Dezvoltarea capacităţii de analiză şi sinteză utilizând termeni specifici 
managementului financiar al proiectului 

 Abilitatea de a lucra în echipă 
 Dezvoltarea profesională 
 
Competenţe specifice: 

 Capacitatea de a analiza şi interpreta datele financiare ale proiectului  
 Capacitatea de a construi un buget conform solicitărilor finanţatorului 
 Capacitatea de a planifica si implementa bugetul unui proiect 
 Capacitatea de a realiza fluxul de numerar al unui proiect 
 Capacitatea de a înţelege modul de întocmire a unui raport financiar 

 
 
Nr. 
crt. Conţinuturi/Teme Forma de 

activitate 
Nr. 
ore 

1. 

MANAGEMENTUL FINANCIAR – 
COMPONENTĂ A MANAGEMENTULUI 
PROIECTULUI  
Conţinutul managementului financiar. 
Managementul proiectului şi managementul 
financiar  Planificarea financiară, bugetul 
proiectului şi importanţa acestora. Legătura între 
planificarea activităţilor proiectului şi bugetare.  

Activităţi teoretice 
Activităţi practice 

3 
1 

2.  
MANAGEMENTUL COSTULUI PROIECTULUI. 
Conţinutul managementului costului. Planificarea 
resurselor 

Activităţi teoretice 
Activităţi practice 

2 
3 

3.  
 

Estimarea costurilor. Clasicarea estimărilor după 
gradul de certitudine. Tehnici de estimare a 

Activităţi teoretice 
Activităţi practice 

2 
2 
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costurilor. Documentele de ieşire ale estimării 
costului 

4. 
 

Stabilirea bugetului şi a fluxului de numerar ale 
proiectului 

Activităţi teoretice 
Activităţi practice 

2 
3 

5. 

CONTROLUL COSTURILOR ŞI ELIGIBILITATEA 
CHELTUIELILOR 
Controlul costurilor. Eligibilitatea cheltuielilor  în 
proiectele finanţate din fonduri structurale.  

Activităţi teoretice 
Activităţi practice 

2 
2 

6. 

Decontarea cheltuielilor 
MANAGEMENTUL PROCESULUI DE 
ACHIZIŢIE. 
Managementul procesului de achiziţie. Achiziţiile 
publice în România. 

Activităţi teoretice 
Activităţi practice 

2 
3 

7. 
RAPORTAREA PROIECTULUI. AUDITUL 
PROIECTULUI. Raportarea către finanţator. 
Auditul financiar al proiectului 

Activităţi teoretice 
Activităţi practice 

3 
2 

 Total ore 16+16 32 
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CAPITOLUL I – MANAGEMENTUL FINANCIAR – COMPONENTĂ 
A MANAGEMENTULUI PROIECTULUI 

 
1.1. Conţinutul managementului financiar 
 
Managementul financiar reprezintă un ansamblu de principii, metode, tehnici, 

instrumente şi acţiuni prin intermediul cărora se fundamentează deciziile financiare în 
contextul realizării unor obierctive organizaţionale, formulate printr-o strategie a 
organizaţiei2.  

Ca urmare, managementul financiar3: 
- evaluează eforturile financiare ale tuturor acţiunilor ce urmează a fi întreprinse 

într-o perioadă de gestiune dată; 
- asigură la momentul oportun, în structura şi condiţiile reclamate de necesităţi, 

capitalul, la un cost cât mai scăzut posibil; 
- urmăreşte modul de utilizare a capitalului şi gradul de influenţă al factorilor de 

decizie în direcţia asigurării unei utilizări eficiente a fondurilor atrase în circuitele 
financiare; 

- asigură şi menţine echilibrul pe termen scurt şi pe termen lung în concordanţă 
cu necesităţile organizaţiei (sau proiectului); 

- urmăreşte obţinerea rezultatului financiar scontat şi îl repartizează pe destinaţii. 
Cu alte cuvinte, managementul financiar se referă la următoarele aspecte: 
-  planificarea resurselor financiare, care are în vedere formularea unor programe 

concrete de măsuri şi de punere în practică a strategiilor adoptate. În elaborarea 
planurilor, managerii vor avea în vedere diferite alternative de acţiune. Instrumentele 
planificării sunt studiile de fezabilitate, bugetele, previziunea cash-flowului, etc.; 

 -  organizarea, care presupune sistemul informaţional necesar pentru a putea 
punerea în aplicare a planurilor financiare, între instrumente înscriindu-se bugetele, 
manualele de proceduri specifice, planul de conturi, etc.; 

-  controlul este un atribut specific managementului, fiind necesar pentru a asigura 
aplicarea corespunzătoare a procedurilor şi utilizarea eficientă şi eficace a resurselor 
financiare. Ca şi instrumente specifice acestei etape se înscriu bugetele, procedura de 
licitaţie, auditul, etc.; 

-  raportările referitoare la utilizarea resurselor financiare ale organizaţiei pentru a 
atinge obiectivele. Prin intermediul raportărilor se va urmări să se asigure în mod regulat şi 
la timp informaţie managerilor, astfel încât aceştia să poată evalua pe parcurs şi la finalul 
proiectului eficacitatea planului, să identifice puntele tari şi punctele slabe şi eventual să ia 
măsuri corective. Între instrumentele specifice acestei componente a managementului 
financiar se înscriu rapoartele de evaluare, rapoartele de monitorizare a bugetelor, 
rapoartele referitoare la cash-flow, rapoartele de audit.4. 

 
  

                                                
2 M. Onofrei, Management financiar, Editura CH Beck, Bucureşti, 2006, pag. 2 
3 M. Onofrei, op.cit., pag. 4 
4 Prelucrate după Management Accounting for Non-governmental Organisations, Practical Financial Management for 
NGOs – Getting the Basics Right, Course Handbook, pag. 2  
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1.2. Managementul proiectului şi managementul financiar 
 
Proiectul reprezintă un proces unic, constând într-o mulţime de activităţi coordonate 

şi controlate, orientate spre realizarea unor obiective definite sub aspect cantitativ şi 
calitativ, în condiţii restrictive de timp, cost, resurse. 

Din această definire a proiectului putem evidenţia câteva caracteristici ale unui 
proiect: 

- proiectul este unic, proiectele nu sunt repetitive, deşi activităţile operaţionale sunt 
în multe situaţii repetitive; 

- proiectul este temporar, trebuind să se deruleze conform unui calendar agreat. 
Proiectele au o dată de început şi o dată de finalizare clar stabilite; 

- proiectul dispune de resurse limitate, la începutul acestuia stabilindu-se 
cantităţile de resurse alocate proiectului; 

- proiectul utilizează bugetul pentru a obţine resursele necesare (forţă de muncă, 
echipamente, materiale, etc.) pentru realizarea activităţilor proiectului astfel încât să se 
producă rezultatele aşteptate şi să se atingă obiectivele stabilite; 

- proiectul va produce de regulă un serviciu sau produs unic; 
- proiectul implică un risc, ca urmare a incertitudinii. 
Ciclul de viaţă al proiectului poate fi descompus în patru etape: iniţierea proiectului; 

planificarea proiectului; execuţia proiectului; închiderea proiectului. 
Figura nr. 1.1. reflectă ciclul de viaţă al proiectului. 
 

 
 
 

oi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Fig. nr. 1.1. - Ciclul de viaţă al proiectului 
Sursa: Project Management Guidebook, onlide la adresa: http://www.method123.com/ 
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Iniţierea proiectului este prima fază a unui proiect, în care se urmăreşte definirea 
problemei, a viziunii şi formularea misiunii proiectului, stabilirea rezultatelor proiectului, 
realizarea unei analize a soluţiilor potenţiale disponibile, identificarea unei structuri de 
organizare şi a unui plan sumar de activităţi, precum şi o estimare generală asupra unor 
caracteristici ale proiectului (restricţii legate de timp, de cerinţele de calitate, de costuri, 
riscuri, etc.) care să poată furniza elementele necesare pentru luarea unei decizii în ceea 
ce priveşte continuarea sau renunţarea la dezvoltarea proiectului.  

În situaţia în care proiectul prevede realizarea unei investiţii, este indicat să se aibă 
în vedere elaborarea unui studiu de oportunitate (constă în identificarea şi analiza 
oportunităţilor de investiţii într-o anumită industrie, zonă geografică sau afacere concretă5) 
şi a unui studiu de prefezabilitate, care trebuie să acopere următoarele aspecte6: 

- analiza tuturor alternativelor; 
- prezentarea ideii proiectului şi a argumentelor pro; 
- determinarea aspectelor cruciale pentru fezabilitatea proiectului; 
- identificarea şi prezentarea potenţialilor investitori; 
- evaluarea efectelor asupra mediului natural. 
De obicei, proiectele sunt iniţiate de o oragnizaţie sub forma unei propuneri de 

proiect sau de către finanţator sub forma unei  oferte de finanţare. 
Planificarea, care poate fi descrisă ca fiind activitatea de stabilire a unei secvenţe 

predeterminate de acţiuni în cadrul unui mediu previzionat 7 , presupune dezvoltarea 
planurilor care sunt necesare la depunerea spre finanţare a propunerii, concomitent cu 
dezvoltarea planurilor referitoare la punerea în aplicare a proiectului8.  

Planificarea înseamnă determinarea activităţilor necesare a fi realizate, a termenelor 
de realizare, a resurselor necesare şi a momentului în care acestea trebuie să fie 
disponibile, a bugetului disponibil. Faza de planificare presupune derularea unui proces 
decizional focalizat asupra atingerii unor deziderate bine individualizate, printr-un set 
specific de obiective, atent partajate între diferitele compartimente ale organizaţiei. 

Paşii care trebuie urmaţi în faza de planificare ar putea fi structuraţi în modul 
următor9: 

                                                
5 C. Bişa, Elaborarea studiilor de fezabilitate şi a planurilor de afaceri, Editura BMT, Bucureşti, 2005, pag. 14 
6 idem 
7 M. Mocanu, C. Schuster, Managementul proiectelor, ed. a II-a, Editura All Beck, Bucureşti, 2004, pag. 143. 
8 A se vedea www.pm4dev.com 
9 http://www.consultingreview.ro/articole/managementul-proiectelor-planificarea-proiectului.html 
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Fig. nr. 1.2. – Paşii planificării proiectului 

Sursa: http://www.consultingreview.ro/articole/managementul-proiectelor-planificarea-proiectului.html 
 

Din fig. nr. 1.2. se observă că o fază a etapei de planificare se referă la planificarea 
resurselor şi achiziţiilor, precum şi la întocmirea bugetului, care în esenţă exprimă suma 
de bani detaliată pe surse de venituri şi respectiv destinaţii de cheltuieli necesară pentru a 
realiza proiectul. Bugetul este instrumentul prin care se realizează planificarea 
financiară. Prin prismă managerială, se observă că prin intermediul planificării financiare 
se asigură suportul bănesc fazei de planificare, asigurând-se totodată şi funcţionarea 
tuturor compartimentelor organizaţionale implicate în etapa de execuţie. În condiţiile în 
care acţiunile de natură financiară preced orice iniţiative tehnice, economice şi 
organizatorice, în sensul în care mai întâi se procură capitalurile băneşti necesare şi apoi 
au loc fluxurile reale de bunuri şi servicii către organizaţie, decizia financiară este apriorică 
oricărei decizii tehnico-economice, rezultând din acest fapt şi importanţa covârşitoare a 
acesteia în procesul managerial. Finalitatea procesului de planificare financiară coincide 
cu descrierea în termeni financiari a ceea ce o organizaţie intenţionează să întreprindă 
într-o anumită perioadă de timp. 

Punerea în aplicare (implementarea) proiectului este de obicei cea mai lungă 
fază a proiectului, ce are în vedere atât derularea activităţilor cuprinse în calendarul 
proiectului, cât şi monitorizarea progresului proiectului, prin raportare la obiective, cu 
urmărirea devierilor de la planul iniţial, şi luarea măsurilor corective necesare. O 
importanţă deosebită o are obţinerea resurselor financiare la timp, utilizarea acestora 
conform destinaţiilor, atingerea obiectivelor propuse cu ajutorul resurselor financiare 
planificate, identificarea cu ajutorul rapoartelor periodice a posibilelor devieri ale proiectului 
de la planul aprobat; 

Închiderea proiectului presupune finalizarea documentaţiilor, a contractelor de 
furnizare, eliberarea resurselor şi comunicarea închiderii proiectului tuturor celor interesaţi. 
Ultimul pas are în vedere obţinerea informaţiilor referitoare la aspectele pozitive ale 
proiectului, precum şi la aspectele ce ar putea fi îmbunătăţite în viitor. 

http://www.consultingreview.ro/articole/managementul-proiectelor-planificarea-proiectului.html
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În aceste condiţii, managementul de proiect apare ca un instrument de planificare, 
coordonare şi control al activităţilor complexe generate de desfăşurarea proiectului; scopul 
managementului de proiect este de a preveni sau prezice cât mai multe dintre pericolele şi 
problemele ce apar şi de a planifica, organiza şi controla activităţile, astfel încât proiectul 
să poată fi finalizat cât mai bine posibil, în pofida tuturor riscurilor existente10.  

Implicarea managementului financiar în cadrul duratei de viaţă a unui proiect este 
evidenţiată în figura nr. 1.3. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. nr. 1.3. - Planificarea-Implementarea-Revizuirea bugetului 
Sursa: Management Accounting for Non-governmental Organisations(MANGO), Practical Financial 
Management for NGOs – Getting the Basics Right, Course Handbook, pag.3, online la adresa 
http://www.mango.org.uk/Guide/CourseHandbook 

 
Ca urmare, managementul financiar, care are în vedere gestionarea resurselor 

financiare limitate în vederea atingerii obiectivelor stabilite, reprezintă o componentă 
esenţială a managementului de proiect, întrucât întocmirea, execuţia, raportarea şi 
controlul execuţiei planurilor financiare asigură utilizarea resurselor financiare în scopurile 
propuse, pentru atingerea obiectivelor stabilite ale proiectului.  
 

1.3. Planificarea financiară, bugetul proiectului şi importanţa acestora 
  Principalele funcţii pe care le îndeplineşte planificarea financiară sunt:  

- Funcţia de orientare, întrucât în lipsa unei activităţi de planificare financiară 
managerul ar putea utiliza ca şi repere numai realizările anilor precedenţi sau realizările 
concurenţei, fără ca respectivele rezultante să fie extrapolate în perioadele viitoare; 

- Funcţia de coordonare, care constă în gruparea tuturor eforturilor compartimentelor 
funcţionale ale unei organizaţii în vederea participării la procesul de execuţie (mai mult sau 
mai puţin), caz în care planificarea financiară va trebui să întrunească regula consensului 
printr-un procedeu de eliminare a consecinţelor negative de ordin decizional. 

                                                
10 D. Lock, Management de proiect, Editura Codecs, Bucureşti, 2000, pag. 3 
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- Funcţia de eficientizare a controlului, întrucât implementarea unui sistem 
organizaţional eficient se face numai în măsura în care prin control sunt efectuate 
comparaţii între realizări şi previziuni, în funcţie de care se pot lua măsuri de corectare 
oportune şi mult mai viabile. Mai mult, planificarea financiară „poate deveni o sursă de 
risipă, prin tendinţa unor compartimente de a-şi supraestima nevoile proprii de finanţare”11.    

Avantajele pe care planificarea financiară le generează asupra unei organizaţii 
constau în: 

- oferă sens de orientare direcţiilor viitoare de acţiune, existenţa planului financiar 
eliminând deciziile riscante şi imprevizibile, bazate numai pe intuiţie; 

- focalizează atenţia pe obiective şi rezultate, întrucât actorii implicaţi în elaborarea 
planului se axează asupra rezultatelor stipulate în cadrul planului; 

- creează stimulente pentru munca în echipă, asigurând o inter-relaţionare a tuturor 
resurselor şi activităţilor organizaţionale; 

- ajută la anticiparea unor situaţii viitoare şi a efectelor acestora, permiţând prin 
estimările efectuate, înţelegerea mai bună a structurii şi dinamicii unor fenomene care pot 
influenţa nefast atingerea obiectivelor organizaţiei; 

- oferă elemente primordiale pentru luarea de decizii. 
 O reprezentare grafică a piramidei planificării este redată în figura nr. 1.4. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fig. nr.  1.4. -  Piramida planificării 

Sursa: MANGO, Practical Financial Management for NGOs – Getting the Basics Right, Course Handbook, 
pag.25, online la adresa http://www.mango.org.uk/Guide/CourseHandbook 

 
Transpunerea în practică a planificării financiare se face prin întocmirea planurilor 

financiare, care reprezintă documente cu caracter decizional-estimativ prin intermediul 
cărora stabilesc mărimile financiare aferente etapelor de derulare a unui proiect şi termene 
de realizare a respectivelor componente. Între aceste planuri financiare, se distinge ca 
importanţă bugetul, care exprimă resursele financiare detaliate pe surse de provenienţă 
care vor fi utilizate pentru diferite destinaţii, astfel încât să se realizeze scopurile propuse. 

Bugetul unui proiect prezintă totalitatea resurselor financiare prevăzute pentru 
realizarea obiectivelor acestuia, provenite din finanţare de la autoritatea contractantă 
(finanţator) şi de la partenerii de contract12. 

Există în esenţă trei categorii de planuri financiare specifice unui proiect: 

                                                
11 Stancu Ion, Finanţe. Teoria pieţelor financiare. Finanţele întreprinderilor. Analiza şi gestiunea financiară, Ed. 
Economică, Bucureşti, 1997, pag. 545. 
12 C. Opran, S. Stan, P. Spânu, Managementul proiectelor, Editura Comunicare.ro, Bucureşti, 2007, pag. 241. 
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- bugetul de venituri şi cheltuieli, care reflectă veniturile şi cheltuielile estimate  ale 
proiectului pe o perioadă de timp (de obicei durata proiectului, iar în cazul proiectelor cu o 
durată de peste 1 an – detaliate pe fiecare an). De multe ori, bugetul anual este estimat şi 
pe perioade mai restrânse (lună, trimestru sau semestru), pentru a se putea realiza o 
monitorizare mai uşoară a punerii în aplicare a acestuia; 

- bugetul de capital (al investiţiilor), care exprimă angajmentele pe termen scurt 
privind proiectele de investiţii prevăzute în cadrul proiectului; 

- previziunea cash-flowului, prin intermediul căreia se pot identifica perioadele de 
timp când nivelurile de resurse financiare devin critice. În cadrul acestui document, 
fluxurile de numerar (încasările, respectiv plăţile) sunt previzionate lunar şi trimestrial. 

 Bugetul proiectului îndeplineşte câteva funcţii specifice13: 
- funcţia de planificare - un buget este necesar pentru a planifica un nou proiect, 

astfel incat cei de care depinde deciza sa isi faca o idee completa despre costurile 
proiectului. în luarea deciziei de a incepe proiectul contează disponibilitatea fondurilor şi 
eficienţa cu care vor fi folosite; 

- obţinere de fonduri (fund-raising) - bugetul este punctul critic al oricărei negocieri 
cu finanţatorii. Aceştia sunt interesaţi în primul rând de eficienţa banilor investiţi de ei, 
adică de raportul beneficii/costuri; 

- punerea în aplicare (implementarea) proiectului - un buget clar este necesar 
pentru a monitoriza proiectul, o dată ce acesta se derulează. În acest sens, se poate 
realize compararea costurilor actuale cu cele din buget, iar dacă este necesară o revizuire 
a proiectului va trebui să se realizeze o revizuire a bugetului; 

- evaluarea proiectului - bugetul este un instrument de bază în evaluarea 
succesului proiectului, atunci când acesta s-a sfârşit.  

Pentru a-şi realize funcţiile, bugetul proiectului este realizat pe baza metodei de 
bugetare bazată pe activitate, care presupune luarea în considerare a tuturor activităţilor, 
estimarea costurilor şi veniturilor, analizarea lor, stabilirea legăturilor acestor activităţi 
analizate cu obiectivele propuse şi asumate. 

 
 

 

                                                
13 MANGO, Practical Financial Management for NGOs – Getting the Basics Right, Course Handbook, pag. 25, online 
la adresa http://www.mango.org.uk/Guide/CourseHandbook 

http://www.mango.org.uk/Guide/CourseHandbook
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CAPITOLUL II - MANAGEMENTUL COSTULUI PROIECTULUI 
 

 
2.1. Conţinutul managementului costului 

 
 Managementul costului proiectului include procesele cerute pentru asigurarea 
realizării proiectului în condiţiile încadrării în bugetul aprobat. 
 Managementul costului proiectului include următoarele procese: 

- planificarea resurselor; 
- estimarea costurilor; 
- elaborarea bugetului; 
- controlul costurilor. 
O prezentare grafică a conţinutului acestor procese este redată în figura nr. 2.1.. 
 

2.2. Planificarea resurselor 
 

Planificarea resurselor presupune determinarea resurselor şi a cantităţilor necesare 
pentru realizarea activităţilor proiectului. Ea se realizează datorită rarităţii resurselor, ceea 
ce necesitatea determinării cantităţii şi perioadei în care trebuie utilizate. Această raritate 
poate să conducă chiar la necesitatea modificării proiectului în situaţia în care resursele 
necesare nu sunt disponibile în cantitatea necesară sau în perioada dorită iniţial. 

Planificarea resurselor are la bază identificarea constrângerilor proiectului, iar 
scopul este de a conduce la întârzieri minime în ceea ce priveşte realizarea proiectului. 

Constrângerile proiectului pot fi: 
- tehnologice - anumite activităţi se pot derula doar în condiţiile în care alte activităţi au 

fost deja realizate; 
- de resurse - lipsa unor resurse adecvate la un anumit moment sau costuri prea mari 

pentru obţinerea resurselor adecvate într-un anumit moment, astfel că unele  activităţi 
trebuie derulate secvenţial (nu în paralel), cu efectul întârzierii finalizării proiectului; 

- fizice - condiţii contractuale sau de mediu. 
Din punct de vedere al constrângerilor, proiectele pot fi clasificate astfel: 

- proiecte cu constrângere de timp (în acest caz utilizarea unor resurse suplimentare 
poate readuce proiectul în graficul de execuţie); 

- proiecte cu constrângere de resurse (nu pot fi furnizate resurse suplimentare). 
În planificarea resurselor se utilizează informaţii furnizate de o serie de surse14: 
- structura activităţilor descompuse (WBS), document care identifică elementele 

proiectului care implică utilizarea de resurse. Prin structura activităţilor descompuse, 
activităţile (Work Elements) se grupează în mulţimi logice intitulate „ Pachete de lucru” 
(Work Package – WPi), cu subdiviziunea fiecăruia în „Activităţi ” (Task Tik)15.  

- informaţii istorice referitoare la tipurile de resurse care au fost utilizate în activităţi 
similare ale unor proiecte anterioare; 

- scopul exprimat al proiectului (conţine justificarea proiectului şi obiectivele acestuia); 

                                                
14 Enumerarea are la bază informaţiile furnizate de Project Management Institute, A Guide to the Project Management 
Body of Knowledge (PMBOK), 1996,, pag. 75 
15 M. Opran, ş.a., op.cit., pag. 62 
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- descrierea setului de resurse potenţial disponibile pentru realizarea proiectului, fie că 
este vorba de resurse alocate exclusiv proiectului, fie despre resurse partajate cu alte 
proiecte; 

- politici organizaţionale, care se referă la personal, la modul de obţinere a 
materialelor şi echipamentului (achiziţie sau închiriere), etc. 
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Managementul costului proiectului 

1. Planificarea resurselor 
 

A. Intrări 
1. Structura pachetelor delucru 
2. Informaţii istorice 
3. Scopul exprimat 
4. Resurse potenţiale deosebite 
5. Politici organizaţionale 
6. Durata estimată a activităţilor 

B. Instrumente şi tehnici 
1. consultarea experţilor 
2.  identificarea 

alternativelor 
3. softuri pentru management 
proiect 

C. Ieşiri 
1. resurse necesare 

2. Estimarea costurilor 
 

A. Intrări 
1. Structura pachetelor delucru/   

subproiectelor 
2. Necesarul de resurse 
3. Ratele unitare ale resurselor 
4. Estimarea duratei activităţilor 
5. Disponibilitatea informaţiilor 
financiare 
6. Informaţii istorice 
7. Contabilizarea costurilor 
8. Riscuri 

B. Instrumente şi tehnici 
1. Estimări comparative 
2. Modelarea parametrilor 
3. Estimarea costurilor activităţilor 
4. Software pentru simulare şi 
statistici 
5. Alte metode de estimare a 
costurilor 

C. Ieşiri 
1. Costuri estimate 
2. Fundamentarea estimărilor 
3. Planul de management al 

costului proiectului 

3. Elaborarea bugetului 
proiectului 
 

A. Intrări 
1. Cost estimat 
2. Structura pachetelor de 
lucru 
3. Planificarea proiectului ca 
termen de inceput şi de 
sfârşit 
4. Planul de management al 
riscului pentru proiect 

B. Instrumente şi 
tehnici 

1. instrumente şi tehnici de 
elaborare a bugetului 

C. Ieşiri 
1. cost de bază 

4. Controlul costurilor 
 

A. Intrări 
1. Cost estimat cumulat 
2. Rapoarte de performanţă 
3. Realocări necesare 
4. Planul de management al 
costlui proiectului 

B. Instrumente şi tehnici 
1. Sistemul de control al 
realocării resurselor 
2. tehnici de control ale 
costurilor 
3. bilanţul activităţilor realizate 
4. planul de estimare adiţional 
5. Softuri pentru management 
proiect 

C. Ieşiri 
1. cost estimat revizuit 
2. buget revizuit 
3. acţiuni corective 
4. estimarea finală a costurilor 

proiectului 
5. finalizarea proiectului 
6. baza de date privind 

desfăşurarea proiectului 

Fig. nr. 2.1. – Conţinutul managementului costului 
Sursa: Project Management Institute, A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK), 1996, pag. 74 
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 Fiecare “pachet de lucru” are următoarele caracteristici principale16: 
a) reprezintă diviziuni ale muncii la locul unde este prestată; 
b) există o distincţie clară între activităţi (distinct asignate unui singur grup 

funcţional); 
c) are o dată de start şi una de încheiere bine definite; 
d) pentru fiecare activitate se cunoaşte bugetul exprimat într-o unitate măsurabilă; 
e) activităţile trebuie să fie utilizate ca instrument de comunicare în care rezultatele 

acestora să poată fi comparate cu aşteptările; 
f) activităţile trebuie estimate pe toată durata lor; 
g) activităţile trebuie astfel structurate încât să necesite un efort minim de control 

din partea biroului de proiect şi documentaţie minimă. 
Ca instrumente şi tehnici utilizate în planificarea resurselor se utilizează: 
- consultarea experţilor (o persoană sau un grup de persoane cu cunoştinţe de 

specialitate), ale căror surse de informaţii sunt: alte unităţi din cadrul aceleiaşi organizaţii, 
consultanţi, asociaţii profesionale, grupuri din industrie; 

- identificarea alternativelor. 
Faza de planificare a resurselor poate fi descompusă în următoarele etape: 

identificarea resurselor; alocarea resurselor; agregarea resurselor; echilibrarea resurselor. 
Identificarea resurselor implică stabilirea resurselor necesare a fi planificate şi 

administrate astfel încât proiectul să se realizeze cu succes.  
Există o serie de resurse ce pot fi planificate: resursele umane; instalaţiile şi 

maşinile; materiile prime, materialele; banii. În cazul resurselor dificil de programat (de ex. 
spaţiile de lucru) se vor folosi machetele la scară, modelarea tridimensională pe calculator. 

Alocarea resurselor înseamnă stabilirea numărului cerut al resurselor identificate în 
faza anterioară pe fiecare activitate identificată în plan. Unei activităţi specifice îi poate fi 
atribuită mai mult de o resursă. În această fază nu se au în vedere aspectele referitoare la 
impactul lipsei de resurse sau a excesului de resurse asupra duratei proiectului. 

Tabelul nr. 2.1. evidenţiază modalitatea de alocare a resurselor de personal ale 
proiectului (exemplu ipotetic). 

Tabel nr. 2.1. 
Alocarea resurselor de personal 

Descrierea etapelor / 
activităţilor 

Responsabil 
de activitate 

Necesar om-lună 
Partener 

(P1) 
Partener (P2) Partener 

(P3) 
Total 

1.1. .......... P1 0,4 0,2 0,1 0,7 
1.2. ........... P3 0,2 0,3 0,5 1 
1.3. ......... P2 0,3 0,6 0,2 1,1 
Total etapă  0,9 1,1 0,8 2,8 
2.1.......... P2 0,2 0,7 0,1 1 
2.2. ....... P1 0,5 0,3 0,3 1,1 
Total etapă  0,7 1 0,4 2,1 
.......      
n.1.......... P3 0,3 0,3 0,5 1,1 
n.2............. P3 0,2 0,3 0,4 0,9 
n.3......... P2 0,4 0,6 0,2 1,2 
n.4............. P3 0,1 0,2 0,4 0,7 
Total etapă  1 1,4 1,5 3,9 
Total proiect om x ore  2,6 3,5 2,7 8,8 
Total din bugetul proiectului 
(unităţi valorice) 

 80 120 60 260 

                                                
16 M. Mocanu, C. Schuster, Managementul proiectelor, Editura CH Beck, 2005, pag. 158 
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Total din surse de la 
finanţator (unităţi valorice) 

 40 0 60 100 

Sursa: după C. Opran, ş.a., Managementul proiectelor, Editura Comunicare.ro, 2007, pag. 246 
 
Agregarea resurselor nu reprezintă altceva decât însumarea, la nivel de perioadă 

de programare (poate fi săptămâna, ziua, chiar ora), a resurselor cerute în faza de alocare 
a resurselor pentru realizarea tuturor activităţilor proiectului. Rezultatele acestei faze sunt 
prezentate de obicei sub forma grafică a unei histograme. 

Pentru această fază sunt esenţiale: 
- diagramele cu bare, care prezintă pe verticală toate activităţile proiectului, iar pe 

orizontală – timpul, exprimat în diferite unităţi de măsură (zile, săptămâni, luni). În cadrul 
diagramelor, fiecare bară orizontală reprezintă a activitate din proiect, lungimea ei fiind 
proporţională cu durata estimată a activităţii respective17. Acestea sunt utile în planificarea 
resurselor pentru proiectele foarte mici. 

- reţeaua proiectului, care prezintă activităţile proiectului în ordinea logică, fiind 
foarte utilă în cuantificarea priorităţilor. Întrucât la construirea reţelei se acordă o atenţie 
deosebită reprezentării cât mai exacte a relaţiilor logice şi a interdependenţei tuturor 
activităţilor din proiect, reţelele se numesc de multe ori scheme logice. 

Un exemplu de utlizare a diagramelor cu bare este evidenţiat în figura nr. 2.2. 
 

Activitate- 
perioada 
de timp (zi, 
saptamana, 
etc.) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Act. 1 5 7 3       
   

Act. 2  6 4 8    2  
    

Act. 3   9 3 2 5    
 

Act. 4       8 9 3 
   

Totalul 
unităţilor de 
resurse 
necesar 

5 13 15 11 2 5 8 11 3 

Graficul 
agregării 

resursei “i” 

         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         

                                                
17 D. Lock, op.cit., pag. 132 
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Figura nr. 2.2.  – Histograma necesarului de resurse pentru resursa “i” pe perioada 

de derulare a proiectului 
 
Un alt element esenţial în agregarea resurselor îl reprezintă analiza timpilor 

(estimarea timpilor), existând numeroase situaţii în care managerii de proiect nu au în 
vedere complexitatea, ceea ce conduce la subestimarea timpului necesar. 

Pentru estimarea timpului este necesar să se înţeleagă pe deplin scopul proiectului, 
să se revadă sarcinile cuprinse în structura activităţilor descompuse (WBS) şi să se 
estimeze cât va dura fiecare sarcină. Managerii de proiect trebuie să asigure că în cadrul 
estimărilor să ia în considerare şi o serie de evenimente ce pot să apară: accidente, 
urgenţe; întâlniri ale membrilor proiectului; vacanţe şi îmbolnăviri ale membrilor de proiect; 
întâlniri cu cei interesaţi de proiect (finanţatori, beneficiari, etc.); defecţiuni ale 
echipamentelor, întreruperi ale furnizării energiei electrice sau termice; furnizări greşite ale 
furnizorilor sau consultanţilor; întreruperi cauzate de evenimente sociale, politice sau 
naturale; audituri ale finanţatorilor. 

Apariţia unora dintre aceste evenimente vor conduce la creşterea duratei proiectului 
şi trebuie avute în vedere la estimarea duratei proiectului. 

Utilizarea diagramelor cu bare în vederea agregării presupune utilizarea unei 
diagrame distincte pentru fiecare categorie de resurse. 

Utilizarea reţelei pentru descrierea proiectului conduce la necesitatea convertirii 
acesteia într-o diagramă cu bare referitoare la utilizarea resurselor şi revenirea la situaţia 
prezentată anterior. 

Echilibrarea(nivelarea) resurselor este o etapă necesară în programarea resurselor, 
întrucât pot apărea situaţii în care diferenţele între nivelul de resurse solicitat în perioade 
consecutive sunt foarte mari (spre exemplu, într-o zi sunt necesare 3 persoane, în ziua 
următoare – o persoană, a treia zi – 7 persoane, a patra zi – 2 persoane), situaţii care pot 
conduce la costuri suplimentare de transport, depozitare, etc., la afectarea altor activităţi 
ale unităţii care derulează proiectul, la apariţia unor întârzieri ca urmare a posibilelor 
indisponibilităţi de resurse. Prin intermediul etapei de echilibrare (nivelare) a resurselor se 
asigură că cererea de resurse nu va depăşi disponibilitatea de resurse. 

Echilibrarea resurselor depinde şi de situaţia în care acestea sunt dedicate unui 
proiect particular sau acestea sunt partajate cu alte proiecte şi este necesar ca resursele 
să fie utilizate cât mai deplin. 

În cazul în care s-a utilizat graficul cu bare pentru estimarea nivelului necesar de 
resurse există două posibilităţi de încadrare a resurselor necesare în nivelul resurselor 
disponibile: 

a) întârzierea sau anticiparea startului anumitor activităţi; 
b) extinderea duratei anumitor activităţi, ceea ce implică reducerea cererii pentru 

resurse pe durata activităţii. 
Spre exemplu, în figura nr. 2.2. se observă o solicitare a resursei “i” între 2 şi 15 

unităţi. În situaţia în care nivelul maxim disponibil al resursei “i” este 13, acest fapt se 
poate realiza doar prin utilizarea metodelor menţionate. 

Cu toate acestea, există o serie de impedimente în folosirea diagramei cu bare 
pentru echilibrarea resurselor: 
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a) nu sunt analizate interdependenţele dintre activităţile proiectului. În acest 
caz, întârzierea unei activităţi sau extinderea duratei activităţii va putea genera întârzieri 
ale altor activităţi, iar impactul modificării nu poate fi determinat cu uşurinţă; 

b) drumul critic nu poate fi determinat cu uşurinţă, deşi activităţile critice pot fi 
observate prin inspecţie18.   

Mult mai utililă în reprogramarea activităţilor este reţeaua, care permite să se 
calculeze şi marja de timp19. 

Reţelele sunt utilizate ca metodă de bază pentru planificarea resurselor în situaţiile 
în care există următoarele categorii de restricţii: 

a) restricţii legate de limitarea resurselor; 
b) restricţii legate de limitarea timpului. 

Programarea cu resurse limitate are ca rezultat un plan în care nivelurile cunoscute 
de resurse disponibile nu sunt depăşite niciodată. În acest caz, obiectivul principal al 
planificării este menţinerea consumului între limitele existente20. 

Programarea cu timp limitat presupune ca finalizarea proiectului să se realizeze 
până la o anumită dată, care va fi determinată de obicei în urma analizei reţelei. 
Programarea cu limită de timp impune acceptarea tuturor supraîncărcărilor de resurse 
care se pot prevedea, eventual luând în considerare posibilitatea de a le soluţiona prin 
subcontractarea unora dintre lucrări sau prin restructurări pe termen scurt ale resurselor21.  

Cu toate acestea, planificatorul trebuie să urmărească realizarea unei curbe cât mai 
netede de utilizare a resurselor, fără întreruperi, vârfuri sau depresiuni inutile. Astfel, chiar 
dacă sunt disponibile în orice moment 9 unităţi ale resursei “i”, este preferabil să se 
utilizeze săptămânal câte 6 unităţi decât în prima săptămână 9 unităţi, în a doua 
săptămână – 4 unităţi, în a treia -8 unităţi, iar în a patra – 3 unităţi. Cum se poate realiza 
această nivelare însă, având în vedere că necesităţile de resurse ale activităţilor de pe 
drumul critic sunt fixe? În acest caz este necesar să se stabilească ordine de prioritate 
referitoare la activitatea căreia să i se acorde prioritate, iar în cadrul acesteia cărei resurse 
dintre cele care se utilizează în cadrul activităţii.  

Astfel, în determinarea activităţii căreia să i se acorde prioritate, este necesar să se 
realizeze o analiză subiectivă referitoare la tipul de resurse asociate fiecărei activităţi şi să 
se acorde prioritate activităţilor ale căror resurse sunt considerate cele mai importante. 
Între activităţile care utilizează aceste resurse, prioritate trebuie acordată acelor activităţi 
pentru care raportul dintre cantitatea de muncă a activităţii şi marja totală rămasă este cel 
mai ridicat. 

Găsirea soluţiilor optime pentru alocarea resurselor este deosebit de complexă şi 
presupune utilizarea unor metode de cercetare seriale sau paralele. 

În cadrul metodei paralele de alocare a resurselor, activităţile sunt înscrise într-o 
listă, iar resursele sunt alocate pe rând fiecărei activităţi până când resursele sunt alocate 
tuturor activităţilor. 

Metoda paralelă presupune alocarea resurselor perioadă după perioadă mai puţin 
decât pe activitate. În cadrul acestei metode vor fi luate în considerare doar activităţile 
pentru care activităţile precedente au fost finalizate. 

                                                
18 Prin activitate critică se înţelege acea activitate care, dacă este întârziată, va întârzia la rândul ei data programată 
pentru terminarea întregului proiect. Drumul înseamnă o succesiune de activităţi adiacente ce conduc de la un 
eveniment la altul, iar drumul critic este succesiunea de activităţi şi evenimente critice care formează un drum continuu 
(o cale continuă) între începutul şi sfârsitul proiectului, acesta fiind drumul cel mai lung (ca durată) din întregul proiect. 
19 Pentru definirea diferitelor tipuri de marje de timp se poate utiliza cartea D. Lock, Management de proiect, Editura 
Codecs, Bucureşti, 2000, pag. 191-197. 
20 D. Lock, op.cit., pag. 198 
21 Idem. 
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În cazul în care două sau mai multe activităţi concurează pentru aceleaşi resurse, 
se vor utiliza principiile de prioritate stabilite anterior. 

Rezultatul fazei de planificare a resurselor este formularea cerinţelor de resurse, 
care constă în descrierea tipurilor şi a cantităţilor de resurse necesare pentru fiecare 
element din structura activităţilor descompuse. 

Lock (2000) prezintă câteva principii care pot asigura o planificare a resurselor 
adecvată22: 

a) scara de timp trebuie să fie operabilă; 
b) nivelul de detaliere ales trebuie să se potrivească cu scopul planului; 
c) programul este de preferat să rezulte dintr-o reţea, astfel încât: 
- activităţile să fie prezentate într-o succesiune logică, realizabilă; 
- cu ajutorul analizei timpilor, să se cuantifice priorităţile (pentru a se putea lua în 

calcul marja fiecărei activităţi, atunci când se alocă resursele limitate, precum şi pentru 
controilul ulterior al lucrărilor); 

- programul trebuie să fie flexibil, pentru a putea fi actualizat cu uşurinţă în lumina 
evoluţiei lucrărilor sau a modificării specificaţiilor proiectului. 

 
2.3. Estimarea costurilor 
Estimarea costurilor presupune realizarea unei aproximări a costurilor necesare 

pentru desfăşurarea proiectului. Ca urmare, această estimare are la bază specificaţiile 
proiectului, iar definirea cât mai concretă şi corectă a proiectului poate conduce la o 
estimare cât mai corectă a costurilor implicate. Estimarea presupune întotdeauna un 
element de apreciere personală. 

Trebuie făcută distinţia între estimarea costului şi preţ. 
Estimarea costului implică dezvoltarea unei evaluări cantitative a rezultatelor 

probabile – care va fi costul  organizaţiei necesar pentru a furniza produsul sau serviciul 
avut în vedere. 

Estimarea preţului are în vedere suma de bani pe care o va percepe organizaţia 
pentru furnizarea produsului sau serviciului. Preţul are în vedere costul produsului sau 
serviciului, dar şi alte aspecte. 

Prin cost se înţelege ansamblul cheltuielilor necesare pentru obţinerea unui volum 
dat de bunuri materiale sau servicii.  

Există o serie de noţiuni specifice costului în domeniul managementului de proiecte. 
Vom prezenta câteva astfel de noţiuni, având la bază lucrarea lui D. Lock (2000)23. 
Costul de producţie (sau costul de fabrică) exprimă costul total al unei activităţi 

sau al unui proiect, înainte de a i se adăuga marja de profit. El cuprinde toate costurile 
directe şi indirecte. 

Costurile directe sunt cheltuielile ce pot fi atribuite în mod direct unei activităţi din 
cadrul proiectului; altfel spus,  cheltuielile cu resursele ce sunt utilizate numai pentru 
derularea activităţilor proiectului.  

Ca exemple de costuri directe sunt: 
- salariile plătite celor ce lucrează la proiect pentru activitatea prestată în cadrul 

proiectului; 
- materiale, componente, echipament cumpărat pentru proiect; 
- cheltuielile cu deplasarea făcute pentru proiect; 

                                                
22 D. Lock, op.cit., pag. 200-201 
23 A se vedea pag. 60-65. 
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- serviciile subcontractate sau prestate de terţi care sunt necesare pentru derularea 
proiectului. 

Costurile indirecte reprezintă acea categorie de costuri ce sunt realizate de 
organizaţie pentru obiectivele generale ale acesteia, care nu pot fi asociate în mod direct 
proiectului, fiind comune mai  multor activităţi care se realizează în organizaţia respectivă. 

În această categorie de costuri se includ: cheltuieli administrative; cheltuieli cu 
salariile indirecte; cheltuieli cu avize, licenţe, etc.; cheltuieli cu utilităţile; cheltuieli cu 
asigurările, etc. 

Costurile fixe reprezintă acea categorie de costuri care nu se modifică la 
modificarea volumului de activitate. Acestea sunt diferite de 0 şi în situaţia în care 
activitatea este suspendată (nu se desfăşoară activitate). În această categorie de costuri 
se includ chiria, impozitele şi taxele, încălzirea, asigurările, salariile personalului 
administrativ şi de conducere al organizaţiei, etc. Aceste cheltuieli depind de factorul timp. 

Costurile variabile sunt cele care se modifică concomitent cu modificarea 
volumului de activitate. În această categorie se includ cheltuielile cu salariile persoanelor 
direct productive, cheltuielile cu materia primă, materialele necesare proiectului, energia, 
apa, combustibilul folosite în scopuri tehnologice, etc. 

Costurile „de sub linie” sunt alocări adăugate după efectuarea estimării totale 
primare a costurilor. În această categorie se includ rezervele care au rolul de a compensa 
eventuale escaladări ale costurilor 24 , a modificării ratei de schimb, a altor situaţii 
neprevăzute. 

Costul standard de muncă (manoperă) presupune calculul unei medii a salariilor, 
diferenţiate pe  nivelul calificării personalului (pe categorii de personal). 

Costul standard de manoperă cuprinde:  
• standardele de timp (timpii necesari realizării operaţiilor stabilite pe fiecare 

produs/activitate în parte);  
• tarifele de salarizare standard pe niveluri de calificare. Tarifele de salarizare 

standard se stabilesc pe baza calificării personalului, a datelor cu privire la salariilor plătite 
în perioadele anterioare şi pe baza condiţiilor concrete de desfăşurare a producţiei. Tariful 
standard de salarizare se corectează cu toate cheltuielile privind asigurarea şi protecţia 
socială: contribuţia la fondul  asigurărilor sociale, contribuţia la fondul  ajutorului de şomaj, 
contribuţia la fondul asigurărilor sociale de sănătate. 

Costul standard de materiale este calculat ca medie pe baza costurilor unitare din 
facturile furnizorilor. Costul standard de materiale are la bază, pe de-o parte standardele 
cantitative de materii prime şi materiale directe şi costurile de achiziţie standard, pe de altă 
parte. 

Standardele cantitative sunt stabilite de organele tehnice ale entităţii cu luarea în 
considerare a calităţii materiilor prime şi materialelor directe, a condiţiilor de desfăşurare a 
producţiei şi a tipodimensiunilor la care sunt livrate materiile prime şi materialele. 

Costurile de achiziţie standard se stabilesc având în vedere amplasarea furnizorilor, 
condiţiile de aprovizionare şi starea economiei (criza-inflaţie). 

Ponderând standardele cantitative de materii prime şi materiale cu costurile de 
achiziţie standard, se obţin costurile standard pentru materii prime şi materiale25. 

Costul standard de regie se determină la nivelul departamentului de contabilitate, 
pe baza prognozelor privind volumul de muncă, a estimărilor costurilor de regie şi a 
controlului corect al acestora. 

                                                
24 Creşteri ale costurilor între un moment de referinţă şi alt moment în timp. 
25 S. Briciu, Contabilitatea managerială. Aspecte teoretice şi practice, Editura Economică, Bucureşti, 2006, 
pag. 189 
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Costurile standard se utilizează la calculul costurilor activităţilor proiectului, cât şi 
pentru înregistrarea ulterioară a costurilor activităţilor de rutină (foi de pontaj, fişe de 
materiale, etc.). 

Estimarea realizată cu un grad sporit de certitudine este deosebit de utilă pentru cei 
care urmăresc stabilirea unor preţuri competitive. 

Pentru estimarea costurilor  se utilizează informaţiile furnizate de o serie de surse26: 
a) structura activităţilor descompuse, document care se utilizează pentru a 

verifica dacă toată munca a fost identificată este şi cuantificată; 
b) necesarul de resurse stabilit în etapa planificării resurselor; 
c) ratele unitare ale resurselor (costurile standard). În acest caz, dacă ratele 

actuale nu sunt cunoscute, ratele trebuie estimate; 
d) estimarea duratei activităţilor. Estimările duratei activităţilor vor participa la 

estimările costurilor fiecărei activităţi rezultând în final costul proiectului în care bugetul 
alocat include o toleranţă privind costul de finanţare (spre exemplu, comisioane, dobânzi 
bancare, etc.);  

e)  informaţiile istorice. 
Informaţii asupra costurilor multor categorii de resurse este adesea disponibilă din 

una sau mai multe surse: 
a) fişe de proiect – una sau mai multe organizaţii implicate în proiect pot menţine 

înregistrări ale proiectelor anterioare care sunt detaliate suficient pentru a ajuta la 
dezvoltarea estimării costurilor. În unele domenii, membri ai echipei individuale pot denţine 
asemenea înregistrări; 

b) baze de date comerciale cu estimări ale costurilor; 
c) cunoştinţele echipei de proiect. Această sursă este mai puţin de încredere decât 

cele bazate pe documente. 
d) contabilizarea costurilor. 
În plus, la estimarea costurilor echipa proiectului ia în considerare informaţiile 

asupra riscurilor, întrucât riscurile pot avea un impact important asupra costului.  
 

2.3.1. Clasificarea estimărilor după gradul de certitudine 
 
O estimare poate avea un grad de certitudine mai mare sau mai scăzut, o 

importanţă deosebită în acest sens avându-o calitatea informaţiilor de care dispun 
estimatorii şi timpul alocat determinării estimărilor. 

O clasificare a estimărilor în funcţie de gradul de certitudine este redată de D. Lock 
(2000)27. Conform acestei opinii, se întâlnesc următoarele categorii de estimări: 

- estimări aproximative (cu o acurateţe ce poate ajunge la +/-25%), care sunt 
realizate: 

a) înainte de începerea proiectului, atunci când informaţiile existente sunt foarte 
vagi, iar detaliile activităţii viitoare trebuie formulate; 

b) în cazuri de urgenţă, atunci când, deşi există informaţii suficiente pentru a face o 
estimare cât mai exactă, nu există timpul necesar. 

Utilizarea estimărilor aproximative se face pentru verificările preliminare privind 
necesarul posibil de resurse, la selectarea cererilor de ofertă, pentru decizii de planificare 
în prima fază. 

- estimările comparative se bazează pe compararea muncii care trebuie făcută 
pentru un proiect nou cu munca din proiecte similare din trecut. Aceste estimări se 
                                                
26 PMBOK, pag. 76-77. 
27 D. Lock, op.cit., pag. 66-67 
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realizează înaintea proiectării detaliate a proiectului, moment în care nu se dispune de 
liste de materiale şi calendare de activitate precise.  

Condiţiile pentru o estimare cât mai bună prin această metodă sunt: 
a) o bună definire generică a proiectului; 
b) accesul la arhivele de costuri şi de documentaţie tehnică din proiecte anterioare, 

care au elemente comparabile. 
Acurateţea unei astfel de estimări este de +/-15%, depinzând de elemente cum 

sunt: riscurile comerciale pe care estimatorul nu le poate controla, gradul de încredere al 
soluţiilor de proiectare propuse, metodele de lucru, gradul de asemănare dintre proiectul 
estimate şi proiectele anterioare. 

Estimările comparative sunt folosite ca bază pentru licitaţii în proiectele industriale 
şi tehnologice, caz în care estimările trebuie să lase loc pentru situaţiile neprevăzute. 

- estimările de fezabilitate se realizează după efectuarea unor activităţi 
semnificative de concepţie preliminară a proiectului. În acest caz, sunt necesare informaţii 
despre cotaţiile echipamentelor din proiect, listele de achiziţii de materiale, etc. Acurateţea 
acestei estimări este de circa  +/-10%. 

f) estimările definitive se realizează la finalul proiectului. Estimările definitive 
pot fi făcute pornind de la 0, însă metoda cea mai indicată este de a actualiza estimările 
comparative sau de fezabilitate realizate anterior în timpul procedurilor de raportare sau de 
control al costurilor. Estimările sunt definitive atunci când acurateţea lor este de +/-5% sau 
mai bună. 

Este important ca la estimarea costurilor să se furnizeze şi gradul de acurateţe. 
 

2.3.2. Tehnici de estimare a costurilor 
 
Există mai multe metode de estimare a costurilor, cele mai importante fiind 

următoarele: 
g) metoda “prin analogie” – prin intermediul acestei metode se utilizează 

cifrele bugetate dintr-un proiect relativ similar, ţinându-se seama de efectul inflaţiei şi de 
modificările cunoscute ale nivelurilor diverselor activităţi. Estimatorul de cost trebuie să 
identifice purtătorii de cost, modul în care vechiul element relaţionează cu cel nou, şi 
decide cum fiecare purtător de cost influenţează costul total. 

Utilizarea metodei este indicată în situaţia în care există informaţii despre un proiect 
similar ca obiective şi activităţi celui pentru care se realizează estimează costul. 

h) metoda bottom-up (de jos în sus) –presupune realizarea estimărilor 
activităţilor individuale şi costul fiecărei intrări, ulterior realizându-se însumarea acestora 
pentru a obţine buigetul total. Metoda are la bază structura detaliată a activităţilor, în baza 
căreia se determină resursele necesare ale fiecărei activităţi. Responsabilul fiecărei 
activităţi va realiza estimările pentru activitatea respectivă, iar prin însumarea acestora se 
obţin estimările pentru fiecare nivel superior, care prin însumare conduc la obţinerea 
costului proiectului. În estimarea costului se pot lua în considerare şi alte elemente (de ex.: 
analizele privind licitaţiile făcute pentru diverse componente şi servicii executate de terţi). 

i) metoda estimării parametrice – presupune utilizarea unor parametri 
standardizaţi care definesc costurile unei activităţi sau sarcini ataşate unei anumite 
cantităţi de rezultat prin integrarea acestora într-un model matematic necesar pentru a 
prezice costurile proiectului. Această metodă presupune stabilirea unei relaţii statistice 
între costurile istorice şi caracteristicile fizice şi de performanţă ale proiectului. Pentru a 
obţine estimatorii de cost trebuie determinaţi purtătorii de cost care influenţează cel mai 
mult costul. 
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Modelele pot fi simple sau complexe. Ca exemple de parametri standardizaţi ce pot 
fi utilizaţi: costul instruirii unei persoane (poate include costul resurselor umane, a 
materialelor utilizate, a echipamentelor, costul locaţiei, etc.).  

Scopul estimării parametrice este de a crea relaţii valide statistic de estimare a 
costului prin utilizarea datelor istorice. Ulterior, legătura statistică poate fi utilizată pentru a 
estima costul unui nou program prin introducerea caracteristicilor sale specifice în modelul 
parametric. Legăturile stabilite în perioada de început a ciclului de viaţă a proiectului 
trebuie revizuite în permanenţă, astfel încât intrările în model să fie actuale. 

Utilizarea metodei parametrice poate fi făcută într-o multitudine de situaţii, de la 
determinarea estimărilor iniţiale în faza de planificare până la estimările specifice 
negocierilor contractuale. Acurateţea rezultatelor acestei metode depinde de 
disponibilitatea datelor, astfel încât parametrii folositi în model să fie usor cuantificaţi, 
precum şi de posibilitatea de utilizare a modelului pentru diferinte niveluri de activitate. 

Spre deosebire de metoda prin analogie, metoda parametrică se bazează pe date 
care provin de la multe proiecte.  

Există mai multe niveluri de acurateţe a estimării, în funcţie de momentul la care 
estimarea a fost cerută28.  

La propunerea proiectului, se va urmări o estimare generală a efortului, a costului şi 
a duratei proiectului. 

La propunerea proiectului spre finanţare, estimatorul devine din ce în ce mai 
conştient de aşteptări şi rezultatele ce se obţin prin proiect (livrabile), astfel încât estimările 
sunt mai precise - de la -15% până la +25%. 

La începerea proiectului, echipa de management a proiectului trebuie să revalideze 
estimările, după definirea formală a activităţilor şi crearea programului de activităţi şi a 
bugetului. Rezultatul estimărilor ar trebui să fie aproape de la -5% până la +10%. 

 
Tabel nr. 2.2. 

Gradul de acurateţe a estimării în funcţie de scopul realizării 
Estimare Acuratete Scop 

Schematic -25% - +75% Evaluarea proiectelor 
sau a alternativelor 

Preliminar (Buget) - 15% - +25% Stabilirea bugetului initial 
şi a fondurilor de rezerva 
pentru proiect 

Definitiv - 5% - +10% Stabilirea bugetului final 
dupa definirea proiectului 

Sursa: http://www.tenstep.ro/MetodologiileTenStep.aspx 
 
Instrumentele informatice, cum sunt programele software de project management, 

sunt utilizate în prezent pe scară largă pentru asistenţă la estimarea costurilor. Astfel de 
instrumente pot simplifica utilizarea metodelor prezentate anterior şi să faciliteze luarea în 
considerare a unor variante de preţ29. 

 

2.3.3. Documentele de ieşire ale estimării costului 
 
Rezultatele procesului de estimare a costurilor se concretizează în30: 

                                                
28 A se vedea http://www.tenstep.ro/MetodologiileTenStep.aspx 
29 PMBOK, pag. 77. 
30 Prezentat după PMBOK, pag. 78 

http://www.tenstep.ro/MetodologiileTenStep.aspx
http://www.tenstep.ro/MetodologiileTenStep.aspx
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a) estimările costurilor; 
b) detaliile conexe; 
c) planul de management al costurilor. 

Estimările costurilor sunt documente de evaluare cantitativă care conţin costuri 
realiste ale resurselor ce trebuie angajate pentru desfăşurarea proiectului. Costurile pot fi 
prezentate în mod sumar sau în detaliu. 

Costurile pot fi estimate pentru toate resursele ce vor fi folosite în proiect (cum ar fi: 
munca, materialele, serviciile executate de terţi, cheltuielile indirecte, rezervele, etc.). Ele 
vor fi exprimate în unităţi monetare, iar în unele cazuri se vor utiliza şi alte unităţi de 
măsură, cum ar fi orele sau zilele de manoperă. De asemenea, există situaţii în care 
estimările costurilor trebuie să se realizeze în unităţi de măsură multiple, pentru a putea 
facilita controlul acestora. 

Estimările pot fi ajustate pe parcursul derulării proiectului pentru a încorpora 
detaliile suplimentare ce devin disponibile pe parcurs. 

Detaliile conexe ale estimării costurilor trebuie să includă: 
a) o descriere a conţinutului activităţilor pentru care se estimează costurile, 

descriere care de obicei se face prin referirea la structura activităţilor 
descompuse; 

b) documentaţia referitoare la modul de elaborare a estimărilor; 
c) documentaţia care se află la baza ipotezelor de estimare folosite; 
d) indicarea plajei de valori potenţiale (prin adăugarea valorii de variaţie a 
indicatorului -+/-); 
Aceste detalii pot fi mai ample sau mai sumare, în funcţie de domeniul de utilizare, 

însă ele sunt deosebit de utile pentru înţelegerea modului de realizare a estimării. 
Planul de management al costurilor descrie modul în care vor fi administrate 

variaţiile de cost, fiind o componentă a planului proiectului. 
 
2.4. Stabilirea bugetului şi a fluxului de numerar ale proiectului 
 
Bugetul proiectului este un document prin care se stabileşte costul estimativ global 

al tuturor activităţilor individuale şi ale locurilor de muncă (alocarea costului total estimat 
pe activităţi specifice), precum şi sursele de finanţare ale acestora.  Altfel spus, bugetul 
unui proiect prezintă totalitatea resurselor financiare prevăzute pentru realizarea 
obiectivelor acestuia, provenite din finanţare de la autoritatea contractantă (finanţator) şi 
de la partenerii de contract31.  

Acest document are, de obicei, două părţi componente: 
d) partea de cheltuieli, care detaliază cheltuielile pe tipuri de cheltuieli; 
e) partea de venituri, care este detaliată, de obicei, pe surse. 

Bugetul se stabileşte de obicei anual. 
În cazul unui proiect multianual, bugetul va stabili veniturile şi va aloca cheltuielile 

pe perioade anuale, iar în cazul unui proiect subanual, acesta va reflecta veniturile şi 
cheltuielile pe întreaga perioadă a proiectului. 
  

                                                
31 C. Opran, ş.a., op.cit., pag. 241 
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Un exemplu de format de buget este redat în tabelul nr. 2.3. 
 

Tabel nr. 2.3. 
Bugetul proiectului 

 
Nr. Specificaţie Anul 1 Anul 2 Total 
1 Resurse umane 1823175,00 1604475,00 3427650,00 
2 Participanţi 1275750,00 1761750,00 3037500,00 
3 Alte tipuri de costuri 853200,00 888300,00 1741500,00 
4 FEDR 48600,00 0 48600,00 
5 Total costuri directe (1+2+3) 3952125,00 4254525,00 8206650,00 
6 Total cheltuieli generale de 

administraţie (7%) 
276648,75 297816,75 574465,50 

7 VALOAREA ELIGIBILĂ A 
PROIECTULUI (5+6) 

4228773,75 4552341,75 8781115,50 

8 Din care activităţi 
transnaţionale 

333390,60 1000171,80 1333562,40 

9 CONTRIBUŢIA 
SOLICITANTULUI 

84575,48 91046,84 175622,31 

10 ASISTENŢĂ FINANCIARĂ 
NERAMBURSABILĂ 
SOLICITATĂ (7-9) 

4144198,28 4461294,92 8605493,19 

11 VALOAREA NEELIGIBILĂ A 
PROIECTULUI 

750903,75 808359,75 1559263,50 

12 VALOAREA TOTALĂ A 
PROIECTULUI (7+11) 

4979677,50 5360701,50 10340379,00 

Sursa: Privind realizarea previziunilor de flux de numear aferente proiectetelor implementate de Beneficiari, 
precum şi intocmirea de situatii sinteza, conform cerintelor din contractul de finantare, online la adresa 
http://www.fonduri-ue.ro/res/filepicker_users/cd25a597fd-
62/utile/Instructiuni%20de%20implementare/POSDRU/3_POSDRU_Ghid_%20cash_flow.pdf 

 
Stabilirea bugetului presupune să se răspundă la o serie de întrebări: 
- Care sunt obiectivele proiectului? 
- Ce activităţi vor fi implicate în atingerea acestor obiective? 
- Ce resurse vor fi necesare pentru a realiza aceste activităţi? 
- Cât vor costa aceste resurse?  
- De unde vor proveni fondurile prin care se vor acoperi costurile? 
- Este rezultatul real? 
Pentru ca un buget să fie bun, acesta trebuie să îndeplinească următoarele cerinţe: 
a) să aibă claritate, întrucât documentul trebuie să fie înţeles de toţi cei care îl 

utilizează; 
b) elaborarea sa să se realizeze conform unui calendar aprobat; 
c) liniile bugetare să fie adecvate pentru aspectele contabile şi pentru realizarea 

controlului; 
d) estimarea costurilor să fie realizată astfel încât să poată fii justificată; 
e) includerea unor rezerve în cadrul liniilor bugetare relevante, întrucât 

adăugarea unei linii a bugetului sub formă de rezerve poate fi dificil de argumentat; 
f) includerea tuturor costurilor în buget. Există o serie de costuri care sunt de 

multe ori “uitate” în buget: costurile legate de personal (costuri de recrutare, pregătire, taxe 
şi impozite), costurile de start-up (publicitate, costuri legale), asigurări, costul utilităţilor, 

http://www.fonduri-ue.ro/res/filepicker_users/cd25a597fd-62/utile/Instructiuni%20de%20implementare/POSDRU/3_POSDRU_Ghid_%20cash_flow.pdf
http://www.fonduri-ue.ro/res/filepicker_users/cd25a597fd-62/utile/Instructiuni%20de%20implementare/POSDRU/3_POSDRU_Ghid_%20cash_flow.pdf
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costuri de întreţinere ale autovehiculului, costurile de întreţinere şi reparaţii ale 
echipamentelor, costurile conducerii proiectului (întâlniri ale conducerii, etc.), taxele de 
audit. 

Pentru stabilirea bugetului, documentele de intrare sunt32: 
- estimările costurilor; 
- structura activităţilor descompuse, care elementele proiectului asupra cărora vor fi 

alocate costurile; 
- calendarul proiectului, care stabileşte datele de început şi de final ale elementelor 

proiectului, informaţie necesară pentru ataşarea costurilor perioadei în care acestea apar. 
Există două modalităţi principale de a realiza un buget: 
- metoda incrementală – presupune că estimările bugetului se bazează pe 

realizările(unei sumele bugetate) ale bugetului anului anterior, cu modificarea acestora în 
funcţie de inflaţie sau modificările cunoscute în ceea ce priveşte nivelul activităţii. Acest 
mod de construire a bugetului se utilizează mai ales în situaţiile în care nivelurile de 
activitate şi resursele utilizate se modifică puţin de la an la an; 

- bugetarea cu bază zero (ZBB – zero based-budgeting) – presupune 
justificarea fiecărei linii de cheltuieli şi venituri, ignorând experienţa anterioară. Acest tip de 
bugetare se bazează pe detalierea activităţilor planificate. O formă specială a bugetării de 
tip ZBB este bugetarea pe bază de activitate. 

Principalele linii bugetare (tipuri de cheltuieli) ale unui proiect sunt următoarele: 
- cheltuieli de personal (includ salariile, contribuţiile aferente salariilor, cazare, 

diurnă, transport, alte cheltuieli); 
- cheltuieli materiale şi servicii (materii prime şi materiale, lucrări şi servicii 

executate de terţi); 
- dotări independente; 
- cheltuieli indirecte. 
Cheltuielile de personal cuprind salarii pentru personalul propriu, plata 

consultanţilor care asigură desfăşurarea proiectului, impozitele şi contribuţiile  pe salarii.  
Determinarea volumului cheltuielilor de personal se face având în vedere volumul 

de muncă prevăzut pentru fiecare persoană (sau categorie de angajaţi), de nivelul de 
salarizare prevăzut pentru persoana/categoria de angajaţi prevăzută (fie tarif/oră – mai 
ales în cazul persoanelor angajate cu contract civil, fie salariu lunar), de nivelul 
contribuţiilor şi impozitelor aferente veniturilor de natură salarială.  

Ca urmare, este necesar să se stabilească numărul de om-zile sau om-lună 
necesar pentru realizarea activităţilor proiectului şi, în funcţie de nivelul de salarizare, se 
va determina valoarea inclusă în buget.  

În calculul cheltuielilor salariale sunt câteva reguli care trebuie respectate33:  
a) salariile prevazute trebuie să fie în acord cu valoarea de piaţă;  
b) în rubrica salarii sunt prevăzute salariile brute ale angajaţilor implicati în proiect, 

la care sunt adăugate şi toate taxele angajatorului;  
c) este recomandat ca bugetul de salarii să nu depăşească în general 30 % din 

valoarea proiectului;  
d) de obicei, finanţatorii alocă fonduri pentru beneficiari, şi nu, în primul rand, pentru 

salarii. Acest lucru duce uneori la restricţii în ceea ce priveşte salariile; sunt finanţatori care 
nu acceptă plata salariilor, acestea fiind considerate drept o contribuţie proprie a 
iniţiatorului; 

e) consultantii sunt persoane care nu aparţin organizaţiei iniţiatoare şi sunt 
participanţi în proiect, fiind plătiţi pentru aceasta ;  
                                                
32 PMBOK, pag. 79 
33 Ş. Cojocaru, Proiectul de intervenţie în asistenţa socială, Editura Polirom, Iaşi, 2006, pag. 154-155 
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f) serviciile oferite de consultanţi pot fi contractate către aceştia, fiind o formă de a-i 
plăti pentru activităţile în care intervin, fără a fi angajaţi permanenţi în cadrul proiectului.  

Cheltuielile legate de deplasare şi transport includ cheltuielile de transport, 
cazare, diurnă. 

Cheltuielile de transport, cazare, diurnă incluse în buget sunt doar cele făcute 
pentru realizarea activităţilor din proiect. 

Cheltuielile de transport vizează atât cheltuielile legate de transportul personalului, 
cât şi cele legate de transportul beneficiarilor (participarea la diferite activităţi, abonamente 
pentru transportul în comun, etc) sau ale voluntarilor. 

Fundamentarea cheltuielilor de transport cu autoturismul are în vedere numărul de 
kilometri parcurşi/perioadă, consumul specific (consum/100 km), preţul combustibilului. 

 
Ch transport = (nr. km. parcurşi x consum normat/100 km x preţ combustibil) / 100 
 
Pentru consumul de carburant, legea ţării noastre specifică un consum normat de 

7,5 l/ 100 km. 
În cazul transportului cu avionul sau feroviar se au în vedere numărul de călătorii şi 

valoarea estimată a unei călătorii (preţul biletului). 
Cheltuielile de cazare se fundamentează în funcţie de numărul de nopţi de cazare 

estimate şi costul cazării/noapte. 
Cheltuielile cu diurna se fundamentează în funcţie de numărul de zile de deplasare 

şi de valoarea diurnei zilnice. 
Trebuie avute în vedere la fundamentarea acestor cheltuieli restricţiile impuse de 

finanţator sau, dacă nu există, cele impuse de legislaţia românească. 
Cheltuielile materiale şi servicii34 includ cheltuielile de exploatare ce participă 

direct la realizarea proiectului, şi se referă la: 
- materii prime şi materiale; 
- materiale consumabile; 
- combustibil; 
- piese de schimb; 
- obiecte de inventar. 
Materiile prime sunt specifice fiecărui proiect, iar consumul lor se obţine din 

memoriul tehnic, în timp ce materialele sunt materiale auxiliare necesare derulării 
proiectului, fără a se regăsi, de regulă, în produsul finit. 

Fundamentarea cheltuielilor cu materiile prime şi materialele  se realizează în 
funcţie de capacitatea zilnică de producţie a utilajelor, număr de zile lucrătore pe an, 
gradul de utilizare a acestora, consumurile specifice pe unitatea de produs şi preţurile 
medii de achiziţie existente pe piaţă a materiilor prime şi materialelor. 

 
achiz.rodspecific/pmat.prime

Preţ x.Consum (%)x Gr.ut. x Nr.zile x Cap.pr.Ch. lucr.zi=  

 
Combustibilii care se regăsesc în această categorie se referă la cei utilizaţi în mod 

direct pentru activităţi ale proiectului (cu excepţia celor utilizaţi la transportul personalului, 
care se regăsesc în categoria cheltuielilor de personal). În acest caz, la fundamentarea 
cheltuielilor cu combustibilii se au în vedere consumurile specifice şi volumul de activitate 
la care participă utilajele, echipamentele sau vehiculele alimentate. 

                                                
34 C. Opran, ş.a., op.cit., pag. 243 
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Fundamentarea cheltuielilor cu consumabilele (papetărie, etc.) presupune 
determinarea volumului de consumabile, estimarea preţului unitar pentru fiecare categorie 
de consumabile în baza preţurilor de pe piaţă. 

Cheltuielile cu piesele de schimb sau cu obiectele de inventar se estimează în 
funcţie de cantitatea anuală necesară şi preţul mediu de achiziţie existent pe piaţă. 

În cadrul anumitor tipuri de proiecte există şi cheltuieli materiale ce au ca ţintă 
beneficiarii, incluzând în principal următoarele categorii de cheltuieli35: 

a) ajutor material acordat beneficiarilor proiectului (dacă nu exista restrictii din 
partea finantatorului);  

b) dotari materiale specifice nevoilor operationale de implementare a proiectului (de 
exemplu, burse, dotări cu echipamente destinate beneficiarilor, de recuperare şi 
reabilitare, dotare pentru centre de zi, etc.). 

În categoria cheltuielilor directe se mai pot include şi o parte a cheltuielilor legate 
de spaţii, în special chiria locaţiei unde se desfăşoară activităţile proiectului, închiriată 
special în acest scop. Pentru fundamentarea acestei categorii de cheltuieli, chiriile 
prevăzute în proiect trebuie să fie cele de pe piaţa liberă. 

Fundamentarea cheltuielilor legate de lucrări şi servicii executate de terţi se face 
pe baza estimării volumului de activităţi necesare a fi contractate şi preţul estimat al 
fiecărui tip de activitate (având în vedere preţurile de piaţă). 

Multe categorii de proiecte pot include şi cheltuieli legate de diseminarea 
rezultatelor proiectelor. Cheltuielile legate de diseminare pot fi detaliate în diferite capitole: 
consumabile, servicii de publicare, transport, diurnă, cazare, taxe de participare, etc36. 

În cazul dotărilor independente (echipamente prevăzute a fi achiziţionate prin 
proiect), fundamentarea se realizează pe baza ofertelor existente pe piaţă sau a ofertelor 
de pret solicitate de solicitantul finanţării. Echipamentele prevăzute în buget trebuie să fie 
necesare pentru implementarea proiectului. La acest capitol de buget este indicat să fie 
luate în calcul şi cheltuielile de întreţinere şi asigurările pentru echipamente37. 

O categorie importantă de cheltuieli este reprezentantă de cheltuielile 
indirecte(cheltuieli de regie). Din punct de vedere financiar, regia proiectului reprezintă 
suma cheltuielilor indirecte efectuate strict pentru susţinerea activităţilor desfăşurate 
pentru realizarea proiectului. 

Fundamentarea cheltuielilor indirecte se poate face fie pe bază reală, atunci când 
sistemul contabil permite acest fapt, fie pe bază forfetară (caz în care acestea se 
determină ca procentaj din cheltuielile directe)38. 

Fundamentarea cheltuielilor indirecte pe bază reală se face astfel: 
- cheltuielile cu chiriile (dacă nu sunt considerate directe) se estimează în funcţie de 

valoarea chiriei pe unitatea de suprafaţă şi suprafaţă spaţiului închiriat (valoarea se preia, 
în general, din contractele de închiriere sau acordurile de preînchiriere); 
 - cheltuielile cu utilităţile: au la bază consumurile specifice şi preţurile de 
achiziţie/tarifele de prestare pe unităţile de măsură corespunzătoare fiecărui tip de utilitate. 
Spre exemplu, pentru energie electrică relaţia de calcul este următoarea:  

 
Ch.electrică= Consum specific/h x 24h x 295 zile x Preţul Euro/1kwh 

 
 - cheltuieli cu salariile indirecte: se fundamentează asemănător cu cheltuielile cu 
salariile directe şi vizează personalul neproductiv, adică cel administrativ; 

                                                
35 Ş. Cojocaru, op.cit., pag. 155 
36 D. Isoc, Managementul proiectelor de cercetare, Editura Risoprint, Cluj-Napoca, 2007, pag. 54 
37 Ş. Cojocaru, op.cit., pag. 155 
38 C. Opran, op.cit., pag. 245 
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- cheltuieli cu întreţinerea şi reparaţiile: se fundamentează ca şi procent din 
cuantumul valorii achiziţiilor/echipamentelor; 

 - cheltuieli cu asigurările: se fundamentează ca şi procent din cuantumul valorii 
construcţiilor, autovehiculelor, etc. 
 - alte cheltuieli indirecte: se estimează ca şi procent din cuantumul cheltuielilor cu 
utilităţile. 

Estimarea acestor tipuri de cheltuieli se realizează în practică prin utilizarea a 
diverse formate de lucru, cel mai utilizat fiind foaia de lucru de tipul următor: 

 
Tabel nr.2.3. 

Foaie de lucru pentru determinarea bugetului 
 

Nr. 
Crt. 

Descriere UM Număr 
unităţi 

Cantitate Cost unitar Cost total 

a b c d e f g 
       

 
Unităţile de măsură cele mai utilizate în estimarea bugetului sunt prezentate în 

tabelul nr. 2.4. 
 

Tabel nr.2.4. 
Tipuri de unităţi de măsură 

 
Linii bugetare Exemple de unităţi de măsură 

Costuri de personal 
Salarii, premii şi contribuţii lună 
Recrutarea personalului Cheltuieli de publicitate 
Dezvoltarea personalului Zile, persoane 
Diurnă Zile, persoane, deplasare 
Cheltuieli ale voluntarilor Zile, persoane, deplasare 

Costuri de transport 
Carburanţi Kilometri, lună 
Asigurarea autovehiculului Lună sau sumă fixă 
Întreţinerea autovehiculului Kilometri, lună 
Cost transport aerian deplasare 
Transport autobuz/taxi Deplasare, lună 
Costuri de distribuţie Kilometri, deplasare, lună 

Administrarea programului 
Chiria biroului, electricitate şi apă Lună 
Asigurarea clădirii Lună sau sumă fixă 
Telefon/fax Lună 
Servicii poştale Lună 
Reparaţii Lună 
Comisioane bancare Lună 
Taxe de audit Sumă fixă 

Costuri ale proiectului 
Închirierea locaţiei Zile, luni 
Costuri de publicitate Sumă fixă 
Publicaţii Lună 
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Taxe profesionale zile 
Intrări piesă 
Echipament piesă 
Cazare noapte 
Mâncare Persoană, zi, preţ meniu 
Sursa: MANGO, Practical Financial Management for NGOs. Course Handbook, pag. 36-37 

 
EXERCIŢIU:  
 
Utilizând formatul foii de lucru prezentate, să se realizeze bugetul organizării unui 

seminar cu 20 de participanţi, 3 moderatori, desfăşurat pe parcursul a 3 zile. 
Notă: celelalte elemente necesare pentru bugetare sunt la alegerea cursanţilor. 
 
Bugetul de capital, ca program privind finanţarea investiţiilor, cuprinde volumul 

total al mijloacelor financiare necesare pentru realizarea investiţiilor şi sursele de formare, 
fiind deci un document de previziune financiară 39. El este un document de gestiune 
internă, al cărui rol este cel de a asigura echilibrul financiar structural dintre activele fizice 
şi cele financiare şi respectiv raportul dintre sursele proprii şi cele împrumutate. 

Investiţiile ce pot fi finanţate se pot grupa astfel40: 
- investiţii de înlocuire - presupun în general înlocuirea activelor uzate fizic sau 

moral, a căror întreţinere costă mult, astfel încât nu se mai justifică; 
- investiţii de expansiune - au în vedere creşterea capacităţii de producţie sau  de 

distribuţie, îmbunătăţirea calităţii produselor, menţinerea poziţiei competitive a organizaţiei; 
- Investiţii de modernizare/inovare - au rolul de a asigura condiţiile de reducere a 

costurilor, ameliaorarea calităţii produselor, introducerea de noi produse; 
- investiţii strategice - au ca obiect reducerea riscului determinat de progresul 

tehnic şi de concurenţă. Acestea implică cheltuieli de cercetare-dezvoltare, precum şi 
investiţiile de natură socială (care nu aduc în mod direct beneficii financiare, dar sporesc 
mulţumirea angajaţilor şi, indirect, productivitatea muncii). 

Atât cheltuielile curente, cât şi cele necesare pentru realizarea investiţiilor trebuie să 
aibă surse de finanţare. 

Bugetul stabileşte şi sursele de finanţare a proiectului. 
Sursele se împart în două mari categorii: 

- surse interne; 
- surse externe de finanţare a proiectului. 

În categoria surselor interne se include autofinanţarea şi majorarea capitalului 
social prin încorporarea rezervelor. 

Autofinanţarea corespunde unei reţineri din remunerarea anuală a acţionarilor 
pentru finanţarea diverselor nevoi ale întreprinderii. 

Capitalurile proprii reprezintă ansamblul de resurse pe care proprietarii întreprinderii 
îl pun la dispoziţie fie prin aporturi directe, fie prin renunţarea la remunerare. Ca sursă 
internă se consideră creşterea capitalului social prin încorporarea rezervelor.  

În categoria surselor externe se includ: crearea sau creşterea capitalului social 
prin alte modalităţi decât încorporarea de rezerve; creditele bancare; sumele obţinute prin 
credit obligatar; leasingul; credit-furnizor; mobilizarea creanţelor comerciale; factoringul; 
credite acordate de către fundaţii, fonduri de investiţii, etc.; fonduri nerambursabile. 
          Constituirea şi creşterea capitalului prin aport în numerar constituie principala sursă 
de fonduri proprii de origine externă întreprinderii, fiind o operaţiune complexă care 
                                                
39 I. Vasile, Gestiounea financiară a întreprinderii, Editura Meteor Press, Bucureşti, 2008, pag. 260 
40 M. Onofrei, Finanţele întreprinderii, Editura Economică, Bucureşti, 2004, pag. 145 
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necesită respectarea a numeroase formalităţi.  O altă modalitate de constituire şi creştere 
a capitalului social o reprezintă aportul în natură al acţionarilor. 
 Datoriile reprezintă principala sursă de finanţare externă a întreprinderii. 
 Finanţarea investiţiilor se realizează, de regulă, pe lângă capitalul social, din 
împrumuturi pe termen mediu şi lung. 
        Cele mai utilizate forme de împrumuturi pe termen mediu şi lung sunt: emisiunea de 
obligaţiuni;  împrumutul rambursabil la termen; creditul ipotecar. 

Obligaţiunile sunt titluri de valoare (de credit) emise de societăţi comerciale sau de 
autorităţi publice (conform legii) în schimbul obţinerii unor sume de bani, cu asumarea 
obligaţiei de rambursare a acestor sume şi a plăţii dobânzilor datorate.   

Împrumuturile rambursabile la termen se acordă pe intervale de 3-15 ani şi fiind, de 
regulă, nepublice, sunt negociate direct de beneficiar şi creditor ( bănci, instituţii 
nefinanciare). Rambursarea acestor împrumuturi se realizează prin amortizări. 

Creditul ipotecar reprezintă o datorie garantată cu un activ imobiliar, asemănător 
din punct de vedere al schemelor de rambursare şi tipurilor de dobânzi cu celelalte 
împrumuturi. Acest tip de credite sunt acordate pentru achiziţii, amenajări şi reparaţii de 
bunuri imobile efectuate de întreprinderea debitoare sau de o instituţie specializată. 

Leasingul este o modalitate de finanţare ce permite întreprinderii să dispună de 
anumite bunuri fără a avansa fonduri proprii sau fără a apela împrumuturi. Reprezintă o 
soluţie de finanţare pe termen lung care evită dezechilibrele mari de trezorerie, fiind o 
adaptare a firmei la capacitatea limitată a mediului economic în ceea ce priveşte 
finanţarea investiţiilor. 
 Principalele forme de leasing sunt :  

- leasingul financiar este operaţiunea de leasing care îndeplineşte una sau mai 
multe dintre următoarele condiţii: 
         1. riscurile şi beneficiile aferente dreptului de proprietaate trec asupra utilizatorului 
din momentul încheierii contractului de leasing;  
         2. părţile au prevăzut expres că la exprimarea contractului de leasing se transferă 
utilizatorului dreptul de proprietate asupra bunului; 
          3. utilizatorul poate opta pentru cumpărarea bunului, iar preţul de cumpărare va 
reprezenta cel mult 50% din valoarea de intrare pe care acesta o are la data la care 
opţiunea poate fi exprimată; 
          4. perioada de folosire a bunului în sistem de leasing acoperă cel puţin 75% din 
durata de utilizare a bunului, chiar dacă în final dreptul de proprietate nu este transferat. 
        - leasingul operaţional este operaţiunea de leasing care nu îndeplineşte nici una din 
condiţiile prevăzute de leasingul financiar. 
 Pentru finanţarea activităţii curente se poate apela la credite bancare pe termen 
scurt. Rambursarea creditelor de exploatare se va sprijini chiar pe operaţia pe care a 
finanţat-o. 

O altă modalitate de finanţare des întâlnită pentru activitatea curentă constă în 
mobilizarea creanţelor comerciale, care constă în vânzarea de către furnizor băncilor a 
efectelor de comerţ (cambia, billet la ordin, etc.) care atestă dreptul de încasare în 
schimbul unor servicii prestate sau a unor bunuri a unor sume de la clienţii lor. 
 Ca modalitate de finanţare a activităţii de exploatare se înscrie şi factoringul, care 
este un contract prin care un furnizor transferă creanţele sale unei societăţi financiare 
specializate, care îi achită contravaloarea. 

Creditul-furnizor reprezintă obligaţiile de plată ce apar pentru o oragnizaţie la care 
data primirii mărfurilor sau recepţionării serviciilor devansează termenul de plată. Ca 
urmare, organizaţia va trebui să urmărească să maximizeze atât ca volum, cât şi ca 
termen de rambursare creditul-furnizor. 
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 Există şi o serie de fundaţii al căror scop este cel de a sprijini organizaţiile dintr-un 
anumit domeniu, astfel că se pot obţine uneori mai uşor anumite sume necesare pentru 
derularea unor programe specifice. 

O sursă de finanţare a organizaţiilor mai recentă este reprezentată de instrumentele  
structurale. Acestea reprezintă finanţări nerambursabile, acordate de către Uniunea 
Europeană ţării noastre cu scopul de a ajuta la dezvoltarea economiei şi a societăţii. Sunt 
de evidenţiat câteva aspecte specifice: 

- funcţionează pe principiul rambursării cheltuielilor effectuate (adică vor fi primate 
de organizaţie doar după ce acţiunile au fost finalizate şi finanţate din alte resurse, 
rambursându-se după aceea în totalitate sau parţial valoarea acestor cheltuieli); 

- pentru accesarea acestor fonduri este necesar ca organizaţia să dispună de 
cofinanţare, a cărei mărime variază în funcţie de planul operaţional şi măsurile pentru care 
se aplică. 

Pe lângă bugetul proiectului şi bugetul de capital (al investiţiilor), este necesar ca 
într-un proiect să se realizeze şi situaţia fluxului de numerar. 

Situaţia fluxului de numerar evidenţiază situaţia încasărilor şi plăţilor, detaliată pe 
perioade mai reduse de timp decât anul (cum este cazul bugetului), de obicei pe perioade 
de câte o lună. Astfel se pot determina momentele în care nivelurile numerarului devin 
critice, adică situaţiile în care resursele băneşti la dispoziţia organizaţiei nu sunt suficiente 
pentru a face faţă plăţilor generate de realizarea programului. 

Spre deosebire de buget, care evidenţiază dacă organizaţia îşi acoperă costurile la 
nivelul anului întreg, situaţia fluxurilor de numerar evidenţiază dacă organizaţia are 
suficient numerar pentru a-şi onora obligaţiile financiare pe măsură ce apar sau dacă are 
un excedent bănesc pe care l-ar putea fructifica în vederea creşterii veniturilor. 

Identificarea momentelor critice conduce la luarea de către organizaţie a unor 
măsuri corespunzătoare, cum ar fi41: 

- solicitarea fondurilor de la finanţator mai devreme; 
- întârzierea plăţilor anumitor facturi; 
- întârzierea anumitor activităţi; 
- contractarea unui împrumut pentru perioada necesară. 
Aceste elemente trebuie prevăzute înainte de pornirea proiectului, întrucât oricare 

dintre măsurile menţionate pot avea efecte negative pe termen mediu sau lung:  
- întârzierea plăţilor va putea conduce la deteriorarea relaţiilor cu furnizorii; 
- întârzierea activităţilor va putea conduce la neîncadrarea termenul asumate prin 

contractul de finanţare; 
- apelarea la credite va conduce la mărirea costurilor sub forma dobânzilor şi a 

comisioanelor bancare. 
Întocmirea unei situaţii a fluxurilor de numerar are la bază: 
- planul de activitate al proiectului (situaţia activităţilor descompuse); 
- estimarea costurilor; 
- bugetul proiectului. 

Astfel, liniile situaţiei fluxului de numerar vor fi cele care se regăsesc şi în bugetul 
detaliat, iar cifrele din document se obţin prin estimarea sumelor care se vor încasa şi se 
vor plăti şi a momentului în care se va realiza acest fapt. 

Momentul apariţiei încasării sau plăţii depinde de momentul în care a fost planificată să 
se realizeze acţiunea care conduce la acest fapt.  

Majoritatea plăţilor sau încasărilor pot fi prevăzute: 
- plata salariilor are loc lunar; 
- plata utilităţilor se face lunar; 

                                                
41 MANGO, Course Handbook,  Practical Financial Management for NGOs-Getting the Basics Right, pag. 27 
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- plata chiriei se face conform contractului; 
- plata aprovizionărilor/încasarea creanţelor se realizează conform contractelor, în 

funcţie de momentul aprovizionării/furnizării (care se determină în funcţie de structura 
activităţilor descompuse ale proiectului); 

- plata asigurărilor se face conform contractelor de asigurare (de obicei annual 
sau semestrial); 

- plata serviciilor şi lucrărilor executate de către terţi se realizează conform 
contractelor, în funcţie de momentul prestării (care se determină în funcţie de structura 
activităţilor descompuse ale proiectului); 

- plata reparaţiilor capitale (dacă este cazul). 
Există însă şi situaţii care nu pot fi prevăzute, cum ar fi cazul reparaţiilor curente, motiv 

pentru care este indicat ca soldul situaţiei lunare a fluxurilor de numerar să fie uşor pozitiv. 
Câteva sfaturi pentru elaborarea situaţiei fluxurilor de numerar42: 

1. estimarea situaţiei fluxurilor de numerar nu este pur şi simplu o împărţire a 
bugetului în 12 părţi egale, ci împărţirea ăncasărilor şi plăţilor se va face în funcţie de 
momentul derulării activităţilor şi a decontării acestora; 

2. cheltuielile vor fi trecute în situaţia fluxurilor de numerar în momentul în care 
resursele băneşti sunt utilizate efectiv prin efectuarea plăţii (spre exemplu, o factură la 
utilităţi pentru luna aprilie va fi primită în luna mai, cu scadenţa în luna iunie. În acest caz, 
plata se va face în iunie, iar ieşirea de resurse băneşti va fi evidenţiată în luna iunie); 

3. trebuie să se ţină seama de termenii plăţii, precum şi de calendarul de încasare a 
veniturilor. Astfel, trebuie să se ţină seama de faptul că resursele băneşti de la finanţator 
vor intra doar după ce s-au efectuat o parte de cheltuieli şi plăţi, astfel că este necesar să 
existe resurse proprii ale organizaţiei pentru a reuşi realizarea activităţilor. De asemenea, 
pot exista anumite prevederi contractuale care impun efectuarea unor plăţi cu titlul de 
avans pentru diverse lucrări sau servicii prestate de terţi sau pentru anumite aprovizionări. 
În cazul aprovizionărilor sau a vânzărilor de bunuri sau servicii, condiţiile contractuale pot 
prevedea plata/încasarea în tranşe, astfel că în situaţia fluxurilor de numerar plăţile şi 
încasările vor fi evidenţiate treptat, pe măsura realizării lor efective; 

4. pentru cheltuielile neprevăzute este rezonabil să avem în vedere crearea unei 
rezerve rezonabile lunare; 

5. din situaţia fluxurilor de numerar sunt excluse tranzacţiile care nu implică 
numerar (de exemplu, donaţiile în natură), chiar dacă acestea apar în buget. 
  

                                                
42 După MANGO, op.cit., pag. 28 
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CAPITOLUL III – CONTROLUL COSTURILOR ŞI 
ELIGIBILITATEA CHELTUIELILOR 

 
3.1. Controlul costurilor 
 
Controlul costurilor proiectului are în vedere evaluarea modului de realizare a 

cheltuielilor proiectului, analiza şi verificarea modificărilor ce pot să apară pe parcursul 
derulării proiectului în bugetul acestuia. 

Pentru un control eficient se recomandă: 
- stabilirea aspectelor analizate; 
- stabilirea unor elemente de analiză intermediare; 
- stabilirea unor limite de avertizare; 
- efectuarea unor activităţi corective. 

Măsurile corrective ce trebuie luate pot fi prevăzute într-un plan de acţiune 
corectivă.  

Cele mai importante rapoarte ce vor fi utile managerului de proiect sunt: 
- raportul asupra fluxului de numerar; 
- raportul privind execuţia bugetului. 

Raportul asupra fluxului de numerar are în vedere analiza încasărilor şi plăţilor 
realizate comparative cu cele planificate iniţial şi actualizarea estimărilor referitoare la 
viitoarele încasări şi plăţi. Cu ajutorul acestui raport, managerul de proiect poate depista 
din vreme momentele în care resursele băneşti vor fi insuficiente pentru a face faţă 
nevoilor, precum şi situaţiile de excedent bănesc ce pot apărea. 

Importanţa acestui raport este deosebită, întrucât trebuie avute în vedere măsuri de 
eliminare a dificultăţilor financiare, astfel încât furnizorii să poată fi plătiţi la timp. 

Ca şi soluţii rezonabile în astfel de situaţii întâlnim: 
- încasarea debitorilor la termenele stabilite; 
- depunerea tuturor banilor încasaţi zilnic la bancă; 
- solicitarea unor termeni de plată speciali de la furnizorii mai importanţi ai 

proiectului (cei a căror pondere în total achiziţii este ridicată); 
- prioritizarea plăţilor importante; 
- amânarea acţiunilor care conduc la creşterea costurilor; 
- negocierea unei facilităţi de împrumut de tip overdraft. 

Raportul privind execuţia bugetului are în vedere compararea bugetului aprobat 
pentru perioada supusă analizei cu nivelul înregistrat de cheltuieli şi venituri ale perioadei. 
În baza acestei comparaţii, se vor stabili diferenţe ale indicatorilor bugetari realizaţi faţă de 
cei aprobaţi, ceea ce impune luarea unor măsuri corrective. Diferenţele pot evidenţia: 

- nerealizarea unor niveluri ale veniturilor sau cheltuielilor din bugetul aprobat 
(adică venituri sau cheltuieli mai mici); 

- respectarea bugetului aprobat în execuţie; 
- realizarea la nivel superior a veniturilor şi/sau cheltuielilor. 
Diferenţele favorabile sunt cele care reflectă următaorele situaţii: 
- veniturile realizate sunt mai mari decât cele aprobate; 
- în general, cheltuielile effectuate sunt mai mici decât cele bugetate. 
Diferenţele nefavorabile sunt cele în care: 
- veniturile realizate sunt mai mici decât veniturile bugetate; 
- cheltuielile realizate sunt mai mari decât cheltuielile bugetate 
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Un exemplu simplificat de comparaţie asupra bugetului aprobat vs. realizat este 
redat în tabelul nr. 3.1 (diferenţele negative sunt aferente celor nefavorabile, iar cele 
pozitive – celor favorabile). 

Tabel nr. 3.1. 
Raport asupra execuţiei bugetului 

 
Linie bugetară Buget aprobat Cheltuieli 

realizate 
Diferenţe (u.m.) Grad de 

realizare (%) 
0 1 2 3 = 1-2 4 = (2/1) x 100 

Cheltuieli cu 
salariile 

100 89 + 11 89 

Cheltuieli de 
deplasare 

80 90 - 10 112,5 

Cheltuieli cu 
echipamentele  

85 100 - 15 117,65 

Taxe 40 30 + 10 75 
Total 305 309 - 4 101,31 

 
 Pentru a evidenţia în plus rezultatele comparative se poate utiliza formatul grafic. 

După realizarea acestui  tabel comparativ, analiza trebuie să identifice cauzele care 
au generat aceste diferenţe.  

În general, cauzele care pot determina apariţia acestor diferenţe sunt apariţia unor 
modificări în ceea ce priveşte43: 

- perioada de derulare a activităţii; 
- preţurile de achiziţie efective faţă de preţurile de achiziţie bugetate; 
- cantitatea de bunuri şi/sau servicii necesară în realitate comparativ cu cantitatea 

estimată. 
Aceste cauze pot determina: 
- diferenţe temporare (în general cele determinate de reprogramarea unor 

activităţi), în cazul cărora nu sunt necesare măsuri corective; 
- diferenţe definitive (determinate de modificările de preţuri sau cantităţi), care 

necesită luarea unor măsuri care să corecteze derapajele. 
Măsurile corective care se pot lua în baza acestei analize sunt evidenţiate în tabelul 

nr. 3.2. 
Tabel nr. 3.2 

Acţiuni corective în cazul diferenţelor bugetare 
 Efecte temporare Efecte definitive 
Diferenţe favorabile - monitorizarea 

progresului 
- planificarea cheltuielii 

dacă activitatea este 
întârziată 

- multiplicarea activităţilor 
- realocarea fondurilor (dacă 

finanţatorul permite) 

Diferenţe 
nefavorabile 

- întârzierea costurilor 
bugetate viitoare 

- analiza implicaţiilor 
asupra fluxului de 
numerar 

- atragere de resurse băneşti 
suplimentare 

- utilizarea rezervelor 
- reducerea costurilor 
- reducerea operaţiunilor 

Sursa: Mango, op.cit., pag. 70 

                                                
43 MANGO, op.cit., pag. 68-69. 
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Rezultatele analizei celor două rapoarte pot conduce la unele aprecieri generale 
asupra gestiunii proiectului. 

Astfel: 
- un deficit important conduce la aprecierea că organizaţia este greu de 

controlat şi slab administrată; 
- un deficit redus evidenţiază necesitatea finanţării, în condiţiile unei administrări 

adecvate; 
- un excedent redus sugerează un management bun; 
- un excedent important poate indica nesatisfacerea nevoilor sau o inabilitate de 

proiectare a bugetului. 
În baza celor două rapoarte se poate realiza o nouă estimare a bugetului şi a 

fluxului de numerar pentru perioada rămasă din proiect. 
În esenţă, aceste analize sunt prevăzute şi de aşa-numita metodă de „management 

al valorii câştigate”, care analizează prin comparaţie următorii indicatori: 
- costul bugetat al activităţilor planificate; 
- costul bugetat al activităţilor realizate; 
- costul realizat al activităţilor realizate. 

Se determină abateri absolute, precum şi indici de performanţă prin compararea 
celor 3 categorii de costuri, în funcţie de care se decide dacă sunt necesare revizuri ale 
costului bugetat, actualizarea bugetului, luarea unor măsuri corective. 

 

3.2. Prefinanţarea proiectelor 
 

Prefinanţarea reprezintă sumele transferate din instrumente structurale către 
beneficiari, prin plată directă ori prin plată indirectă, în stadiul iniţial pentru susţinerea 
începerii derulării proiectelor şi/sau pe parcursul implementării acestora. 

Scopul acordării prefinanţării este acela de a asigura resursele financiare necesare 
începerii derulării corespunzătoare a proiectelor.Marimea prefinantarii diferă în funcţie de 
tipul proiectului (cu sau fără ajutor de stat), al beneficiarului, durata de implementare, tipul 
de activităţi ce urmează a se derula în cadrul proiectului. 

Documentaţia pentru solicitarea de acordare a prefinanţării se depune numai după 
ce Beneficiarul a încheiat contractul de finanţare cu Autoritatea de management / 
Organismul Intermediar. După semnarea contractelor, beneficiarii vor transmite 
Organismelor Intermediare notificarea privind depunerea cererilor de pre-finanţare, cu 
specificarea sumei şi a datei la care vor depune respectivele cereri. 

La acordarea, cumulată sau în tranşe, a pre-finanţării, beneficiarii vor ataşa la 
cerere documentele privind achiziţia serviciului, lucrării etc. pe care Organismul 
Intermediar şi Autoritatea de Management le vor verifica. De asemenea, în contractul de 
finanţare este stipulată obligaţia beneficiarului de a depune, după acordarea pre-finanţării, 
o cerere de rambursare. Se consideră că, prin sprijinul acordat pentru a putea începe 
derularea activităţilor proiectului cu sumele din pre-finanţarea acordată, fără a greva 
pentru început bugetul entităţii, beneficiarii pot efectua plăţi către furnizorii cu care au 
încheiat contracte pe care ulterior să le solicite a fi rambursate. 

Pre-finanţarea se va recupera prin deducţii procentuale din fiecare cerere de 
rambursare. Deducţiile vor începe cu prima cerere de rambursare, iar pre-finanţarea 
acordată se va recupera integral înainte de efectuarea plaţii finale. 
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3.3. Criterii de eligibilitate a cheltuielilor 
 
 Vor fi finanţate prin proiect doar cheltuielile pe care finanţatorul le consideră 

eligibile. Ca urmare, în cadrul bugetului se vor estima atât nivelul total al cheltuielilor, cât şi 
defalcat pe categorii, respectiv cheltuieli eligibile sau cheltuieli neeligibile. 
 În general, se consideră eligibile cheltuielile care îndeplinesc următoarele criterii44: 

- să fie necesare pentru derularea proiectului, să fie incluse în contract şi să fie în 
concordanţă cu principiile unui management financiar sănătos; 

- să fie efectuate în timpul duratei execuţiei proiectului şi după semnarea 
contractului; 

- să fie înregistrate în contabilitate, să fie identificabile şi justificabile prin 
documente financiar-contabile; 

- costurile indirecte sunt eligibile numai dacă nu includ costuri alocate altor capitole 
de buget prevăzute în contract; 

- cheltuielile cu personalul angajat în proiect trebuie să corespundă salariilor 
actuale (care includ contribuţiile către bugetele publice) şi să se încadreze în limitele 
legale sau prevăzute de finanţator; 

- cheltuielile de transport şi cele cu diurna se încadrează în limitele acceptate de 
finanţator sau, dacă nu sunt precizate, în limitele specificate de lege; 

- cheltuielile de achiziţie a echipamentelor sau serviciilor trebuie să corespundă 
celor ale pieţei. 

Există şi o serie de cheltuieli care în general nu sunt eligibile, cum ar fi: 
- dobânzi datorate; 
- pierderi datorate variaţiei cursului de schimb; 
- amenzi; 
- alte tipuri de cheltuieli (spre exemplu, cheltuieli pentru achiziţia de terenuri sau 

clădiri). 
 

3.4. Eligibilitatea cheltuielilor  în proiectele finanţate din fonduri structurale 
 

În România, actul legislativ care stabileşte în principal regulile generale pe care 
trebuie să le îndeplinească o cheltuială pentru a fi eligibilă este HG 759/2007. Pe de altă 
parte, Hotărârea stipulează şi regulile specifice şi plafoanele pentru unele categorii de 
cheltuieli „sensibile” (ex. contribuţia în natură, amortizarea, cheltuielile generale de 
administraţie, achiziţia de tren şi de imobile, cheltuielile care intervin în proiectarea, 
monitorizarea sau managementul operaţiunii, leasingul financiar). În plus,  aici sunt 
stabilite categoriile de cheltuieli care nu sunt eligibile. HG 759/2007 a fost modificată prin 
HG 1135/2011, potrivit căreia cheltuiala cu TVA nedeductibilă devine eligibilă pentru toate 
programele operaţionale finanţate din instrumente structurale. 

Pentru a fi eligibilă, o cheltuială trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele 
condiţii cu caracter general45: 

a) să fie efectiv plătită de către beneficiar, între 1 ianuarie 2007 şi 31 decembrie 
2015, dacă autoritatea de management nu decide altfel prin contractul de finanţare; 

b) să fie însoţită de facturi, în conformitate cu prevederile legislaţiei naţionale, sau 
de alte documente contabile cu valoare probatorie, echivalentă facturilor, pe baza cărora 
cheltuielile să poată fi auditate şi identificate; 

c) să fie în conformitate cu prevederile contractului de finanţare încheiat de către 
autoritatea de management sau organismul intermediar, pentru şi în numele acesteia, 
                                                
44 C. Opran, ş.a., op.cit., pag. 247 
45 HG 759/2007, art. 2 
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pentru aprobarea operaţiunii, cu respectarea art. 54(5) şi art. 60 din Regulamentul 
Consiliului nr. 1.083/2006; 

d) să fie conformă cu prevederile legislaţiei naţionale şi comunitare. 
 Prin excepţie de la prevederile anterioare, cheltuielile din cadrul schemelor de ajutor 
de stat sunt eligibile în conformitate cu prevederile art. 78 din Regulamentul Consiliului nr. 
1.083/2006, iar cheltuielile privind instrumentele de inginerie financiară sunt eligibile în 
conformitate cu prevederilor art. 78 din Regulamentul Consiliului nr. 1.083/2006 şi ale art. 
43-46 din Regulamentul Comisiei nr. 1.828/2006. 

Există şi o serie de cheltuieli care pot fi considerate eligibile, în situaţia respectării 
anumitor cerinţe. 

Astfel, prin excepţie de la prevederile amintite anterior şi în conformitate cu 
prevederile art. 56 alin. (2) lit. c) din Regulamentul Consiliului nr. 1.083/2006, contribuţia în 
natură poate fi considerată cheltuială eligibilă, în conformitate cu prevederile art. 2, dacă 
îndeplineşte şi următoarele condiţii specifice: 

a) contribuţia este de natura terenului, clădirilor, echipamentelor, materialelor; 
b) contribuţia în natură sub formele prevăzute la lit. a) este considerată contribuţie 

proprie a beneficiarului şi nu trebuie să depăşească cumulativ 20% din totalul contribuţiei 
beneficiarului stabilite prin contractul de finanţare; 

c) obiectul contribuţiei în natură sub formele prevăzute la lit. a) nu trebuie să fi fost 
achiziţionat prin intermediul unor finanţări comunitare nerambursabile; 

d) în cazul terenului, clădirilor şi echipamentelor, valoarea este certificată de un 
evaluator independent autorizat; 

e) în cazul clădirilor şi echipamentelor, acestea trebuie să facă parte integrantă şi 
inseparabilă din rezultatul operaţiunii; 

f) în cazul terenurilor şi clădirilor, acestea trebuie să fie libere de orice sarcini sau 
interdicţii şi să nu facă obiectul unor litigii aflate în curs de soluţionare la instanţele 
judecătoreşti; 

g) respectă prevederile art. 12 lit. e) a HG 759/2007. 
De asemenea, prin excepţie de la prevederile generale de eligibilitate, amortizarea 

este considerată cheltuială eligibilă dacă respectă prevederile aplicabile de la art. 2 şi 
îndeplineşte următoarele condiţii specifice: 

a) bunul amortizabil nu a fost achiziţionat prin intermediul unor finanţări comunitare 
nerambursabile; 

b) amortizarea este calculată în conformitate cu prevederile legale în vigoare; 
c) amortizarea este eligibilă exclusiv pentru perioada de finanţare a operaţiunii, 

conform prevederilor contractului de finanţare; 
d) costul de achiziţie al bunului amortizabil nu a fost declarat drept cheltuială 

eligibilă şi respectă prevederile art. 11(3) pct. (c) din Regulamentul nr. 1.081/2006 al 
Parlamentului European şi al Consiliului; 

e) valoarea amortizării poate fi evaluată şi auditată. 
 Prin legislaţia specifică se prevăd condiţiile în care diferite tipuri de cheltuieli 
(cheltuielile generale de administraţie, Costul achiziţiei de teren fără construcţii; costul de 
achiziţie al imobilelor deja construite, inclusiv terenul pe care se află construcţia,; 
cheltuielile pentru locuinţe, cheltuielile realizate de către beneficiar care intervin în 
proiectarea, monitorizarea şi managementul operaţiunii; cheltuielile utilizatorului de 
leasing) sunt eligibile. 
 Prin HG 759/2006 s-au stabilit categoriile de cheltuieli care nu sunt eligibile46: 

a) taxa pe valoarea adăugată; 
b) dobânda şi alte comisioane aferente creditelor; 

                                                
46 HG 759/2007, art. 12 
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c) cheltuielile colaterale care intervin într-un contract de leasing; 
d) dezafectarea centralelor nucleare; 
e) achiziţia de echipamente, mobilier, autovehicule, infrastructură, teren şi alte 

imobile, pentru operaţiunile care beneficiază de finanţare din FSE, cu excepţia cazurilor în 
care se aplică prevederile art. 34 alin. (2) din Regulamentul Consiliului nr. 1.083/2006, ale 
art. 3 alin.(7) şi ale art. 11 alin. (4) din Regulamentul nr. 1.081/2006, potrivit art. 13 din  
hotărâre; 

f) cheltuielile pentru locuinţe, pentru operaţiunile care beneficiază de finanţare din 
Fondul Social European (FSE) ş Fondul de Coeziune (FC); 

g) achiziţia de echipamente second-hand; 
h) amenzi, penalităţi şi cheltuieli de judecată; 
i) costurile pentru operarea obiectivelor de investiţii. 

 Prin HG 1135/2011 s-au modificat prevederile HG 759/2007 referitoare la 
eligibilitatea TVA. Astfel, s-a stabilit ca TVA nedeductibilă să fie eligibilă pentru toate 
programele operaţionale finanţate prin instrumentele structurale. Pentru a fi eligibilă, TVA 
nedeductibilă trebuie să fie aferentă unor cheltuieli eligibile efectuate în cadrul proiectelor 
finanţate din instrumente structurale. Prin aceeaşi HG 1135 s-a stabilit că TVA deductibilă 
este cheltuială neeligibilă. 

În completare, Autorităţile de Management elaborează liste detaliate cu cheltuielile 
eligibile, în funcţie de specificul programului operaţional gestionat, care vor fi aprobate 
prin Ordin Comun al Ministrului  coordonator al Autorităţii de Management şi al Ministrului 
Economiei şi Finanţelor. 
 Spre exemplu, lista cheltuielilor eligibile efectuate în cadrul proiectelor finanţate în 
cadrul Programului Operaţional  Regional 2007-2013 precizează pentru axa 3 – 
“Îmbunătăţirea infrastructurii sociale”, domeniul de intervenţie: 3.2. – “Reabilitarea 
/modernizarea / dezvoltarea şi echiparea infrastructurii serviciilor sociale”, următoarele 
cheltuieli eligibile47: 
 CAP. 1 Cheltuieli pentru obţinerea şi amenajarea terenului 
1.1. Obţinerea terenului (maxim 10% din valoarea eligibila a proiectului), care includ 
cheltuielile efectuate pentru cumpărarea de terenuri. 
1.2. Amenajarea terenului care includ cheltuielile efectuate la începutul lucrărilor pentru 
pregătirea amplasamentului şi care constau în demontări, defrişări, evacuări materiale 
rezultate, devieri reţele de utilităţi din amplasament, drenaje, epuismente (exclusiv cele 
aferente realizării lucrărilor pentru investiţia de bază), devieri de cursuri de apă. 
1.3. Amenajări pentru protecţia mediului, care includ cheltuielile efectuate pentru lucrări 
şi acţiuni de protecţia mediului, inclusiv pentru refacerea cadrului natural după terminarea 
lucrărilor, precum: plantare de copaci, reamenajare de spaţii verzi. 

CAP. 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare obiectivului, care 
includ cheltuielile aferente asigurării cu utilităţile necesare funcţionării obiectivului de 
investiţie, precum: alimentare cu apă, canalizare, alimentare cu gaze naturale, agent 
termic, energie electrică, telefonie, radio-tv care se execută pe amplasamentul delimitat 
din punct de vedere juridic, ca aparţinând obiectivului de investiţie, precum şi cheltuielile 
aferente branşării la reţelele de utilităţi. 
  

                                                
47 Conform Ordinului comun al ministrului dezvoltării, lucrărilor publice şi locuinţelor nr. 1119/ 30.10.2007 şi al 
ministrului economiei şi finanţelor nr. 2392/ 13.12.2007 pentru aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile pentru 
domeniul major de intervenţie, “Reabilitarea /modernizarea/ dezvoltarea şi echiparea infrastructurii serviciilor sociale”, 
publicat în MO nr. 19/10.01.2008  
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CAP. 3 Cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică 
3.1. Studii de teren, care cuprind cheltuielile pentru studii geotehnice, geologice, 
hidrologice, hidrogeotehnice, fotogrammetrice, topografice şi de stabilitate a terenului pe 
care se amplasează obiectivul de investiţie. 
3.2. Obţinere avize, acorduri şi autorizaţii, care includ cheltuielile pentru: 
a) obţinerea/prelungirea valabilităţii certificatului de urbanism, taxa pentru 
obţinerea/prelungirea 
valabilităţii autorizaţiei de construire, conform legii; 
b) obţinerea avizelor şi acordurilor pentru racorduri şi branşamente la reţele publice de 
apă, 
canalizare, gaze, termoficare, energie electrică, telefonie etc.; 
c) obţinerea acordului de mediu; 
d) obţinerea avizului PSI; 
3.3. Proiectare şi inginerie, care includ cheltuielile pentru elaborarea tuturor fazelor de 
proiectare (studiu de prefezabilitate, studiu de fezabilitate, proiect tehnic, detalii de 
execuţie), pentru plata verificării tehnice a proiectării, precum şi pentru elaborarea 
documentaţiilor necesare obţinerii acordurilor, avizelor şi autorizaţiilor aferente obiectivului 
de investiţie, documentaţii ce stau la baza emiterii avizelor şi acordurilor impuse prin 
certificatul de urbanism, documentaţii urbanistice, studii de impact, studii/expertize de 
amplasament. Pentru lucrările de modernizare sau consolidare la construcţii existente sau 
pentru continuarea lucrărilor la construcţii începute şi neterminate se includ cheltuielile 
efectuate pentru expertiza tehnică. 
3.4. Consultanţă, care includ cheltuielile efectuate, după caz, pentru: 
a) plata serviciilor de consultanţă la elaborarea studiului de prefezabilitate sau a studiilor 
de piaţă, 
de evaluare; 
b) plata serviciilor de consultanţă în domeniul managementului investiţiei sau 
administrarea contractului de execuţie. 
3.5. Asistenţă tehnică, care includ cheltuielile efectuate, după caz, pentru: 
a) asistenţă tehnică din partea proiectantului, în cazul când aceasta nu intră în tarifarea 
proiectării; 
b) asigurarea supravegherii execuţiei prin inspectori de şantier desemnaţi de autoritatea 
contractantă 
în limita a 10% din valoarea contractului de lucrări; 

CAP. 4 Cheltuieli pentru investiţia de bază 
4.1. Construcţii şi instalaţii, unde se cuprind cheltuielile aferente execuţiei obiectivului de 
investiţie: cheltuieli de lucrări pentru dezvoltarea clădirilor centrelor sociale; cheltuieli de 
lucrări pentru reabilitarea şi modernizarea clădirilor centrelor sociale existente; cheltuieli de 
lucrări pentru dezvoltarea clădirilor în care funcţionează centre rezidenţiale; cheltuieli de 
lucrări pentru reabilitarea şi modernizarea clădirilor existente în care funcţionează centre 
rezidenţiale; cheltuielile se desfăşoară pe obiecte, iar delimitarea obiectelor se face de 
către proiectant (ex. rampe de acces etc) 
4.2. Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale cu montaj, care cuprind 
cheltuielile pentru procurarea utilajelor şi echipamentelor tehnologice, precum şi a celor 
incluse în instalaţiile funcţionale; cheltuieli cu achiziţionarea de echipamente de 
specialitate; cheltuieli cu achiziţionarea de programe informatice; cheltuieli cu 
achiziţionarea şi instalarea de sisteme de ridicat persoane cu dizabilităţi; 

CAP. 5 Alte cheltuieli 
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5.1. Organizare de şantier, care cuprind cheltuielile estimate ca fiind necesare 
contractantului în vederea creării condiţiilor de desfăşurare a activităţii de construcţii-
montaj. 
5.1.1. Lucrări de construcţii şi instalaţii aferente organizării de şantier, care cuprind 
cheltuielile legate de lucrări de nivelări ale terenurilor naturale, dezafectări locale de căi de 
comunicaţie sau construcţii, branşarea la utilităţi, realizarea de căi de acces, construcţii 
sau amenajări la construcţii existente. 
5.1.2. Cheltuieli conexe organizării de şantier, care cuprind cheltuielile pentru: 
obţinerea autorizaţiei de execuţie a lucrărilor de organizare de şantier, taxe de 
amplasament, închirieri semne de circulaţie, întreruperea temporară a reţelelor de 
transport sau distribuţie de apă, canalizare, agent termic, energie electrică, gaze naturale, 
a circulaţiei rutiere, căi ferate, navale sau aeriene, contractele de asistenţă cu poliţia 
rutieră, contracte temporare cu furnizorii de utilităţi, cu unităţi de salubrizare. 
5.2. Comisioane, taxe, cote legale, care cuprind, după caz: cota aferentă inspecţiei 
pentru controlul calităţii lucrărilor de construcţii, cota pentru controlul statului în 
amenajarea teritoriului, urbanism şi pentru autorizarea lucrărilor de construcţii, cota 
aferentă Casei Sociale a Constructorilor, valoarea primelor de asigurare din sarcina 
autorităţii contractante. 
5.3. Cheltuieli diverse şi neprevăzute 
a) Estimarea acestora se face în procent de maxim 5% din valoarea cheltuielilor prevăzute 
la cap./subcap. 1.2, 1.3, 2, şi 4 ale devizului general, în funcţie de natura şi complexitatea 
lucrărilor. 
b) Din procentul stabilit se acoperă, după caz, cheltuielile rezultate în urma modificărilor de 
soluţii tehnice, cantităţi suplimentare de lucrări, utilaje sau dotări ce se impun pe parcursul 
derulării investiţiei, precum şi cheltuielile de conservare pe parcursul întreruperii execuţiei 
din cause independente de autoritatea contractantă. 

CAP. 6 Cheltuieli aferente implementarii programului 
1. Cheltuieli cu diurne, cazare şi transport ale echipei de proiect 
2. Salarii ale echipei de proiect; 
3. Cheltuieli de publicitate 
4. Cheltuieli de audit; 
5. Cheltuieli administrative în limita a maxim 5 % din valoarea eligibilă a proiectului. 
 

3.5. Documente contabile legate de decontarea cheltuielilor 
 
Justificarea principalelor tipuri de cheltuieli se face astfel: 
- cheltuielile salariale ale personalului se justifică cu statul de plată semnat de 

persoanele angajate şi de ordinele de plată vizate de bancă; 
- cheltuielile de deplasare se justifică cu ordinul de deplasare şi cu 

documentele de transport (billet, bon de benzină/motorină, etc.); 
- cheltuielile de cazare se justifică cu ordinul de deplasare şi cu factura şi 

documentul de plată (ordin de plată, chitanţă) care atestă plata; 
- cheltuielile de diurnă se justifică cu ordinul de deplasare; 
- cheltuielile cu materiile prime, materialele, obiectele de inventar achiziţionate 

se justifică cu factura fiscală care atestă achiziţia, nota de recepţie şi constatare diferenţe, 
bonul de consum (pentru darea în consum), iar plata achiziţiei se înregistrează pe baza 
ordinului de plată;  

- cheltuielile pentru lucrările şi serviciile executate de terţi se justifică pe bază 
de facturi sau contracte şi pe bază de procese verbale de recepţie; 
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- cheltuielile cu achiziţia de imobilizări se înregistrează în contabilitate pe bază 
de factură, proces verbal de recepţie/recepţie provizorie/punere în funcţiune/constatare 
finală, iar plata se înregistrează pe baza ordinului de plată vizat de bancă. 

In conformitate cu Ordinul Ministrului Economiei şi Finantelor nr. 3512/2008, 
documentele care stau la baza înregistrărilor în contabilitate pot dobândi calitatea de 
document justificativ numai în condiĠiile în care furnizează toate informatiile prevăzute de 
normele legale în vigoare (denumirea documentului; denumirea/numele şi prenumele si, 
după caz, sediul/adresa persoanei juridice/fizice care întocmeste documentul; numărul 
documentului şi data întocmirii acestuia; mentionarea părtilor care participă la efectuarea 
operatiunii economico-financiare(când este cazul); continutul operatiunii economico-
financiare si, atunci când este necesar, temeiul legal al efectuării acesteia; datele 
cantitative şi valorice aferente operatiunii economico-financiare efectuate,după caz; 
numele şi prenumele, precum şi semnăturile persoanelor care răspund de efectuarea 
operatiunii economico-financiare, ale persoanelor cu atributii de control financiar preventiv 
şi ale persoanelor în drept să aprobe operatiunile respective, după caz; alte elemente 
menite să asigure consemnarea completă a operatiunilor effectuate). 

Documentele contabile - jurnale, fise etc. -, care servesc la prelucrarea, 
centralizarea şi înregistrarea în contabilitate a operatiunilor consemnate în documentele 
justificative, întocmite manual sau prin utilizarea sistemelor informatice de prelucrare 
automată a datelor, trebuie să cuprindă elemente cu privire la: felul, numărul şi data 
documentului justificativ; sumele corespunzătoare operatiunilor efectuate; conturile 
sintetice şi analitice debitoare şi creditoare; semnăturile pentru întocmire şi verificare, după 
caz. 

Inscrierea datelor în documente se face cu cerneală, cu pix cu pastă sau prin 
utilizarea sistemelor informatice de prelucrare automată a datelor, după caz. 

În documentele justificative şi în cele contabile nu sunt admise stersături, modificări 
sau alte asemenea procedee, precum şi lăsarea de spatii libere între operatiunile înscrise 
în acestea sau file lipsă. 

Erorile se corectează prin tăierea cu o linie a textului sau a cifrei gresite, pentru ca 
acestea să poată fi citite, iar deasupra lor se scrie textul sau cifra corectă. 

 Corectarea se face în toate exemplarele documentului şi se confirmă prin 
semnătura persoanei care a întocmit/corectat documentul justificativ, mentionându-se şi 
data efectuării corecturii. 

 În cazul documentelor justificative la care nu se admit corecturi, cum sunt cele pe 
baza cărora se primeste, se eliberează sau se justifică numerarul, ori al altor documente 
pentru care normele de utilizare prevăd asemenea restrictii, documentul întocmit gresit se 
anulează şi rămâne în carnetul respectiv. 

 La corectarea documentului justificativ în care se consemnează operatii de 
predare-primire a valorilor materiale şi a mijloacelor fixe este necesară confirmarea, prin 
semnătură, atât a predătorului, cât şi a primitorului. 

Documentele justificative se înregistrează în contabilitatea contractorului proiectului 
în mod cronologic şi sistematic, iar răspunderea pentru înregistrarea în contabilitate revine 
contractorului. Beneficiarii de proiecte finanţate din instrumente structurale au obligaţia să 
ţină pentru fiecare proiect o evidenţă contabilă distinctă, folosind conturi analitice dedicate, 
atât pentru sumele încasate reprezentând pre-finanţarea, cât şi pentru cheltuielile 
efectuate, aferente implementării fiecărui proiect. 

În cazul în care prelucrarea documentelor justificative se face de către un tert 
(persoană fizică sau juridică), în relatiile dintre terti şi unitătile beneficiare este necesar ca 
pentru efectuarea corespunzătoare a înregistrărilor în contabilitate să se respecte 
următoarele reguli: 
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- documentele justificative să fie întocmite corect şi la timp de către unitătile 
beneficiare, acestea răspunzând de realitatea datelor înscrise în documentele respective; 

 - documentele contabile, întocmite de terti pe baza documentelor justificative, 
trebuie predate unitătilor beneficiare la termenele stabilite prin contractele sau convenĠiile 
civile încheiate, tertii răspunzând de corectitudinea prelucrării datelor; 

 - în conditiile în care prestatorul de servicii de prelucrare a documentelor nu este 
persoană fizică sau juridică autorizată potrivit Ordonantei Guvernului nr. 65/1994 privind 
organizarea activitătii de expertiză contabilă şi a contabililor autorizati, republicată, unitătile 
beneficiare trebuie să efectueze verificarea documentelor contabile obtinute de la terti, în 
sensul cuprinderii tuturor documentelor justificative predate pentru prelucrare, al 
respectării corespondentei conturilor şi exactitătii sumelor înregistrate. 

Toate documentele originale, inclusiv documentele contabile, privind activităţile şi 
cheltuielile eligibile, trebuie păstrate în vederea asigurării unei piste de audit adecvate, în 
conformitate cu regulamentele comunitare şi naţionale în vigoare. Regula generala 
aferenta perioadei de programare 2007-2013 este cea conform căreia toate documentele 
justificative pentru operaţiunile individuale trebuie să fie păstrate timp de trei ani de la 
încheierea programului48.  

Documentele trebuie să fie uşor accesibile şi păstrate astfel încât să permită 
verificarea lor. 

Beneficiarul va păstra şi arhiva un exemplar din Contractul de finanţare, cu toate 
anexele şi modificările aferente acestuia, precum şi câte un exemplar al fiecarei Cereri de 
prefinantare/Cereri de rambursare, inclusiv al tuturor documentelor anexe. 

Păstrarea şi arhivarea documentelor, aferente Contractului de finanţare, cererilor de 
plata şi cererilor de rambursare, se face separat de alte documente ale organizaţiei 
beneficiarului, în condiţii prin care se asigură securitatea documentelor, precum şi accesul 
controlat la acestea. 
 

3.6. Rambursarea cheltuielilor 
 

Fondurile Structurale şi de Coeziune operează pe principiul rambursării; aceasta 
implică faptul că Beneficiarii efectuează plata furnizorilor de lucrări sau servicii din fonduri 
proprii, iar ulterior, pe baza facturilor plătite şi a ordinelor de plată în baza cărora s-a făcut 
plata, se solicită rambursarea cheltuielilor efectuate. Astfel, rambursarea este procesul 
prin care cheltuielile efectuate de către Beneficiari, în cadrul proiectului, sunt cumulate şi 
cerute spre decontare. 

Pentru rambursarea cheltuielilor efectuate în cadrul proiectului, Beneficiarul va 
transmite către Organismul Intermediar o cerere de rambursare. Cererile de rambursare 
se depun în momentul atingerii pragului de cheltuieli şi la intervalele de timp stabilite în 
Graficul de depunere al cererilor de rambursare. 

Beneficiarul are obligaţia de a întocmi şi transmite către organismul intermediar, 
conform graficului de depunere a cererilor de rambursare, cererile de rambursare şi 
rapoartele de progres ce însoţesc aceste cereri, precum şi documentele justificative în 
conformitate cu termenele asumate 

Inainte de depunerea cererii de rambursare trebuie să se aibă în vedere 
următoarele aspecte: 

- respectarea regulilor generale de eligibilitate stabilite în HG 759/ 2007 (cu 
modificarile în vigoare); 
                                                
48 C. Carney s.a., Ghid de bune practici în domeniul managementului financiar al proiectelor finanţate prin 
FSE în România, Editura Eikon, Cluj-Napoca, 2011, pag. 28. 
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- cheltuielile solicitate spre rambursare să respectare regulile de eligibilitate 
stabilite în ordinele de cheltuieli eligibile particulare fiecărui program operational şi 
domeniu major de intervenţie şi să se încadreze în perioada de eligibilitate conform 
ordinelor de cheltuieli eligibile şi contractului de finanţare; 

- respectarea prevederilor contractuale; 
- respectarea regulilor de ajutor de stat/ de minimis stabilite prin Ordinele 

privind aprobarea schemelor de ajutor de stat/ de minimis; 
- respectarea prevederilor instrucţiunilor emise de către Autoritatea de 

Management specifica  şi transmise beneficiarilor prin Organismele Intermediare; 
- respectarea legislaţiei în domeniul achiziţiilor publice; 
- respectarea momentului de la care cheltuielile sunt considerate eligibile, 

conform prevederilor ordinelor de cheltuieli eligibile, ordinelor privind acordarea ajutorului 
de stat/de minimis, precum şi a prevederilor contractuale; 

- respectarea termenelor impuse de contract privind solicitarea încheierii 
addendum-urilor; 

- asigurarea cu documente justificative că produsele/ lucrările sunt livrate/ 
executate. Data plăţii se consideră data efectuării transferului bancar din contul 
beneficiarului în contul operatorului economic; 

- asigurarea că se păstrează o evidenţă contabilă pe conturi analitice distinct 
pentru fiecare proiect şi că sunt înregistrate în contabilitate bunurile/serviciile/ lucrările 
livrate/executate plătite şi solicitate la rambursare. Ca regulă generală, cheltuielile 
efectuate de către Beneficiar pentru a fi eligibile spre decontare trebuie să fie justificate 
prin facturi şi ordinele de plată aferente. Dacă acest lucru nu este posibil, plăţile vor fi 
însoţite de documente contabile cu valoare justificativă echivalentă. Documentele originale 
trebuie să aibă înscris codul proiectului; 

- urmărirea derulării contractelor de lucrări şi asigurarea tuturor documentelor 
legale ce trebuie emise pe parcursul şi la finalizarea lucrărilor. 
 

 
 

 
.
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CAPITOLUL IV – MANAGEMENTUL PROCESULUI DE 
ACHIZIŢIE. LICITAŢIILE PUBLICE 

 
4.1. Managementul procesului de achiziţie 

 
 Managementul procesului de achiziţie cuprinde procesele necesare pentru a obţine 
bunurile şi serviciile din afara organizaţiei care realizează proiectul. 
 Managementul procesului de achiziţie are următoarele componente49: 

- planificarea achiziţiilor - presupune determinarea a ceea ce trebuie achiziţionat. 
Principalele rezultate ale acestei etape sunt întocmirea planului de management al 
achiziţiilor, care poate fi formal sau informal, detaliat sau formulat în termeni generali; 

- specificaţia de lucru - se descrie bunul ce trebuie achiziţionat suficient de detaliat 
pentru a permite vânzătorilor potenţiali să determine dacă sunt capabili să furnizeze 
bunurile; 

- planificarea licitaţiilor - stabilirea cerinţelor pe care trebuie să le îndeplinească 
produsele şi identificarea surselor potenţiale; 

- licitaţia - presupune obţinerea de cotaţii, oferte, etc.; 
- selectarea ofertei de achiziţie; 
- administrarea contractului, care presupune administrarea relaţiei cu vânzătorul; 
- finalizarea contractului. 
O descriere generală a procesului de achiziţie este redată în figura nr. 4.1. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. Nr. 4.1. - Etapele procesului de achiziţie 
Sursa: prelucrare după MANGO, Practical Financial Management for NGOs – Getting the Basics Right, 

Course Handbook, pag. 80. 
                                                
49 PMBOK, pag. 123 
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1. pregătirea achiziţiei, care presupune întocmirea unor documente formale 

necesare pentru solicitarea cumpărării bunurilor sau serviciilor, documente în care se 
realizează descrierea cumpărării şi se argumentează necesitatea acesteia; 

2. autorizarea achiziţiei, care se realizează de către conducătorul 
unităţii/managerul de proiect, etapă în care se verifică necesitatea achiziţiei, 
disponibilitatea sumelor necesare(ceea ce presupune verificarea bugetului), aprobarea 
criteriilor relevante de analiză a ofertelor furnizorilor; 

3. organizarea şi desfăşurarea licitaţiei, care înseamnă solicitarea ofertelor din 
partea eventualilor furnizori, alegerea furnizorilor pe baza unor criterii stabilite în etapa 
anterioară (de obicei se referă la preţ, calitate, timpul de furnizare, serviciile post-vânzare, 
etc.), înştiinţarea asupra rezultatelor licitaţiei; 

4. emiterea ordinului de achiziţie, care se concretizează de obicei într-un 
contract de vânzare-cumpărare între cumpărător şi vânzătorul desemnat prin licitaţie; 

5. furnizarea bunurilor şi serviciilor de către furnizor, care se însoţeşte de 
avizul de însoţire a mărfurilor (atunci când furnizorul acceptă creditul comercial); 

6. primirea şi verificarea facturilor. Facturile trebuie verificate de către 
departamentul financiar-contabil prin confruntare cu prevederile contractuale (cantităţi 
aprobate, preţuri), dar şi cu procesul verbal de recepţie (pentru a verifica intrările efective); 

7. elaborarea documentaţiei şi aprobarea plăţii. După verificare, departamentul 
financiar contabil face propunerea de plată şi întocmeşte documentul de plată, pe care îl 
înaintează spre analiză şi aprobare conducătorului organizaţiei; 

8. emiterea documentului de plată şi realizarea plăţii. După analiza 
documentaţiei furnizate de compartimentul financiar-contabil, conducătorul unităţii 
semnează documentul de plată (ordin de plată, cec, etc.), transmis ulterior băncii 
cumpărătorului pentru efectuarea plăţii conform contractului de vânzare-cumpărare; 

9. înregistrarea cheltuielii în contabilitate şi a plăţii în documentele financiare 
(situaţia fluxurilor de numerar). 

 

4.2. Achiziţiile publice în România50 
4.2.1. Tipuri de contracte de achiziţie publică 
 
Sistemul achiziţiilor publice în România este reglementat de către OUG 34/2006 

privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări 
publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările în vigoare51. 
  În conformitate cu cadrul legislative, contractele de achiziţie publică sunt:  

a) contracte de lucrări;  
b) contracte de furnizare;  
c) contracte de servicii. 
Prin contract de lucrări se înţelege acel contract de achiziţie publică care are ca 

obiect:  
a) fie execuţia de lucrări legate de una dintre activităţile cuprinse în anexa nr. 1 a 

legii sau execuţia unei construcţii;  
                                                
50 Prezentarea are în vedere cadrul legislativ existent la momentul redactării cursului (1 iulie 2013). 
51 Modificările la OUG nr. 34/2006 s-au realizat prin Legea 337/2006, Legea 128/2007, OUG 94/2007, Decizia Curţii 
Constituţionale referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 281 din Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări 
publice şi a contractelor de concesiune de servicii, OUG 143/2008, OUG 228/2008, OUG 72/2009, OUG 76/2010, 
Legea-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, OUG 76/2010, Legea 
279/2011,  OUG 114/2011, OUG 77/2012, Legea 76/2012, OUG 31/2013, OUG 35/2013, Legea 193/2013  
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b) fie atât proiectarea, cât şi execuţia de lucrări legate de una dintre activităţile 
cuprinse în anexa nr. 1 a legii sau atât proiectarea, cât şi execuţia unei construcţii;  

c) fie realizarea prin orice mijloace a unei construcţii care corespunde necesităţii şi 
obiectivelor autorităţii contractante, în măsura în care acestea nu corespund prevederilor 
lit. a) şi b). 

Contractul de furnizare este acel contract de achiziţie publică, altul decât contractul 
de lucrări, care are ca obiect furnizarea unuia sau mai multor produse, prin cumpărare, 
inclusiv în rate, închiriere sau leasing, cu sau fără opţiune de cumpărare. Contractul de 
achiziţie publică ce are ca obiect principal furnizarea de produse şi, cu titlu accesoriu, 
operaţiuni/lucrări de instalare şi punere în funcţiune a acestora este considerat contract de 
furnizare. 

Contractul de servicii este acel contract de achiziţie publică, altul decât contractul 
de lucrări sau de furnizare, care are ca obiect prestarea unuia sau mai multor servicii, 
astfel cum acestea sunt prevăzute în anexele nr. 2A şi 2B ale legii. Contractul de achiziţie 
publică care are ca obiect principal prestarea unor servicii şi, cu titlu accesoriu, 
desfăşurarea unor activităţi dintre cele prevăzute în anexa nr. 1 a legii este considerat 
contract de servicii. 

Contractul de achiziţie publică care are ca obiect atât furnizarea de produse, cât şi 
prestarea de servicii este considerat:  

a) contract de furnizare, dacă valoarea estimată a produselor este mai mare decât 
valoarea estimată a serviciilor prevăzute în contractul respectiv;  

b) contract de servicii, dacă valoarea estimată a serviciilor este mai mare decât 
valoarea estimată a produselor prevăzute în contractul respectiv. 

 

4.2.2. Proceduri de atribuire a contractelor 
Procedurile de atribuire a contractului de achiziţie publică sunt52:  
a) licitaţia deschisă, respectiv procedura la care orice operator economic interesat 

are dreptul de a depune oferta;  
b) licitaţia restrânsă, respectiv procedura la care orice operator economic are 

dreptul de a-şi depune candidatura, urmând ca numai candidaţii selectaţi să aibă dreptul 
de a depune oferta;  

c) dialogul competitiv, respectiv procedura la care orice operator economic are 
dreptul de a-şi depune candidatura şi prin care autoritatea contractantă conduce un dialog 
cu candidaţii admişi, în scopul identificării uneia sau mai multor soluţii apte să răspundă 
necesităţilor sale, urmând ca, pe baza soluţiei/soluţiilor, candidaţii selectaţi să elaboreze 
oferta finală;  

d) negocierea, respectiv procedura prin care autoritatea contractantă derulează 
consultări cu candidaţii selectaţi şi negociază clauzele contractuale, inclusiv preţul, cu unul 
sau mai mulţi dintre aceştia.  

Negocierea poate fi negociere cu publicarea prealabilă a unui anunţ de participare 
sau negociere fără publicarea prealabilă a unui anunţ de participare;  

e) cererea de oferte, respectiv procedura simplificată prin care autoritatea 
contractantă solicită oferte de la mai mulţi operatori economici. 

Autoritatea contractantă achizitionează direct produse, servicii sau lucrări, în 
măsura în care valoarea estimată a achiziţiei nu depăşeşte echivalentul în lei a 30.000 
euro exclusiv T.V.A. pentru fiecare achiziţie de produse ori servicii, respectiv a 100.000 
euro exclusiv T.V.A. pentru fiecare achiziţie de lucrari. Achiziţia se realizează pe bază de 
document justificativ. În această situaţie, autoritatea contractantă transmite în SEAP o 
                                                
52 OUG 34/2006 cu modificările în vigoare, art. 18. 
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notificare cu privire la achiziţia directă a cărei valoare depăşeşte echivalentul în lei al 
sumei de 5.000 euro fără TVA, în cel mult 10 zile de la data primirii documentului 
justificativ ce stă la baza achiziţiei realizate53. 

Autoritatea contractantă atribuie contractul de achiziţie publică prin aplicarea 
procedurilor de licitaţie deschisă sau licitaţie restrânsă 54 . Prin excepţie, autoritatea 
contractantă poate aplica celelalte proceduri, după caz, numai în circumstanţele specifice   
(acestea sunt prevăzute la art. 94, art. 110 alin. (1), art. 122 sau art. 124). 

Autoritatea contractantă are obligaţia de a preciza în cadrul documentaţiei de 
atribuire orice cerinţă, criteriu, regulă şi alte informaţii necesare pentru a asigura 
ofertantului/candidatului o informare completă, corectă şi explicită cu privire la modul de 
aplicare a procedurii de atribuire55.  

Documentaţia de atribuire cuprinde:56:  
a) fişa de date - cuprinde informaţii generale privind autoritatea contractantă, 

mijloace de comunicare, formalităţi care trebuie îndeplinite în legătură cu participarea la 
procedura de atribuire, toate cerinţele minime de calificare, toate documentele care 
urmează să fie prezentate de ofertanţi/candidaţi pentru dovedirea îndeplinirii criteriilor de 
calificare şi selecţie, instrucţiuni privind modul de elaborare şi de prezentare a propunerii 
tehnice şi financiare, informaţii detaliate şi complete privind criteriul de atribuire aplicat 
pentru stabilirea ofertei câştigătoare, instrucţiuni privind căile de atac prevăzute de lege, 
precum şi orice alte informaţii prevăzute de legislaţia în domeniu; 

b) caietul de sarcini sau documentaţia descriptivă, aceasta din urmă fiind utilizată în 
cazul aplicării procedurii de dialog competitiv ori de negociere;  

Caietul de sarcini conţine, în mod obligatoriu, specificaţii tehnice, care reprezintă 
cerinţe, prescripţii, caracteristici de natură tehnică ce permit fiecărui produs, serviciu sau 
lucrare să fie descris, în mod obiectiv, în aşa manieră încât să corespundă necesităţii 
autorităţii contractante. Specificaţiile tehnice trebuie să permită oricărui ofertant accesul 
egal la procedura de atribuire şi nu trebuie să aibă ca efect introducerea unor obstacole 
nejustificate de natură să restrângă concurenţa între operatorii economici.  

Definirea specificaţiilor tehnice trebuie să se facă:  
- fie prin referire la standarde naţionale care adoptă standarde europene, la 

omologări tehnice europene, la standarde internaţionale sau la alte referinţe de natură 
tehnică elaborate de organisme de standardizare europene (de regulă în ordinea de 
prioritate menţionată). Orice astfel de referire trebuie să fie însoţită de menţiunea sau 
echivalent; 

- fie prin precizarea performanţelor şi/sau cerinţelor funcţionale solicitate, care 
trebuie să fie suficient de precis descrise încât să permită ofertanţilor să determine 
obiectul contractului de achiziţie publică, iar autorităţii contractante să atribuie contractul 
respective. Performanţele şi cerinţele funcţionale prin care se definesc specificaţiile 
tehnice, pot include şi caracteristici de mediu. Se interzice definirea în caietul de sarcini a 
unor specificaţii tehnice care indică o anumită origine, sursă, producţie, un procedeu 
special, o marcă de fabrică sau de comerţ, un brevet de invenţie, o licenţă de fabricaţie, 
care au ca efect favorizarea sau eliminarea anumitor operatori economici sau a anumitor 
produse. Prin derogare de la prevederile anterioare, se admite o astfel de indicaţie, dar 
numai în mod excepţional, în situaţia în care o descriere suficient de precisă şi inteligibilă a 
obiectului contractului nu este posibilă, dar această definire trebuie  însoţită de menţiunea 
sau echivalent.;  

                                                
53 Conform pct. 2 din Legea nr. 193/2013, publicată în Monitorul Oficial nr. 387/2013 
54 Conform pct. 10 al art. I din OUG 77/2012, publicată în Monitorul Oficial nr. 827/2012 
55 OUG 34/2006 cu modificările în vigoare, art. 33, lit. a) 
56 Conform pct. 13 si 14 ale art. I din OUG 77/ 2012, publicată în Monitorul Oficial nr. 827/2012  
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- fie atât prin precizarea performanţelor şi/sau cerinţelor funcţionale solicitate, cât şi 
prin referirea la standardele, omologările tehnice, specificaţiile tehnice comune; 

- fie prin precizarea performanţelor şi/sau cerinţelor funcţionale solicitate pentru 
anumite caracteristici, şi prin referirea la standardele sau omologările tehnice pentru alte 
caracteristici. 

c) informaţii referitoare la clauzele contractuale obligatorii. 
Cerinţele/Criteriile de calificare şi/sau selecţie, care se regăsesc în caietul de sarcini 

ori documentaţia descriptivă şi care nu sunt preluate în fişa de date/invitaţia de 
participare/anunţul de participare, sunt considerate clauze nescrise. 

Orice factor de evaluare cuprins în documentaţia de atribuire, care nu se regăseşte 
în invitaţia de participare/anunţul de participare, este considerat clauză nescrisă. 
 Autoritatea contractantă are obligaţia de a asigura obţinerea documentaţiei de 
atribuire de către orice operator economic prin asigurarea accesului direct, nerestricţionat 
şi deplin, prin mijloace electronice, la conţinutul documentaţiei de atribuire57. 

Autoritatea contractantă are obligaţia de a transmite spre publicare un anunţ de 
intenţie când urmăreşte să beneficieze de prevederile art. 75, alin.(2) sau art. 89, alin.(2) şi 
dacă58:  

a) valoarea totală estimată a contractelor, care urmează să fie atribuite în 
următoarele 12 luni pentru achiziţionarea de produse din aceeaşi grupă CPV, este egală 
sau mai mare decât echivalentul în lei a 750.000 euro;  

b) valoarea totală estimată a contractelor, care urmează să fie atribuite în 
următoarele 12 luni pentru achiziţionarea de servicii care sunt din aceeaşi categorie din 
punct de vedere al modului de grupare din anexa nr. 2A, este egală sau mai mare decât 
echivalentul în lei a 750.000 euro;  

c) valoarea estimată a contractelor de lucrări, care urmează să fie atribuite în 
următoarele 12 luni, este egală sau mai mare decât echivalentul în lei al sumei de 
5.000.000 euro. 

Autoritatea contractantă are dreptul de a transmite spre publicare un anunţ de 
intenţie şi în alte situaţii.  Publicarea anuntului de intenţie nu creează autorităţii 
contractante obligaţia de a efectua respectiva achiziţie publică. 

 
Licitaţia deschisă este cea mai întâlnită procedură, fiind compatibilă cu achiziţia 

de bunuri şi servicii comune care sunt utilizate în activitatea curentă a oricărei entităţi59. 
Licitaţia deschisă se iniţiază prin transmiterea spre publicare a unui anunţ de 

participare prin care solicită operatorilor economici interesaţi depunerea de oferte. 
Procedura de licitaţie deschisă se desfăşoară, de regulă, într-o singură etapă. 
în cazul în care valoarea estimată a contractului de achiziţie publică este egală sau 

mai mare decât anumite limite prevăzute în legislaţie 60, perioada cuprinsă între data 
transmiterii anunţului de participare spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene şi 
data-limită de depunere a ofertelor trebuie să fie de cel puţin 52 de zile. 

                                                
57 Conform pct. 9 al Legii 279/2011, publicata in Monitorul Oficial nr. 872/2011 
58 Conform pct. 19 al art. I din Ordonanţa de Urgenţă nr. 77/2012, publicată în Monitorul Oficial nr. 827/2012. 
59 A. Gyorgy, L. Ţâţu, A. Stoian, Finanţele instituţiilor publice, Editura Universitară, Bucureşti, 2009, pag. 114 
60 OUG 34/2006, art. 55, alin. 2 (modificata prin OUG 77/2012) precizează aceste limite: 
a) valoarea estimată a contractului de furnizare sau de servicii care urmează să fie atribuit este egală ori mai 
mare decât echivalentul în lei al 130.000 euro;  
b) valoarea estimată a contractului de furnizare ori de servicii care urmează să fie atribuit este egală sau mai 
mare decât echivalentul în lei al 400.000 euro;  
c) valoarea estimată a contractului de lucrări care urmează să fie atribuit este egală sau mai mare decât echivalentul în 
lei al 5.000.000 euro. 
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Autoritatea contractantă deschide ofertele la data, ora şi adresa indicate în anunţul 
de participare sau în erată, dacă este cazul, cu excepţia situaţiei în care termenul de 
depunere a ofertelor a fost decalat în urma suspendării procedurii61.  

Prin excepţie de la prevederile art. 200, în cadrul procedurilor având ca obiect 
atribuirea contractelor de concesiune de servicii, a contractelor de concesiune de lucrări 
ori a parteneriatelor public-privat, comisia de evaluare are obligaţia de a finaliza etapa de 
evaluare a ofertelor în termen de 35 de zile de la deschiderea ofertelor62. 

 
Licitaţia restrânsă se desfăşoară, de regulă, în două etape:  
a) etapa de selectare a candidaţilor, prin aplicarea criteriilor de selecţie. Autoritatea 

contractantă are dreptul de a limita numărul de candidaţi care vor fi selectaţi pentru a 
depune oferte, cu condiţia să existe un număr suficient de candidaţi disponibili. Atunci 
când selectează candidaţii, autoritatea contractantă are obligaţia de a aplica criterii 
obiective şi nediscriminatorii, utilizând în acest scop numai criteriile de selecţie prevăzute 
în anunţul de participare. Autoritatea contractantă are obligaţia de a indica în anunţul de 
participare criteriile de selecţie şi regulile aplicabile, numărul minim al candidaţilor pe care 
intenţionează să-i selecteze, număr care trebuie să fie suficient pentru a asigura o 
concurenţă reală şi, în orice situaţie, nu poate fi mai mic de 5, şi, dacă este cazul, numărul 
maxim al acestora.   

Autoritatea contractantă are obligaţia de a transmite concomitent o invitaţie de 
participare la etapa a doua a procedurii de licitaţie restrânsă tuturor candidaţilor selectaţi.  
Este interzisă invitarea la etapa a doua a licitaţiei restrânse a unui operator economic care 
nu a depus candidatura în prima etapă sau care nu a îndeplinit criteriile de selecţie. 
Autoritatea contractantă are obligaţia de a transmite invitaţia de participare cu cel puţin 40 
de zile înainte de data-limită de depunere a ofertelor dacă valoarea estimată a contractului 
de achiziţie publică este egală sau mai mare decât limitele prevăzute în legislaţie. Iar dacă 
valoarea estimată este mai mică decât aceste limite autoritatea contractantă are obligaţia 
de a transmite invitaţia de participare cu cel puţin 15 zile înainte de data-limită de 
depunere a ofertelor63. 

În cadrul procedurilor având ca obiect atribuirea contractelor de concesiune de 
servicii, a contractelor de concesiune de lucrări ori a parteneriatelor public-privat, comisia 
de evaluare are obligaţia de a finaliza etapa de selectare a candidaţilor în termen de 15 
zile de la data-limită de depunere a candidaturilor64. 

b) etapa de evaluare a ofertelor depuse de candidaţii selectaţi, prin aplicarea 
criteriului de atribuire.  

Autoritatea contractantă are dreptul de a decide organizarea unei etape 
suplimentare de licitaţie electronică, caz în care are obligaţia de a anunţa această decizie 
în anunţul de participare şi în documentaţia de atribuire. 

În cazul în care numărul candidaţilor care îndeplinesc criteriile de selecţie este mai 
mic decât numărul minim indicat în anunţul de participare, autoritatea contractantă are 
dreptul:  

a) fie de a anula procedura de licitaţie restrânsă;  
b) fie de a continua procedura de licitaţie restrânsă numai cu acel/acei 

candidat/candidaţi care îndeplineşte/îndeplinesc criteriile solicitate. 
 

  

                                                
61 Conform pct. 27 al art. I din Ordonanţa de Urgenţă nr. 77/2012, publicată în Monitorul Oficial nr. 827/2012 
62 Conform pct. 1 al art. I din Ordonanţa de Urgenţă nr. 35/2013, publicată în Monitorul Oficial nr. 251/2013. 
63 Art. 89 şi 90 din OUG 34/2006 prevăd şi posibilităţi de reducere a acestor perioade. 
64 Conform pct. 2 al art. I din Ordonanţa de Urgenţă nr. 35/2013, publicată în Monitorul Oficial nr. 251/2013 
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Dialogul competitiv 
Autoritatea contractantă are dreptul de a aplica procedura de dialog competitiv 

pentru atribuirea unui contract de achiziţie publică dacă se îndeplinesc, în mod cumulativ, 
următoarele condiţii:  

a) contractul în cauză este considerat a fi de complexitate deosebită;  
b) aplicarea procedurii de licitaţie deschisă sau restrânsă nu ar permite atribuirea 

contractului de achiziţie publică în cauză65. 
Conform legii, procedura de dialog competitiv se desfăşoară în trei etape:  
a) etapa de preselecţie a candidaţilor, la care are dreptul de a-şi depune 

candidature orice agent economic. În anunţul de participare, autoritatea contractantă 
trebuie să indice criteriile de preselecţie şi regulile aplicabile, numărul minim al candidaţilor 
pe care intenţionează să îi preselecteze şi, dacă este cazul, numărul maxim al acestora.La 
preselecţia candidaţilor, autoritatea contractantă are obligaţia de a aplica criterii obiective 
şi nediscriminatorii, utilizând în acest scop numai criteriile de preselecţie prevăzute în 
anunţul de participare. Numărul minim al candidaţilor indicat în anunţul de participare 
trebuie să fie suficient pentru a asigura o concurenţă reală şi, în orice situaţie, nu poate fi 
mai mic de 3.  

Autoritatea contractantă are obligaţia de a transmite, concomitent, o invitaţie de 
participare la etapa a doua a procedurii de dialog competitiv tuturor candidaţilor admişi. 
Este interzisă invitarea la etapa a doua a dialogului competitiv a unui operator economic 
care nu a depus candidatura în prima etapă sau care nu a îndeplinit criteriile de 
preselecţie.   

b) etapa de dialog cu candidaţii admişi în urma preselecţiei, pentru identificarea 
soluţiei/soluţiilor apte să răspundă necesităţilor autorităţii contractante şi în baza 
căreia/cărora candidaţii vor elabora şi vor depune oferta finală. Autoritatea contractantă 
derulează dialogul cu fiecare candidat admis, în parte. În cadrul acestui dialog se discută 
opţiunile referitoare la aspectele tehnice, montaje financiare, mod de rezolvare a unor 
probleme legate de cadrul juridic, precum şi orice alte elemente ale viitorului contract, 
astfel încât soluţiile identificate să corespundă necesităţilor obiective ale autorităţii 
contractante. Pe durata dialogului, autoritatea contractantă are obligaţia de a asigura 
aplicarea principiului tratamentului egal faţă de toţi participanţii. Autoritatea contractantă 
derulează dialogul până când identifică soluţia/soluţiile corespunzătoare necesităţilor sale 
obiective. După ce a declarat închisă etapa de dialog şi a anunţat participanţii cu privire la 
acest aspect, autoritatea contractantă are obligaţia de a invita participanţii selectaţi să 
depună oferta finală, ofertă care se elaborează pe baza soluţiei/soluţiilor identificate în 
cursul acestei etape şi care trebuie să conţină toate elementele necesare prin care se 
prezintă modul de îndeplinire a viitorului contract. 

c) etapa de evaluare a ofertelor finale depuse. 
 
Negocierea cu publicarea prealabilă a unui anunţ de participare 
Autoritatea contractantă are dreptul de a aplica procedura de negociere, cu 

publicarea prealabilă a unui anunţ de participare, în următoarele cazuri66:  
a) atunci când, în urma aplicării licitaţiei deschise, licitaţiei restrânse, dialogului 

competitiv sau a cererii de oferte, nu a fost depusă nicio ofertă sau au fost depuse numai 
oferte inacceptabile ori neconforme. Aplicarea procedurii de negociere în acest caz este 
posibilă numai după anularea procedurii iniţiale de licitaţie deschisă, licitaţie restrânsă, 
dialog competitiv sau cerere de oferte şi numai dacă cerinţele iniţiale prevăzute în 
documentaţia de atribuire nu sunt modificate substanţial. În acest caz, autoritatea 

                                                
65 OUG 34/2006 cu modificările în vigoare, art. 94. 
66 OUG 34-2006, art. 110. 
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contractantă are dreptul de a decide organizarea unei etape finale de licitaţie electronică, 
caz în care are obligaţia de a anunţa această decizie în anunţul de participare şi în 
documentaţia descriptivă; 

b) în situaţii excepţionale, temeinic motivate, atunci când natura 
lucrărilor/produselor/serviciilor sau riscurile implicate de executarea/livrarea/prestarea 
acestora nu permit o estimare iniţială globală a preţului viitorului contract de achiziţie 
publică;  

c) atunci când serviciile care urmează să fie achiziţionate, îndeosebi serviciile 
financiare, astfel cum sunt acestea prevăzute în categoria 6 din anexa nr. 2A a legii, sau 
serviciile intelectuale, cum ar fi cele care implică proiectarea lucrărilor, sunt de aşa natură 
încât caietul de sarcini nu poate fi elaborat cu precizia pe care o impune atribuirea unui 
contract de achiziţie publică prin aplicarea licitaţiei deschise sau licitaţiei restrânse;  

d) atunci când lucrările ce urmează a fi executate sunt necesare exclusiv în scopul 
cercetării ştiinţifice, experimentării sau dezvoltării tehnologice, şi numai dacă acestea nu 
se realizează pentru obţinerea unui profit şi nici nu urmăresc acoperirea costurilor 
aferente. 

Orice operator economic are dreptul de a solicita şi de a obţine un exemplar al 
documentaţiei descriptive, care trebuie să conţină o descriere a necesităţilor, obiectivelor 
şi constrângerilor autorităţii contractante, pe baza cărora se vor derula negocierile. De 
asemenea, orice operator economic are dreptul de a-şi depune candidatura pentru a 
participa la procedura de negociere cu publicarea prealabilă a unui anunţ de participare. 

Autoritatea contractantă are obligaţia de a indica în anunţul de participare criteriile 
de preselecţie şi regulile aplicabile, numărul minim al candidaţilor pe care intenţionează să 
îi preselecteze şi, dacă este cazul, numărul maxim al acestora. La preselectarea 
candidaţilor, autoritatea contractantă are obligaţia de a aplica criterii obiective şi 
nediscriminatorii, utilizând în acest scop numai criteriile de preselecţie prevăzute în 
anunţul de participare. În ceea ce priveşte numărul minim al candidaţilor, indicat în anunţul 
de participare, acesta trebuie să fie suficient pentru a asigura o concurenţă reală şi, în 
orice situaţie, nu poate fi mai mic de 3.  

În cazul în care numărul candidaţilor care îndeplinesc criteriile de preselecţie este 
mai mic decât numărul minim indicat în anunţul de participare, autoritatea contractantă are 
dreptul67:  

a) fie de a anula procedura de negociere cu publicarea prealabilă a unui anunţ de 
participare;  

b) fie de a continua procedura de negociere cu publicarea prealabilă a unui anunţ 
de participare numai cu acel/acei candidat/candidaţi care îndeplineşte/îndeplinesc criteriile 
solicitate. 

Autoritatea contractantă are obligaţia de a transmite, concomitent, o invitaţie de 
participare la etapa a doua a procedurii de negociere cu publicarea prealabilă a unui anunţ 
de participare tuturor candidaţilor preselectaţi.  Este interzisă invitarea la etapa a doua a 
procedurii de negociere a unui operator economic care nu a depus candidatura în prima 
etapă sau care nu a îndeplinit criteriile de preselecţie. 

Autoritatea contractantă derulează negocieri cu fiecare candidat preselectat în 
parte. În cadrul negocierilor se determină toate aspectele tehnice, financiare şi juridice ale 
viitorului contract. Pe durata negocierilor, autoritatea contractantă are obligaţia de a 
asigura aplicarea principiului tratamentului egal faţă de toţi candidaţii. Autoritatea 
contractantă are dreptul să prevadă în cadrul documentaţiei descriptive posibilitatea de a 
desfăşura negocierile în runde succesive, cu scopul de a reduce numărul de propuneri de 
ofertă care intră în negociere. Reducerea succesivă a propunerilor de ofertă se realizează 
                                                
67 OUG 34/2006, art. 117, alin. 2) 
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numai pe baza factorilor de evaluare care au fost stabiliţi în documentaţia de atribuire. 
Autoritatea contractantă derulează negocieri până la identificarea şi stabilirea ofertei 
câştigătoare. 

 
Negocierea fără publicarea prealabilă a unui anunţ de participare 
Autoritatea contractantă are dreptul de a aplica procedura de negociere fără 

publicarea prealabilă a unui anunţ de participare numai în următoarele cazuri68:  
a) atunci când, din motive tehnice, artistice sau pentru motive legate de protecţia 

unor drepturi de exclusivitate, contractul de achiziţie publică poate fi atribuit numai unui 
anumit operator economic;  

b) ca o măsură strict necesară, atunci când perioadele de aplicare a licitaţiei 
deschise, a licitaţiei restrânse, a negocierii cu publicarea prealabilă a unui anunţ de 
participare sau a cererii de oferte nu pot fi respectate din motive de extremă urgenţă, 
determinate de evenimente imprevizibile şi care nu se datorează sub nicio formă unei 
acţiuni sau inacţiuni a autorităţii contractante. Autoritatea contractantă nu are dreptul de a 
stabili durata contractului pe o perioadă mai mare decât cea necesară, pentru a face faţă 
situaţiei de urgenţă care a determinat aplicarea procedurii de negociere fără publicarea 
prealabilă a unui anunţ de participare. În cazuri de forţă majoră sau în cazuri temeinic 
motivate autoritatea contractantă are dreptul de a emite un ordin de începere a 
serviciilor/lucrărilor concomitent cu iniţierea procedurii de negociere fără publicarea 
prealabilă a unui anunţ de participare.  

c) atunci când produsele ce urmează a fi livrate sunt fabricate exclusiv în scopul 
cercetării ştiinţifice, experimentării, studiilor sau dezvoltării tehnologice, şi numai dacă 
acestea nu se realizează pentru obţinerea unui profit şi nici nu urmăresc acoperirea 
costurilor aferente;  

d) atunci când este necesară achiziţionarea, de la furnizorul iniţial, a unor cantităţi 
suplimentare de produse destinate înlocuirii parţiale sau extinderii 
echipamentelor/instalaţiilor livrate anterior, şi numai dacă schimbarea furnizorului iniţial ar 
pune autoritatea contractantă în situaţia de a achiziţiona produse care, datorită 
caracteristicilor tehnice diferite de cele deja existente, determină incompatibilităţi sau 
dificultăţi tehnice sporite de operare şi întreţinere. Ca regulă generală, durata unor astfel 
de contracte, precum şi cea a contractelor reînnoite nu poate fi mai mare de 3 ani;  

e) pentru achiziţionarea de materii prime cotate la bursele de mărfuri, achiziţia 
acestora realizându-se ca urmare a tranzacţiilor de pe piaţa la disponibil;  

f) atunci când produsele pot fi achiziţionate în condiţii deosebit de avantajoase, de 
la un operator economic care îşi lichidează definitiv afacerile, de la un judecător-sindic 
care administrează afacerile unui operator economic în stare de faliment sau lichidare, 
printr-un aranjament cu creditorii unui operator economic în stare de faliment sau lichidare 
ori printr-o altă procedură similară cu cele anterioare, reglementată prin lege;  

g) atunci când, ca urmare a unui concurs de soluţii, contractul de servicii trebuie să 
fie atribuit, conform regulilor stabilite iniţial, concurentului câştigător sau unuia dintre 
concurenţii câştigători ai concursului respectiv, în acest din urmă caz, autoritatea 
contractantă având obligaţia de a transmite invitaţie la negocieri tuturor concurenţilor 
câştigători;  

h) atunci când este necesară achiziţionarea unor lucrări sau servicii 
suplimentare/adiţionale, care nu au fost incluse în contractul iniţial, dar care datorită unor 
circumstanţe imprevizibile au devenit necesare pentru îndeplinirea contractului în cauză, şi 
numai dacă se respectă, în mod cumulativ, următoarele condiţii:  

– atribuirea să fie făcută contractantului iniţial;  
                                                
68 OUG 34/2006, art. 122. 
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– lucrările sau serviciile suplimentare/adiţionale să nu poată fi, din punct de vedere 
tehnic şi economic, separate de contractul iniţial fără apariţia unor inconveniente majore 
pentru autoritatea contractantă sau, deşi separabile de contractul iniţial, să fie strict 
necesare în vederea îndeplinirii acestuia;  

– valoarea cumulată a contractelor care vor fi atribuite şi a actelor adiţionale care 
vor fi încheiate pentru lucrări şi/sau servicii suplimentare ori adiţionale să nu depăşească 
20% din valoarea contractului iniţial;  

i) atunci când, ulterior atribuirii unui contract de lucrări sau de servicii, autoritatea 
contractantă îşi propune să achiziţioneze noi lucrări, respectiv noi servicii, care sunt 
similare lucrărilor ori serviciilor achiziţionate prin atribuirea contractului iniţial şi numai dacă 
se respectă, în mod cumulativ, următoarele condiţii:  

– atribuirea se face contractantului iniţial, iar noile lucrări, respectiv noile servicii, 
constau în repetarea unor lucrări sau servicii similare celor prevăzute în contractul atribuit 
iniţial şi sunt conforme cu cerinţele prevăzute în caietul de sarcini elaborat cu ocazia 
atribuirii respectivului contract;  

– contractul de lucrări/servicii iniţial a fost atribuit prin procedura de cerere de 
oferte/licitaţie deschisă sau restrânsă;  

– valoarea estimată a contractului iniţial de lucrări/servicii s-a determinat prin luarea 
în considerare inclusiv a lucrărilor/serviciilor similare care pot fi achiziţionate ulterior;  

– în anunţul de participare la procedura aplicată pentru atribuirea contractului iniţial 
s-a precizat faptul că autoritatea contractantă are dreptul de a opta pentru achiziţionarea 
ulterioară de noi lucrări similare, respectiv noi servicii similare, de la operatorul economic a 
cărui ofertă va fi declarată câştigătoare în cadrul procedurii respective;  

– autoritatea contractantă are dreptul de a aplica această procedură într-un interval 
care nu poate depăşi 3 ani de la atribuirea contractului iniţial. 

În cazul în care acest lucru este posibil, autoritatea contractantă are obligaţia de a 
invita la negocieri un număr de operatori economici care să asigure o concurenţă reală. 

 
Cererea de oferte 
Autoritatea contractantă poate aplica procedura de cerere de oferte în cazul în care 

valoarea estimată, fără TVA, a contractului de achiziţie publică depaseste echivalentul în 
lei a 30.000 euro exclusiv T.V.A. pentru fiecare achiziţie de produse ori servicii, respectiv a 
100.000 euro exclusiv T.V.A. pentru fiecare achiziţie de lucrări, dar este mai mică decât 
echivalentul în lei al următoarelor praguri69:  

a) pentru contractul de furnizare: 130.000 euro;  
b) pentru contractul de servicii: 130.000 euro;  
c) pentru contractul de lucrări: 5.000.000 euro. 
Cererea de oferte se iniţiază prin publicarea în SEAP a unei invitaţii de participare 

la procedura de atribuire70.  
Invitaţia de participare cuprinde cel puţin următoarele informaţii:  
a) data şi ora limită stabilite pentru primirea ofertelor;  
b) adresa la care se transmit ofertele;  
b1) data şi ora deschiderii ofertelor;  
c) limba sau limbile în care trebuie elaborată oferta;  
d) dacă se solicită îndeplinirea unor criterii minime de calificare, menţionarea 

acestora;  
e) o scurtă descriere a obiectului contractului de achiziţie publică ce urmează să fie 

atribuit;  
                                                
69 Conform pct. 35 al art. I din Ordonanţa de Urgenţă nr. 77/2012, publicată în Monitorul oficial nr. 827/2012 
70 OUG 34/2006, art. 125 
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f) modul de obţinere a documentaţiei de atribuire.  
g) sursa de finanţare.  
În cazul în care documentaţia de atribuire este accesibilă direct prin mijloace 

electronice, autoritatea contractantă are obligaţia de a include în invitaţia de participare 
informaţii privind modul de accesare a documentaţiei respective. 

Autoritatea contractantă are obligaţia de a transmite spre publicare invitaţia de 
participare cu cel puţin 10 zile înainte de data limită de depunere a ofertelor, iar în cazul în 
care autoritatea contractantă publică în SEAP întreaga documentaţie de atribuire şi 
permite, începând cu data publicării invitaţiei de participare, accesul direct şi 
nerestricţionat al operatorilor economici la această documentaţie, atunci aceasta are 
dreptul, în cazul atribuirii unui contract de furnizare de complexitate redusă, să reducă 
perioada prevăzută anterior cu 4 zile 71 . Autoritatea contractantă are obligaţia de a 
deschide ofertele la adresa, data şi ora indicate în invitaţia de participare, în măsura în 
care nu a devenit necesară decalarea termenului de depunere a ofertelor. 

 
Concursul de soluţii 
Autoritatea contractantă are dreptul de a organiza un concurs de soluţii 72 ca o 

procedură independentă, în care concurenţii pot obţine premii şi/sau prime de participare, 
sau ca parte a unei alte proceduri care conduce la atribuirea unui contract de servicii. 

Documentaţia de concurs trebuie să cuprindă cel puţin73:  
a) informaţii generale privind autoritatea contractantă;  
b) instrucţiuni privind date limită care trebuie respectate şi formalităţi care trebuie 

îndeplinite în legătură cu participarea la concurs;  
c) cerinţele minime de calificare pe care autoritatea contractantă a hotărât să le 

solicite, precum şi documentele care urmează să fie prezentate de concurenţi pentru 
dovedirea îndeplinirii cerinţelor respective;  

d) ansamblul cerinţelor pe baza cărora concurenţii urmează să elaboreze şi să 
prezinte proiectul;  

e) cuantumul premiilor care urmează să fie acordate, în cazul în care concursul 
este organizat ca o procedură independentă;  

f) angajamentul autorităţii contractante de a încheia contractul de servicii cu 
câştigătorul sau cu unul dintre câştigătorii concursului respectiv, în cazul în care concursul 
este organizat ca parte a unei alte proceduri de atribuire a contractului de servicii;  

g) informaţii detaliate şi complete privind criteriul aplicat pentru stabilirea 
proiectului/proiectelor câştigător/câştigătoare. 

Autoritatea contractantă are dreptul de a realiza o selecţie preliminară a 
concurenţilor, utilizând în acest sens criterii clare, obiective, nediscriminatorii, care trebuie 
să fie precizate în mod explicit în documentaţia de concurs. Numărul de concurenţi 
selectaţi trebuie să fie suficient astfel încât să asigure o concurenţă reală74. 

Selectarea proiectelor se va realize de un juriu format din cel puţin 3 membri, juriu 
care va realize un raport privind evaluarea calitativă a soluţiilor, în care se vor formula 
observaţii specifice. Juriul are de asemenea dreptul de a invita concurenţii să răspundă la 
problemele care au fost consemnate în raportul de evaluare a soluţiei. 

                                                
71 OUG 34/2006, art. 127 
72  Art. 18 al OUG 34/2006 prevede că concursul de soluţii este “o procedură specială prin care 
achiziţionează, îndeosebi în domeniul amenajării teritoriului, al proiectării urbanistice şi peisagistice, al 
arhitecturii sau în cel al prelucrării datelor, un plan sau un proiect, prin selectarea acestuia pe baze 
concurenţiale de către un juriu, cu sau fără acordarea de premii.” 
73 OUG 34/2006, art. 133 
74 OUG 34/2006, art. 137 
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Legislaţia prevede şi câteva modalităţi speciale de atribuire a contractului de 
achiziţie publică75: 

- acordul-cadru, care se încheie de regulă prin aplicarea procedurilor de licitaţie 
deschisă sau licitaţie restrânsă; pentru încheierea acordului, celelalte proceduri pot fi 
aplicate numai în circumstanţele specifice prevăzute în legislaţia specifică; 

- sistemul de achiziţie dinamic poate fi utilizat numai prin intermediul SEAP şi 
numai pentru achiziţia unor produse de uz curent, ale căror caracteristici general 
disponibile pe piaţă satisfac nevoile autorităţii contractante; 

- licitaţia electronică, care se poate utiliza în următoarele situaţii:  
a) ca o etapă finală a licitaţiei deschise, a licitaţiei restrânse, a negocierii cu 

publicarea prealabilă a unui anunţ de participare (în anumite condiţii precizate legislative) 
ori a cererii de oferte, înainte de atribuirea contractului de achiziţie publică, şi numai dacă 
specificaţiile tehnice au fost definite cu precizie în caietul de sarcini;  

b) la reluarea competiţiei dintre operatorii economici care au semnat un acord-cadru, 
în anumite condiţii prevăzute în legislaţia specifică;  

c) cu ocazia depunerii ofertelor ferme în vederea atribuirii unui contract de achiziţie 
publică prin utilizarea unui sistem de achiziţie dinamic. 

În cazul contractelor de lucrări şi servicii care presupun prestaţii intelectuale, cum ar 
fi consultanţă, proiectare şi altele asemenea, nu pot face obiectul licitaţiei electronice acele 
aspecte ale ofertei care implică evaluarea unor elemente necuantificabile, respectiv care 
nu pot fi exprimate în cifre sau în procente76. 
 Atribuirea contractului de achiziţie publică se face respectând prevederile legislative 
şi are în vedere câteva elemente77: 

- oferta, care trebuie depusă la adresa şi până la data şi ora limită pentru 
depunere stabilite în anunţul sau în invitaţia de participare,  are caracter obligatoriu, din 
punctul de vedere al conţinutului, pe toată perioada de valabilitate stabilită de către 
autoritatea contractantă; 

- selecţia şi calificarea candidaţilor/ofertanţilor, care au în vedere: 
a) situaţia personală a candidatului sau ofertantului;  
b) capacitatea de exercitare a activităţii profesionale;  
c) situaţia economică şi financiară;  
d) capacitatea tehnică şi/sau profesională;  
e) standarde de asigurare a calităţii;  
f) standarde de protecţie a mediului; 
- criteriile de atribuire a contractului de achiziţie publică, care pot fi (cu anumite 

restricţii prevăzute legislative), numai:  
a) fie oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic;  
b) fie, în mod exclusiv, preţul cel mai scăzut; 
- stabilirea ofertei câştigătoare, în termen de 25 de zile de la data deschiderii 

ofertelor78. În cazuri temeinic motivate, prevăzute într-o notă justificativă, aprobată de 
conducătorul autorităţii contractante şi care devine parte a dosarului achiziţiei publice, 
autoritatea contractantă poate prelungi o singură dată perioada de evaluare. 

- informarea candidaţilor şi a ofertanţilor trebuie făcută în scris şi cât mai curând 
posibil, dar nu mai târziu de 3 zile lucrătoare de la emiterea deciziilor referitoare la 
rezultatul selecţiei, la rezultatul procedurii de atribuire a contractului de achiziţie publică 
sau de încheiere a acordului-cadru, la admiterea într-un sistem de achiziţie dinamic, la 

                                                
75 Detalierea acestor modalităţi este realizată în capitolul IV al OUG 34/2006 
76 Conform pct. 38 al art. I din Ordonanţa de Urgenţă nr. 77/2012, publicată în Monitorul Oficial nr. 827/2012 
77 Pentru detalierea acestor aspecte, a se vedea cap. V al OUG 34/2006 
78 Conform pct. 42 al art. I din Ordonanţa de Urgenţă nr. 77/2012, publicată în Monitorul Oficial nr. 827/2012 
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rezultatul concursului de soluţii ori, după caz, la anularea procedurii de atribuire şi 
eventuala iniţiere ulterioară a unei noi proceduri; 

- anularea aplicării procedurii de atribuire a contractului de achiziţie publică, care 
trebuie realizată în următoarele cazuri:  

a) dacă au fost depuse numai oferte inacceptabile şi/sau neconforme;  
b) dacă nu a fost depusă nicio ofertă sau dacă au fost depuse oferte care, deşi pot 

fi luate în considerare, nu pot fi comparate din cauza modului neuniform de abordare a 
soluţiilor tehnice şi/ori financiare; 

c) dacă abateri grave de la prevederile legislative afectează procedura de atribuire 
sau dacă este imposibilă încheierea contractului. 

Pentru fiecare contract atribuit sau acord-cadru încheiat, precum şi pentru fiecare 
lansare a unui sistem de achiziţie dinamic autoritatea contractantă are obligaţia de a 
întocmi dosarul achiziţiei publice, care, împreună cu ofertele însoţite de documentele de 
calificare şi selecţie se păstrează de către autoritatea contractantă atât timp cât contractul 
de achiziţie publică/acordul-cadru produce efecte juridice, dar nu mai puţin de 5 ani de la 
data finalizării contractului respectiv.  

Dosarul achiziţiei publice, care are caracter de document public şi la iinformaţiile 
căruia accesul se realizează cu respectarea termenelor şi procedurilor prevăzute de 
reglementările legale privind liberul acces la informaţiile de interes public,  trebuie să 
cuprindă documentele întocmite/primite de autoritatea contractantă în cadrul procedurii de 
atribuire, cum ar fi, dar fără a se limita la următoarele:  

a) nota privind determinarea valorii estimate;  
b) anunţul de intenţie şi dovada transmiterii acestuia spre publicare, dacă este 

cazul;  
c) anunţul de participare şi dovada transmiterii acestuia spre publicare şi/sau, după 

caz, invitaţia de participare (daca este cazul);  
d) documentaţia de atribuire; 
e) nota justificativă privind alegerea procedurii de atribuire, în cazul în care 

procedura aplicată a fost alta decât licitaţia deschisă sau licitaţia restrânsă;  
f) nota justificativă privind accelerarea procedurii de atribuire, dacă este cazul;  
g) procesul-verbal al şedinţei de deschidere a ofertelor;  
h) formularele de ofertă depuse în cadrul procedurii de atribuire;  
i) solicitările de clarificări, precum şi clarificările transmise/primite de autoritatea 

contractantă;  
j) raportul procedurii de atribuire;  
k) dovada comunicărilor privind rezultatul procedurii;  
l) contractul de achiziţie publică/acordul-cadru, semnate;  
m) anunţul de atribuire şi dovada transmiterii acestuia spre publicare;  
n) dacă este cazul, contestaţiile formulate în cadrul procedurii de atribuire, însoţite 

de deciziile motivate pronunţate de Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor;  
o) documentele referitoare la funcţia de verificare a aspectelor procedurale aferente 

procesului de atribuire a contractelor de achiziţie publică, dacă este cazul;  
p) documentul constatator care conţine informaţii referitoare la îndeplinirea 

obligaţiilor contractuale de către contractant. 
În cazul anulării procedurii de atribuire, dosarul se păstrează cel puţin 5 ani de la 

data anulării respectivei proceduri. 
Orice persoană care se consideră vătămată într-un drept ori într-un interes legitim 

printr-un act al autorităţii contractante, prin încălcarea dispoziţiilor legale în materia 
achiziţiilor publice, poate solicita, prin contestaţie, anularea actului, obligarea autorităţii 
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contractante de a emite un act, recunoaşterea dreptului pretins sau a interesului legitim pe 
cale administrativ-jurisdicţională79, contestaţie realizată conform prevederilor legale. 

 
 

                                                
79 A se vedea în acest sens capitolul IX al OUG 34/2006 
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CAPITOLUL V – RAPORTAREA PROIECTULUI. AUDITUL 
PROIECTULUI 

 
5.1. Raportarea către finanţator 
 
Raportarea către finanţator trebuie să informeze cu privire la progresul proiectului, 

fiind de obicei reglementată încă din faza de specificare a proiectului80.  
În situaţia raportului asupra unei finanţări pe proiect, structura raportului ar trebui să 

ţină seama de contractul de finanţare şi/sau de propunerea de proiect, urmărind să 
evidenţieze că fondurile primite sub formă de finanţare au fost utilizate în scopurile pentru 
care au fost alocate, precum şi realizarea sau nerealizarea rezultatelor promise. Forma şi 
termenele în care trebuie realizat raportul se precizează de obicei de către finanţator chiar 
de la deschiderea finanţării sau la semnarea contractului de finanţare. 

Formatul general al unui raport este următorul: 
- scrisoare de înaintare; 
- titlul raportului; 
- datele de identificare ale beneficiarului; 
- rezumatul raportului (poate să lipsească în rapoartele reduse); 
- scopul raportului; 
- procedura de monitorizare; 
- constatări; 
- concluzii; 
- recomandări; 
- anexe. 
Scrisoarea de înaintare va rezuma motivul întocmirii raportului şi conţinutul 

acestuia şi va accentua orice secţiune a acestuia asupra căruia se doreşte să se atragă 
atenţia. Va trebui menţionată şi frecvenţa de întocmire a tipului respectiv de proiect (anual, 
semnestrial, trimestrial, lunar, special, etc.). 

Titlul raportului trebuie să fie clar, să nu lase nici un dubiu asupra subiectului 
raportului. 

Rezumatul proiectului este o secţiune importantă, fiind singura parte citită de o 
parte a persoanelor care au în vedere raportul. Astfel, un rezumat bine întocmit este 
absolut necesar. Rezumatul va menţiona scopul propiectului, va prezenta pe scurt cele 
mai importante puncte ale raportului, va reda principalele concluzii şi recomandări. Pentru 
o citire mai uşoară, rezumatul poate conţine subtitluri. Rezumatul trebuie să fie destul de 
scurt (există chiar o aşa numită regulă a lui 10, care spune că rezumatul nu trebuie să 
depăşească 10% din lungimea raportului). Rezumatul raportului este ultima parte a 
raportului care se va realiza.  

Scopul raportului trebuie să fie scurt (de obicei nu mai mult de un paragraf) şi să 
reflecte esenţa a ceea ce este analizat (spre exemplu, raport de progres al proiectului X 
între ianuarie-iulie 2012, etc.). 

Procedura de monitorizare descrie paşii luaţi pentru a colecta informaţia care 
monitorizează sau evaluează progresul proiectului. Trebuie să se evite termenii vagi. 

Constatările prezintă informaţiile care au fost obţinute, fără interpretarea acestora. 
Pentru o mai bună înţelegere a informaţiei, pot fi utilizate tabele, figuri, alte elemente 
grafice. 

                                                
80 C. Mocanu, op.cit., pag. 222 
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Concluziile prezintă interpretarea constatărilor, putând să utilizeze aceeaşi 
structură ca şi secţiunea de constatări. În această secţiune trebuie explicate şi aspectele 
negative în ceea ce priveşte evoluţia proiectului. În aceste cazuri, trebuie evidenţiate şi 
măsurile corective care trebuie să fie luate pentru a evita acelaşi tip de greşeli în viitor. 

Recomandările reflectă paşii ce trebuie parcurşi (sau care trebuie evitaţi), având la 
bază secţiunea de concluzii anterioară.  Formularea acestor recomandări se face sub 
forma: “ar trebui să...”, iar cele care sunt mai importante vor fi introduce prin formul[ri cum 
ar fi: “este recomandat să…………..”. Această secţiune poate să lipsească sau să 
recomande doar continuarea proiectului atunci când proiectul se derulează conform 
planului. Cu toate acestea, dacă proiectul înregistrează devieri de la cel aprobat, în 
recomandări se poate propune o redesenare a proiectului în ceea ce priveşte aspectele 
legate de activităţile proiectului şi/sau bugetul proiectului (o altă alocare a resurselor, etc.). 

Anexele detaliază aspectele care nu pot fi ignorate, dar fără de care logica 
raportului poate fi înţeleasă (motiv pentru care nu sunt introduse în raport). 

Un raport către finanţator trebuie să fie întocmit şi prezentat la timp, să conţină cifre 
clare şi verificabile, să nu ascundă depăşirile de cheltuieli sau nerealizarea cheltuielilor la 
nivelul prevăzut, să explice orice variaţii semnificative, să informeze finanţatorul asupra 
oricărei probleme potenţiale. 

Un raport care întruneşte aceste condiţii este apreciat de către finanţator. 
Beneficiarul fondurilor este obligat sa realizeze rapoarte de progres (periodice pe 

parcursul derularii proiectului) şi rapoarte finale. 
Raportul de progres contine date de identificare ale beneficiarului, detalii despre 

proiect, stadiul de implementare şi rezultatele obtinute la momentul raportarii, rezultatele 
asteptate pentru perioada urmatoare, cheltuielile realizate, stadiul achizitiilor publice (daca 
este cazul), indicatori şi masuri de informare şi de publicitate.  Mai ales în cazul proiectelor 
finantate din fonduri structural (dar nu numai), în aceste rapoarte sunt incluse şi aspecte 
legate de teme orizontale (egalitate de sanse, dezvoltare durabila etc), problemele 
identificate la nivel de implementare şi solutiile propuse, precum şi modificarile majore fata 
de contract, operate sau previzionate la nivelul proiectului. De asemenea, în cazul 
proiectelor finantate prin intermediul fondurilor structurale, este necesar sa se evidentieze 
indeplinirea recomandarilor facute anterior de Autoritatea de Management si/sau echipele 
de control, ca urmare a vizitelor la fata locului, care vizeaza progresul fizic pe intreaga 
perioada de implementare a proiectului. 

Rapoartele de progres contin, în linii mari, date preluate cumulat de la inceputul 
proiectului, pana la momentul fiecarei raportari. 

Rapoartele de progres trebuie să aibă ataşate documente justificative care să 
demonstreze realizarea activităţilor raportate (spre exemplu: copii ale materialelor de 
informare şi publicitate, minuta întâlnirii echipei de proiect, copii ale documentelor 
privind realizarea achiziţiilor prevăzute în proiect, adrese de corespondenţă, etc). 

Raportul final trebuie să cuprindă atât o istorie a proiectului, cât şi evaluarea finală a 
performanţei obţinute.  

Principalele aspecte care trebuie cuprinse:  
a) Descrierea pe scurt a proiectului, în conformitate cu planificarea iniţială;  
b) Rezumatul principalelor rezultate;  
c) Analiza măsurii în care au fost îndeplinite obiectivele proiectului; 
d) Raportul financiar, însoţit de explicaţii referitoare la abaterile faţă de bugetul 

iniţial;  
e) Evaluarea performanţelor membrilor echipei;  
g) Probleme apărute în implementarea proiectului care necesită atenţie chiar şi 

după finalizarea lui şi soluţiile identificate pentru diminuarea/ eliminarea lor;  
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h) Recomandări privind proiecte viitoare de acelaşi tip. 
Rapoartele anuale sau finale adresate finanţatorului trebuie să fie însoţite de un 

raport financiar care să arate în mod clar modul de utilizare a resurselor băneşti. Este 
important ca datele financiare să fie prezentate corect şi clar, iar în acest sens, realizarea 
raportului financiar ar trebui făcută de persoana responsabilă cu activitatea financiar-
contabilă, iar forma finală trebuie agreată de managerul de proiect cu responsabilul 
activităţii financiar-contabile. 

 
5.2.  Auditul financiar al proiectului 
 
Auditul proiectelor finanţate se bazează pe un studiu complet şi înţelegerea 

clauzelor stabilite în contractul de finanţare nerambursabilă, o atenţie deosebită 
acordându-se aspectelor calitative ale proiectului, testării conformităţii cu procedurile 
şicerinţele stabilite prin clauzele contractului de finanţare sau în alt document agreat cu 
finanţatorul81. 

În funcţie de modul de organizare a activităţii de audit se identifică: 
- auditul intern; 
- auditul extern.  
Auditul intern reprezintă o evaluare sau monitorizare organizată de către 

conducerea unei entităţi sub forma unui serviciu privind examinarea sistemelor proprii de 
contabilitate şi de control intern. Rolul auditului intern este de a acorda asistenţă 
personalului organismului auditat în îndeplinirea responsabilităţilor oferind conducerii 
asigurarea că politicile, procedurile şi controalele, efectuate în scopul evitării erorilor 
umane şi combaterii fraudelor sau acţiunilor greşite, acţionează eficient. 

Auditul extern este efectuat de un profesionist independent şi răspunde nevoilor 
tertţlor şi entităţii auditate în ceea ce priveşte gradul de încredere care poate fi acordat 
tranzacţiilor şi situaţiilor financiare ale acestuia; respectarea reglementărilor legale, 
statutelor, regulamentelor şi deciziilor manageriale; precum şi respectarea principiilor 
economicităţii, eficienţei şi eficacităţii în activitatea desfăşurată . Auditul extern este 
independent de managementul entităţii atât sub aspectul aprecierilor externe, cât şi al 
atitudinii generale faţă de audit. 

In functie de domeniul unde se realizează, există mai multe tipuri de audit: audit 
financiar-contabil, auditul performanţei, auditul sistemelor informatice, auditul politicii de 
securitate a datelor. 

Auditul financiar se înscrie în analiza financiară a proiectului, fiind un instrument 
managerial care constă în evaluarea sistematică, documentată, periodică şi obiectivă a 
modului în care se desfăşoară proiectul, în scopul de a ajuta evoluţia acestuia82. 

Auditorul financiar ar trebui: 
- să aibă pregătirea necesară, experienţă şi capacităţi de investigare; 
- să aibă o înţelegere clară a istoriei proiectului, a obiectivelor şi a aspectelor critice, 

să aibă o viziune de ansamblu asupra proiectului; 
- să identifice potenţialele riscuri ale proiectului şi să evidenţieze răspunsurile la 

risc; 
-  să aibă întâlniri frecvente cu membrii echipei de proiect,  pentru a stabili ce 

proceduri trebuie menţinute şi ce proceduri trebuie îmbunătăţite pentru o mai bună 
derulare a proiectului; 

- Să fie independent şi obiectiv în raport cu proiectul.  
                                                
81 E. Dobre, Controlul şi auditul proiectului, Editura Economică, Bucureşti, 2007 
82 C. Opran, ş.a., op.cit., pag. 248 



 

176 
 

Auditul financiar urmăreşte: 
- să asigure o evaluare independentă; 
- să asigure credibilitatea raportărilor financiare sau a altor tipuri de rapoarte; 
- să identifice slăbiciunile controlului intern şi a sistemului financiar; 
- să verifice conformitatea cu prevederile acordului de finanţare referitoare la 

aspectele financiare; 
- să facă recomandări de îmbunătăţire. 
Auditul financiar presupune83: 
- realizarea comparaţiei între rezultatele obţinute şi cele prevăzute; 
- analiza stadiului de realizare a obiectivelor; 
- analiza eficienţei utilizării fondurilor. 
Câteva beneficii ale auditului constau în identificarea problemelor cât mai devreme, 

clarificarea relaţiilor dintre performanţă/cost/calendarul activităţilor, îmbunătăţirea 
performanţelor proiectului, identificarea oportunităţilor, evaluarea performanţei echipei de 
management, reducerea costurilor, informarea clienţilor asupra stării proiectului, 
reconfirmarea fezabilităţii proiectului. 

După ce auditorul încheie toate procedurile pentru fiecare obiectiv al auditului, 
informaţiile obţinute  vor fi reunite pentru a se formula o concluzie de ansamblu asupra 
aspectelor financiare ale proiectului. Acest proces este foarte subiectiv şi se bazează în 
mare măsură pe raţionamentul profesional subiectiv al auditorului. În ceea ce priveşte 
cerinţele tehnice ale raportului, acestea sunt bine definite, fiind afectate de perimetrul 
lucrărilor auditului şi de natura constatărilor făcute. 

Spre exemplu, conform „Instrucţiunii pentru achizitionarea serviciilor de audit” 84 
emise de MDRT pentru beneficiarii de finantare în cadrul POR 2007-2013, auditorul 
verifică dacă fondurile au fost cheltuite în conformitate cu termenii şi condiţiile Contractului 
de Finanţare, dacă cheltuielile solicitate la plată sunt reale, exacte şi eligibile, inclusiv 
eligibilitatea conform Ordinelor de cheltuieli eligibile aferente fiecărui domeniu major de 
intervenţie. În acest scop, auditorul îşi va planifica activitatea astfel încât verificarea 
cheltuielilor să fie realizată efectiv, să respecte procedurile prevăzute în anexa nr. 1 din 
Instrucţiuni şi va utiliza dovezile obţinute la elaborarea raportului (intocmit cu respectarea 
termenilor de referinţă şi în conformitate cu Standardele Internaţionale ale Serviciilor 
Conexe 4400). Auditorul va obţine pe baza verificărilor dovezi suficiente în vederea 
exprimării unei opinii asupra realităţii, legalităţii şi conformităţii cheltuielilor efectuate de 
Beneficiar.  

Lista indicativă a tipurilor şi naturii dovezilor/probelor de audit pe care auditorul Ie 
poate include cu ocazia verificării cheltuielilor:  

- Registrele contabile prevăzute Ie Legea contabilităţii nr. 82/1991, cu modificările şi 
completarile ulterioare (in format electronic şi/sau hârtie);  

- Bugetul propriu al beneficiarulul pe capitole, subcapltole, paragrafe. titluri de 
cheltuieli, articole şi alineate;  

- Balanţe de verificare analitice şi slntelice (în format eletronic şi/sau hârtie);  
- Fişe de cont pentru operatiuni diverse (in format eletronic şi/sau hârtie);  
- Note de contabilitate (in format electronic şi/sau hârtie);  
- Dosarele achiziţiilor publice constituite conform prevederilor OUG nr.  34/2006, în 

funcţie de tipul procedurilor de achiziţie publică derulate de către Beneficiar;  
- Contracte şi formulare de comandă;  
- Facturi; 
- Situaţii de lucrări şi situaţii de plată;  

                                                
83 C. Opran, ş.a., op.cit., pag. 248 
84 Online la adresa http://www.inforegio.ro/user1/file/NOTA%20SITE.pdf 

http://www.inforegio.ro/user1/file/NOTA%20SITE.pdf
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- Procese verbale de recepţie finale şi parţiale;  
- Procese verbale de punere în funcţiune;  
- Note de recepţie şi constatare de diferenţe;  
- Extrase de cont şi ordine de plată;  
- Contracte de muncă încheiate între beneficiar şi angajat;  
- Decizia prin care angajatul este desemnat să facă parte din echipa de 

implementare şi atributiile ce îi revin în cadrul proiectului;  
- Decizia internă prin care se desemnează un alt angajat al Beneficiarului să 

efectueze munca anterior efectuată de angajatul în proiect;  
- Time-sheet-uri cu timpul efectiv lucrat în cadrul proiectului (inclusiv pentru 

contractele de muncă part-time) avizate de managerul de proiect;  
- State de salarii; 
- Alte documente: bonuri de consum, foi de parcurs, bilete de transport, bonuri 

cantităţi fixe carburant auto, ordine de deplasare. Iiste de inventar. fişa mijlocului fix. etc.  
Activitatea auditorului se va finaliza prin elaborarea raportului privind constatarile 

factuale pentru verificarea cheltuielilor efectuate în cadrul proiectului. Raportul, a carui 
structura este prevazuta în Anexa 2 a „Instructiunilor pentru achizitionarea serviciilor de 
audit”, trebuie sa descrie scopul şi procedurile agreate ale angajamentului suficient de 
detaliat incat sa permita beneficiarului şi Autoritatii de Management sa inteleaga natura şi 
aria de cuprindere a auditului şi opinia de audit. 
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