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MANAGER DE PROIECT 
 
 
 
FIŞA DISCIPLINEI 
 
Denumire modul: MANAGER DE PROIECT 
Grup ţintă: Personalul furnizorilor de servicii sociale 
 
Titular modul/ Formator: Conf. univ. dr. Manuella Kadar , Conf. univ. dr. Maria POPA 
 
Buget timp: 82 ore 
 Activităţi teoretice: 64 ore 
 Activitaţi  practice: 18 ore 
 
Obiective: 
• Cunoasterea şi înţelegerea conceptelor fundamentale din domeniul formularii temelor de 

proiect  
• Cunoaşterea metodologiei şi instrumentelor necesare derularii activitatilor formulate intr-un 

proiect  
• Urmarirea derularii activitatilor, dezvoltarea abilitatilor de raportare a devizelor specifice 

proicetrelor 
 
Competenţe: 
• Stabileşte obiectivele strategice ale proiectului 
• Pregăteşte propunerea de proiect 
• Stabileşte obiectivele operationale ale proiectului 
• Elaborează documentele necesare contractelor de achiziţii pentru proiect 
• Identifică riscurile ce pot afecta proiectul 
• Stabileşte condiţiile de recrutare şi angajare a membrilor echipei de proiect 
• Evaluează performanţele echipei şi asigură feedback-ul necesar 
• Identifică cerinţele de calitate în cadrul proiectului 
 
F. Conţinuturi/Teme şi forme de activitate specifice 

Nr. crt. Conţinuturi/Teme Formă de activitate Nr. ore 

1 Stabilirea scopului proiectului 
Activităţi teoretice 8 
Activităţi practice 2 

2 
 

Stabilirea cerinţelor de management 
integrat al proiectului  

Activităţi teoretice 8 
Activităţi practice 2 

3 Planificarea activităţilor şi jaloanelor 
proiectului 

Activităţi teoretice 8 
Activităţi practice 2 

4 Gestiunea utilizării costurilor şi a 
resurselor operaţionale pentru proiect 

Activităţi teoretice 8 
Activităţi practice 2 

5 Realizarea procedurilor de achiziţii pentru 
proiect 

Activităţi teoretice 6 
Activităţi practice 2 

6 Managementul riscurilor 
Activităţi teoretice 8 
Activităţi practice 2 



 

 
 

7 Managementul echipei de proiect 
Activităţi teoretice 8 
Activităţi practice 2 

8 Managementul comunicarii in cadrul 
proiectului 

Activităţi teoretice 5 
Activităţi practice 2 

9 Managementul calitatii proiectului 
Activităţi teoretice 5 
Activităţi practice 2 

 Total ore 64 + 18 82 
 
Metodologia didactică: 
Tehnici educaţionale: prezentări, dezbateri, exerciţii, studii de caz. 
Mijloace educaţionale: tablă, video-proiector, prezentări power-point, foi cu exerciţii, fişe de 

lucru. 
 
 

  



 

 
 

 
CAPITOLUL 1: STABILIREA SCOPULUI PROIECTULUI 

 
Introducere 
În mod tradiţional, proiectele sunt definite ca fiind sarcini cu caracteristici specifice. 

“Complexitatea” conţinutului şi gradul relativ de noutate, riscul ridicat şi importanţa strategică 
pentru întreprinderea orientată pe proiecte sunt caracteristicile specifice proiectelor. Proiectele pot fi 
înţelese drept sarcini cu obiective determinate deoarece acestea sunt planificate, convenite şi 
controlate în concordanţă cu termenele, resursele necesare şi costurile asociate. 

Conform teoriei organizării, proiectele pot fi percepute ca fiind structuri organizatorice 
temporare necesare derulării proceselor de afaceri cu termen limitat. Ca şi alte organizaţii, 
proiectele au o identitate specifică, care se exprimă prin: 

obiective specifice, construcţie şi structuri organizatorice, procese specifice proiectelor, valoare 
şi relaţii cu mediul înconjurător. 

Un proiect reprezintă o organizaţie temporară. Datorită acestui caracter temporar, faza iniţială şi 
finală a proiectului sunt foarte importante. 

Perceperea proiectelor ca organizaţii temporare face posibilă perceperea proiectelor şi ca 
sisteme sociale. Conform teoriei socio-economice, organizaţiile precum proiectele pot fi apreciate 
ca sisteme sociale care, pe de o parte, sunt delimitate în mod clar de mediul înconjurător şi, pe de 
altă parte, sunt conectate la acesta.  

  
Caracteristicile specifice sistemelor sociale ca, spre exemplu, complexitatea socială, dinamica 

acestora, constituie în cazul proiectelor obiectul de studiu al managementului. 
Un proiect este o organizare temporară a unei organizaţii orientată pe proiecte, care are drept 

scop derularea unui proces de afaceri strategic, relativ unic, pe termen scurt sau mediu. 
Proiectele sunt utilizate pentru procesele de afaceri pe perioade de timp scurte până la mijlocii. 

Concentrându-se atenţia asupra unor anumite procese alese, acestea trebuie efectuate rapid, pe 
parcursul câtorva luni. O excepţie reprezintă efectuarea proiectelor legate de infrastructură (proiecte 
de construcţii), care pot dura mai mult. 

Procesele corespunzătoare proiectelor au diferite grade de importanţă, de la medie până la mare, 
pentru întreprinderea respectivă. De exemplu, executarea comenzilor pentru clienţi contribuie la 
asigurarea supravieţuirii pe termen scurt până la mediu a întreprinderii. Dezvoltarea unor produse 
noi sau încheierea unei alianţe strategice pot 

avea însă consecinţe pe termen lung şi sunt, din punct de vedere strategic, foarte importante. 
Proiectele sunt utilizate în special pentru procese de afaceri cu extindere medie până la mare. 

Dimensiunea unui proces de afaceri poate fi dată de comenzile care trebuie efectuate, de resursele 
interne revendicate, de costurile necesare şi de organizaţiile influenţate de proces. 

Pentru operaţionalizarea termenului de “proiect”, trebuie definite caracteristicile proceselor de 
afaceri, dimensiunea, utilizarea internă a resurselor, costurile asociate, durata etc., corespunzătoare 
fiecărei întreprinderi.  

 
Proiectele reprezintă organizaţii temporare care se cer precis delimitate în timp. Un proiect 

începe şi se termină la o dată precisă (zi, lună, an), astfel încât să poată fi stabilită fără echivoc 
apartenenţa la proiect a unui anumit proces, încadrat pe scara timpului într-un anumit interval. 

Stabilirea datei de începere/terminare este esenţială la realizarea atribuirii proiectului. Atribuirea 
proiectului este o sinteză a acordurilor între echipa proprietarilor proiectului şi echipa proiectului.  

 
 



 

 
 

Atribuirea proiectului ar trebui să conţină următoarele informaţii: 
- data la care începe şi se termină proiectul, 
- obiectivele şi non-obiectivele proiectului, 
- fazele proiectului, 
- costurile proiectului, veniturile proiectului, 
- echipa proprietarilor proiectului, managerul proiectului, membrii echipei proiectului, 
- relaţiile cu alte proiecte/ programe, 
- elementele de mediu relevante. 
 
Metodele detaliate suplimentare pentru realizarea acordurilor între echipa proprietarilor 

proiectului şi echipa proiectului sunt documentele de management de la demararea proiectului. 
Rezultatele procesului de atribuire a proiectului, mai precis delimitarea proiectului şi definirea 

contextului proiectului, precum şi pregătirea documentelor managementului proiectului (planul 
structurii proiectului, planul jaloanelor, planul obiectivelor proiectului şi analiza mediului 
proiectului) reprezintă baza documentului de atribuire a proiectului. 

Stabilirea datelor de începere/terminare este posibilă prin definirea evenimentelor care 
marchează demararea şi respectiv terminarea proiectului. Aceste evenimente se produc la o anumită 
dată şi astfel pot fi stabilite datele de începere, respectiv de terminare a proiectului. 

Obiectivele proiectului 
Proiectele pot fi înţelese ca organizaţii determinate de scopuri precise. În cadrul proiectelor, 

înainte de toate, trebuie realizate obiective referitoare la conţinut, durată şi buget. 
În planul obiectivelor proiectului sunt specificate obiectivele legate de conţinut. Pentru 

planificarea celorlalte obiective ale proiectului sunt utilizate alte metode de planificare, precum cele 
de planificare calendaristică sau de planificare a costurilor. Aceste rezultate ale planificării sunt 
sintetizate în atribuirea proiectului. 

Obiectivele referitoare la conţinut pot fi definite drept situaţia dorită după terminarea 
proiectului. 

Exemplu: Planul obiectivelor proiectului de realizare a unei aplicaţii software 
 

 
 
 
 



 

 
 

Exprimarea obiectivelor 
Obiectivele proiectului trebuie cuantificate cât mai mult posibil, pentru a face măsurabilă 

realizarea lor. 
De exemplu, obiectivul ,,Hardware instalat’’ poate fi cuantificat printr-o specificare a 

componentelor esenţiale şi a numărului lor. 
În principiu, cuantificarea poate fi realizată prin referirea la rezultatele vizate. Acestea pot fi 

folosite ca listă de control atunci când se verifică completitudinea obiectivelor. 
La cuantificarea obiectivelor trebuie să fim atenţi la respectarea graniţelor proiectului. Planul 

obiectivelor proiectului reprezintă rezultatele care trebuie obţinute în proiect şi nu rezultatele 
aşteptate în faza post-proiect. De exemplu, în proiectul ”Realizarea unei aplicaţii software” trebuie 
realizate premisele pentru creşterea loialităţii clienţilor. 

Îmbunătăţirea eficacităţii poate fi observată numai în faza post-proiect. 
 
Diferenţierea obiectivelor 
Obiectivul proiectului reprezintă o stare viitoare dezirabilă in care anumite rezultate sunt 

obţinute. Prin modul în care este exprimat obiectivul trebuie să asigure: 
- O viziune holistică a proiectului 
- Aprecierea tuturor obiectivelor strans corelate 
- Obiective principale si aditionale, non-obiective 
- Operationalizarea obiectivelor prin cuantificarea rezultatelor (definirea starii acestor rezultate, 

de exemplu: cladire la rosu, cladire conectata la utilitati etc.). 
 
În planul obiectivelor proiectului se poate face diferenţa dintre obiectivele principale, adiţionale 

şi non-obiective. 
 
De exemplu, obiectivele principale ale proiectului ”Realizarea unei aplicaţii software” sunt 

software-ul şi hardware-ul instalat, precum şi asigurarea condiţiilor organizatorice şi de personal. 
 
Obiectivele principale ale proiectului 
Obiectivele principale ale proiectului exprimă principalele rezultate vizate a se obţine prin 

execuţia proiectului. 
Obiectivele principale explică motivul pentru care s-a decis realizarea proiectului. 
Exprimarea obiectivelor principale trebuie să se realizeze drept: 
 Stare (dacă rezultatul este de tip obiect) 
 Nivel (dacă este de tip efect sau cerinţă de performanţă) 
În planul obiectivelor proiectului se pot diferenţia obiectivele din planul de bază şi obiectivele 

care au fost adaptate pe parcursul controlului periodic al proiectului. 
 
Obiectivele adiţionale ale proiectului 
Obiectivele adiţionale ale unui proiect exprimă rezultate care pot fi obţinute valorificând 

condiţiile create de proiect, dar fără ca aceste rezultate să fie cele care au determinat realizarea 
proiectului.  Obiectivele adiţionale pot fi cele care depind de proces, ca de exemplu dezvoltarea 
unui furnizor uzual sau dezvoltarea continuă a know-how-ului în managementul e-proiectelor. 

Realizarea unei documentaţii standard de proiect poate fi de asemenea un obiectiv adiţional. 
 
Non-obiectivele proiectului 
Prin definirea non-obiectivelor se poate contribui la clarificarea obiectivelor proiectului. 

Discutarea non-obiectivelor permite echipei proprietarilor proiectului şi echipei proiectului să 
identifice şi să rezolve neclarităţile. 



 

 
 

Pentru un proiect de dezvoltare software, un non-obiectiv ar putea însemna schimbarea 
tehnologiei de analizăproiectare. 

Pentru un proiect de migrare a aplicaţiilor un non-obiectiv ar putea fi creşterea calităţii datelor 
care să permită migrarea acestora pe noua platformă. 

 
  



 

 
 

 
CAPITOLUL 2: STABILIREA CERINŢELOR DE MANAGEMENT 

INTEGRAT AL PROIECTULUI 
 
 
Generarea ideii de proiect 
Ideea reprezintă o soluţie la o problemă importantă, pentru a cărei rezolvare se alocă şi se 

consumă resurse. 
 
Cine are idea? 
- Cel care are problema (actor la nivel micro/macro, public/privat); 
- Cel care a rezolvat probleme similare (pentru obtinerea de profit); 
- Terţă parte (consultant) 
 
Metodele utilizate pentru dezvoltarea ideii sunt diverse. Dintre acestea se pot aminti: 
- Metoda arborele problemei si obiectivelor 
- Matricea cadrului logic 
- Metode ale ingineriei competitive 
- Metoda analizei SWOT 
 
Initierea proiectului 
Principalele etape ale procesului de iniţiere sunt prezentate în figura următoare: 
 
 

 
Initierea proiectului 
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Tabelul de mai jos prezintă sub-procesele procesului de iniţiere 
 

 
Structura unui proiect 
 

 
 
În managementul tradiţional al proiectelor, realizările, termenele şi costurile reprezintă 

obiectivele de cercetare. 
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Conexiunile dintre aceste elemente sunt reprezentate grafic prin “triunghiul magic”. 
 

 
 
Obiectele de cercetare definite în managementul tradiţional al proiectelor trebuie completate în 

cazul perceperii proiectelor drept organizaţii temporare sau sisteme sociale. Obiectele de cercetare 
ale managementului proiectelor sunt: obiectivele, rezultatele, termenele, resursele, costurile şi 
veniturile, riscurile, cât şi organizarea, cultura şi contextul proiectului. 

 
Specificaţiile pachetelor de activitǎţi (Work Package WP)  
Specificaţiile pachetelor de activităţi reprezintă descrieri cantitative şi calitative a ceea ce 

trebuie realizat în contextul unui pachet de activităţi. Specificaţiile pot, de asemenea, să precizeze 
metoda de măsurare a progresului. 

Specificaţiile pachetelor de activităţi trebuie să asigure orientarea echipei proiectului şi trebuie 
realizate de către membrii responsabili ai echipei proiectului. Omogenizarea pachetelor de activităţi 
poate fi realizată ulterior în grupuri mici de membri ai echipei proiectului. Decizia privind 
conţinutul specificaţiilor pachetelor de activităţi trebuie luată de către managerul de proiect şi de 
către membrul echipei responsabil de proiect. 

Obiectivele specificaţiilor pachetelor de activităţi sunt stabilirea clară a graniţelor dintre 
pachetele individuale dintre activităţi şi recunoaşterea interfeţelor dintre pachete. În specificaţia 
pachetului de activităţi sunt definite rezultatele pachetului şi mijloacele de măsurare a progresului. 
Cu ajutorul specificaţiilor pachetelor de activităţi, conţinutul şi rezultatele pachetelor individuale 
sunt separate unele de altele. Realizarea specificaţiilor pachetelor de activităţi asigură orientarea 
activităţii membrilor proiectului şi responsabilitatea acestora. 

Exemplu de specificaţie de pachet de activităţi din proiectul ,,Realizarea unei aplicaţii 
software’’ 

 



 

 
 

Conţinutul WP 
Fiecare pachet de activităţi reprezintă o funcţie care trebuie să fie îndeplinită în proiect şi este 

asociat unui rezultat vizat. Specificaţia pachetului de activităţi cuprinde, de aceea drept o 
componentă de bază descrierea conţinutului. 

Denumirile pachetelor de activităţi au caracterul de ”etichete”, care trebuie să fie concise şi să 
comunice conţinutul de activităti pentru toţi membrii organizaţiei proiectului. 

Denumirile pachetelor de muncă stimulează asocieri la membrii echipei, în timpul desfăşurării 
proiectului.  

 
Rezultatele WP 
Descrierea rezultatelor pachetelor de activităţi trebuie să precizeze, rezultatele precum şi de 

asemenea, forma rezultatelor. Codificarea pachetelor de activităţi foloseşte atât identificării lor 
clare, cât şi la posibilitatea selectării şi sortării pachetelor de activităţi. Codul unui pachet de 
activităţi poate fi constituit dintr-o combinaţie a funcţiei şi a 

rezultatului vizat. 
Există pachete de activităţi care se referă la un grup de rezultate vizate (precum “achiziţii 

hardware şi software”) şi pachete de activităţi care se referă la obiecte rezultate singulare (de 
exemplu, ”funcţionare pilot”). Pachetele de activităţi care se referă la obiecte rezultate singulare pot 
fi codificate cu ajutorul unui cod specific obiectului. Codificarea permite sortarea şi selectarea 
pachetelor de activităţi pe baza funcţiei (de exemplu, toate pachetele de activităţi referitoare la 
“achiziţii”) şi rezultatului (de exemplu, toate pachetele de activităţi referitoare la “hardware”). 
  



 

 
 

 
CAPITOLUL 3: PLANIFICAREA ACTIVITĂŢILOR ŞI JALOANELOR 

PROIECTULUI 
 
Managementul timpului reprezintă ansamblul proceselor necesare îndeplinirii la timp a 

proiectului. 
 
Managementul timpului cuprinde următoarele procese: 
- Definirea activităţilor 
- Secvenţierea activităţilor 
- Etimarea duratelor activităţilor 
- Elaborarea planului calendaristic 
- Controlul planului calendaristic 
 
În managementul proiectelor nu există încă un consens în ceea ce priveşte relaţia dintre 

activităţi şi sarcini. În majoritatea domeniilor de aplicare, activităţile sunt considerate a fi compuse 
din sarcini. În altele, sarcinile sunt văzute ca fiind compuse din activităţi. 

 
Definirea activităţilor reprezintă procesul de identificare şi documentare a activităţilor care 

trebuie efectuate pentru a produce rezultatele proiectului. 
Secvenţializarea activităţilor reprezintă procesele de identificare şi documentare a 

dependenţelor dintre activităţi. 
Estimarea duratelor activităţilor constă în evaluarea numărului de perioade de lucru (unităţi 

de timp) necesare pentru efectuarea fiecărei activităţi în parte. 
Elaborarea planului calendaristic reprezintă procesul de determinare a datelor de început şi de 

sfârşit pentru activităţile proiectului. 
Controlul planului reprezintă procesul prin care se realizează influenţarea factorilor generatori 

de schimbări, depistarea apariţiei unei modificări ale planului calendaristic, precum şi gestionarea 
schimbărilor la momentul apariţiei acestora. 

 
Planificarea calendaristică 
Înaintea realizării planului calendaristic trebuie stabilite următoarele: partea proiectului care va 

trebui planificată, profunzimea planificării şi metoda de planificare care va fi utilizată. 
Planificarea calendaristică poate fi realizată pentru întregul proiect sau pentru faze ale 

proiectului. Pentru diferite obiecte planificate pot fi utilizate diferite metode de planificare. De 
exemplu, pentru întregul proiect poate fi utilizată diagrama cu bare şi pentru o fază a proiectului 
metoda analizei drumului critic (CPM). 

La baza planificării calendaristice stă planul structurii proiectului. Pachetele de activităţi de la 
diferitele niveluri pot fi planificate în ceea ce priveşte momentul realizării. Se poate diferenţia între 
planificarea generală şi de detaliu. În cazul în care planul structurii proiectului nu prezintă o 
adâncime suficientă pentru o planificare detaliată pentru început se vor detalia pachetele individuale 
de activităţi. Astfel, apar activităţile  ca elemente ale planificării calendaristice detaliate. 

 
Planificarea demarării proiectului şi a termenelor proiectului se poate face cu următoarele 

metode: lista cu datele proiectului, diagrama cu bare şi/sau tehnica planificării în reţeaua CPM. 
Aceste metode sunt, pe de-o parte, în concurenţă, dar se şi completează una pe cealaltă. Tehnica 
planificării în reţea CPM este cea mai dificilă, listarea datelor cea mai simplă. Planificarea 
jaloanelor reprezintă o formă specifică a listei de date. 



 

 
 

Cea mai eficientă utilizare a uneia sau mai multor metode de planificare calendaristică depinde 
de complexitatea şi dinamica proiectului. 

 

 
Planul jaloanelor 
Definiţii şi exemple 
Un plan al jaloanelor prezintă termenele evenimentelor centrale ale proiectului, aşa-numitele 

jaloane. Acestea trebuie să marcheze dezvoltările esenţiale în progresul proiectului. Un plan al 
jaloanelor proiectului nu conţine mai mult de opt sau nouă jaloane. 

Jaloanele proiectului au de multe ori funcţii simbolice într-un proiect, de exemplu prima 
,,lopată” şi încălzirea casei, în proiectul ,,Construirea unei case”. 

Jaloanele se bazează pe evenimentele de început şi de sfârşit ale pachetelor de muncă. 
 
Obiectivele planificării jaloanelor 
Obiectivul planificării jaloanelor este stabilirea termenelor evenimentelor esenţiale ale 

proiectului pentru compatibilitatea obiectivului şi medierea orientării acţiunii într-un proiect. 
Realizarea unui plan al jaloanelor 
1. Alegerea circumstanţelor planificării şi profunzimii corespunzătoare (a planului). 
Circumstanţele planificării jaloanelor sunt întotdeauna proiectul în totalitate. Planul jaloanelor 

reprezintă cea mai sumară metodă de planificare calendaristică. 
2. Listarea jaloanelor şi ordonarea termenelor 
În fiecare proiect ar trebui definite opt-nouă jaloane. Începutul şi sfârşitul proiectului reprezintă 

jaloane obligatorii. 
Pentru fiecare jalon trebuie stabilite termene ale planului. Acestea pot fi supuse unei adaptări 

periodice cu ocazia controlului proiectului. 

 
 



 

 
 

 
Jalon 
Jalonul reprezintă un element semnificativ, major în evoluţia unui proiect, care este asociat,  de 

regulă, cu obţinerea unui rezultat important sau cu o analiză de fază caracterizată drept critică. Cel 
mai adesea, indică momentul de schimbare a unei faze, fie datorită reluării unei faze sau mai multe 
faze precedente, fie ca urmare a demarării unei noi faze sau a încheierii proiectului. 

Nu orice finalizare de pachet/etapă este un jalon, ci numai cele mai importante. De asemenea, 
jalonul poate fi asociat şi începutului fazei/pachetului/proiectului, nu numai terminării acestora. 

Diagrama GANTT 
Diagrama GANTT, cunoscută şi sub numele de diagrama cu bare este o prezentare grafică a 

proiectului, respectiv a unei faze a proiectului, din care reiese poziţia datelor limită şi durata 
pachetelor de activităţi. Pachetele de activităţi sunt reprezentate ca bare proporţionale cu durata. 

Cunoaşterea poziţiei în timp a proceselor este punctul de plecare în realizarea diagramelor cu 
bare. O planificare explicită a dependenţelor tehnologice între procese nu are însă loc. 

 
Exemplu diagrama Gantt 
 
Obiectivele planificării cu ajutorul diagramelor GANTT 
Obiectivele planificării cu ajutorul diagramelor GANTT este planificarea poziţiei în timp a 

pachetelor de activităţi pentru acordul obiectivelor şi pentru medierea orientării acţiunii în proiect. 
 
 
 



 

 
 

Realizarea unei diagrame GANTT 
1. Alegerea circumstanţelor planificării şi a profunzimii corespunzătoare planului. 
Circumstanţele planificării pot fi proiectul în totalitate şi/sau mai multe faze ale proiectului. O 

diagramă cu bare poate fi introdusă ca metodă sau drept o detaliere a planificării calendaristice. 
Pentru un întreg proiect se poate realiza o diagramă cu bare, iar pentru faze independente ale 
proiectului se pot realiza diagrame cu bare detaliate. 

 
2. Estimarea duratei pachetelor de activităţi 
Pentru realizarea unei diagrame cu bare are foarte multă importanţă cunoaşterea duratei 

pachetelor de activităţi. 
Aprecierea duratei poate fi realizată în mod global, intuitiv, fie printr-o analiză la medie. În 

orice caz, aprecierea se bazează pe experienţă. 
 
3. Prezentare grafică a diagramei GANTT 
Pachetele de activităţi sunt aliniate cronologic pe verticala diagramei. Pe orizontală se 

desenează o axă cu timpul/pachet de activităţi. În diagramele cu bare care au reţele se vor defini şi 
desena dependenţele dintre proiectele de muncă. 

Realizarea şi vizualizarea diagramelor cu bare se face printr-un software corespunzător pentru 
managementul proiectelor. 

 
Coordonarea şi controlul timpului 
Scopul coordonării şi controlului timpului este acela de a evidenţia starea termenelor 

calendaristice ale pachetelor de activităţi individuale şi starea termenelor calendaristice ale 
proiectului. În controlul termenelor nu sunt analizate toate pachetele de activităţi ale unui proiect, ci 
numai cele actuale în perioada între două sesiuni de control. 

Controlul progresului reprezintă baza pentru controlul termenelor deoarece referiri la depăşiri 
ale termenelor pot fi făcute numai în raport cu progresul dorit al rezultatelor. Controlul termenelor 
poate fi realizat pe baza planului jaloanelor, listelor de termene, diagramelor cu bare sau reţelelor de 
activităţi. Dacă pe parcursul desfăşurării proiectului s-a ajuns la modificarea termenelor, respectiv s-
au modificat cantitativ realizările proiectului, este necesară o replanificare a termenelor proiectului 

Controlul termenelor pe baza planului jaloanelor şi a listelor de termene 
În planul jaloanelor sunt înregistrate termenele efective ale jaloanelor atinse şi comparate cu 

termenele planificate. În listele de termene pot fi înregistrate termenele efective ale pachetelor de 
activităţi încheiate sau în desfăşurare şi comparate cu termenele planificate. Trebuie interpretate 
eventualele diferenţe între termenele planificate şi cele efective, pentru a pune la dispoziţie 
informaţii pentru planificarea măsurilor de dirijare. 

Luând ca exemplu proiectul “Realizarea unei aplicaţii software”, la pachetele 1.2.2 “Planificarea 
funcţiilor aplicaţiei” şi 1.2.6 “Încheierea planificării” au fost înregistrate o amânare a termenelor şi 
o utilizare sporită de resurse. Motivul amânării a fost lipsa de cunoştinţe în sub-echipă referitoare la 
legătura dintre funcţiile aplicaţiei şi baza de date. 

 
Controlul termenelor în diagrama cu bare 
Starea termenelor unui pachet de activităţi terminat poate fi evidenţiată în diagrama cu bare prin 

poziţionarea barei efective (prezentarea momentului de început şi de terminare a pachetului de 
activităţi). Pentru pachetele de activităţi aflate în desfăşurare pot fi specificate numai momentele de 
începere şi durata până în prezent. 

 
 
 



 

 
 

Controlul termenelor în reţeaua de activităţi 
Într-o reţea de activităţi poate fi controlată, atât logica de derulare a proiectului, cât şi termenele 

proiectului. În acest scop trebuie cuprinse următoarele date: 
• structura actuală a logicii de derulare; 
• momentele de început şi de terminare a proceselor începute şi încheiate; 
• durata efectivă a proceselor (şi relaţiile de condiţionare). 
Structura logicii de derulare se controlează direct din reţeaua de activităţi. 
Pot fi analizate devierile duratei proceselor aflate în desfăşurare. Prin compararea duratei 

efective cu durata calculată a unui proces pot fi stabilite depăşirile sau economiile. Durata calculată 
(până la data controlului a unui proces aflat în desfăşurare este calculată din progresul actual al 
realizărilor înmulţit cu durata planificată. 

 
  



 

 
 

 
CAPITOLUL 4: GESTIUNEA UTILIZĂRII COSTURILOR ŞI A 

RESURSELOR OPERAŢIONALE PENTRU PROIECT 
 

Managementul resurselor proiectului 
Un plan al resurselor unui proiect este o prezentare sub formă de tabel şi/sau grafic a cerinţelor 

de resurse, în decursul timpului. 
Într-un plan al resurselor proiectului nu sunt planificate toate resursele existente în proiect, ci 

numai aşa-numitele “resursele critice”. Resursele critice sunt resursele care pentru un proiect sunt 
limitate, deficitare şi influenţează astfel realizarea obiectivelor proiectului. 

Resursele critice pot fi, de exemplu, personalul, echipamentele, mijloacele de finanţare, 
materiale, spaţiul de stocare etc. Resursele de personal se pot diferenţia după calificări în cazul în 
care nu sunt interschimbabile. Oricum, nu numai grupele de calificări pot fi considerate resurse 
critice, ci şi indivizii. La proiect, pentru a iniţializa investiţiile de infrastructură (în construcţie, 
construcţii de facilităţi, în IT), mijloacele de finanţare constituie, de cele mai multe ori, o resursă 
deficitară. 

Baza planificării resurselor proiectului este deja realizată la determinarea cantităţilor planificate 
în contextul planificării costurilor proiectului. 

Cererea şi oferta de resurse critice pot fi prezentate prin histograme ale resurselor proiectului şi 
curbe ale resurselor proiectului. 

Prin compararea cerinţelor de resurse cu resursele disponibile pot fi stabilite sub- sau supra-
acoperirea cu resurse. 

Acestea pot duce la creşterea sau reducerea ofertei de resurse sau la echilibrări prin amânarea 
pachetelor de activităţi. 

Întrucât planificarea resurselor în proiect se limitează la resursele critice, nu poate fi considerată 
drept o planificarea generală a resurselor în organizaţiile orientate pe proiecte. De aceea, 
planificarea resurselor în proiecte nu se poate substitui, de exemplu cu planificarea resurselor 
umane în organizaţia orientată pe proiecte. 

 
Estimarea necesarului de resurse 
Presupune realizarea următorilor paşi: 
1. Alocarea resurselor critice la pachetele de activităţi. 
Trebuie definite resursele critice. Purtătorii cerinţelor de resurse sunt pachetele de activităţi. 

Pentru fiecare pachet de activităţi trebuie să se stabilească resursele critice care urmează a fi 
planificate. 

2. Estimarea cerinţelor de resurse pentru fiecare perioadă pe fiecare pachet de activităţi. 
Pentru fiecare resursă critică trebuie definite cerinţele per pachet pe fiecare perioadă de timp. 

Aceste cantităţi se pot prelua direct din planul costurilor sau sunt calculate pe baza acestuia. Ca 
regulă, se consideră că cerinţa de resursă pentru un pachet de activităţi rămâne constantă într-o 
anumită perioadă de timp. 

 
3. Realizarea unei histograme a resurselor şi a unei curbe a resurselor cumulate. 
Realizarea histogramei are la bază însumarea cerinţelor de resursă ale tuturor pachetelor de 

activităţi ale unui proiect, pe diferite perioade. Prin cumularea cerinţelor de resurse se obţine curba 
resurselor. La planificarea resurselor proiectului se pot avea în vedere termenele de realizare cele 
mai timpurii sau cele mai târzii ale pachetelor de 

activităţi. 
4. Determinarea cantităţilor disponibile de resurse critice în organizaţie. 



 

 
 

Se determină cantitatea disponibilă de resursă şi se compară cu cerinţele pentru acea resursă. 
Cantitatea disponibilă de resursă poate fi constantă sau poate varia în timp. Cerinţele de resurse pot 
fi mai mici sau mai mari decât disponibilul. 

 

 
Realizarea optimizărilor 
În condiţiile deficitului de resurse este necesară o revizuire a planurilor proiectului. Prin 

amânarea pachetelor de activităţi, respectiv prin modificarea logicii de organizare a activităţilor sau 
prin divizarea pachetele de activităţi se poate încerca depăşirea deficitelor de resurse. 

În continuare, există posibilitatea de a suplimenta sau diminua oferta de resurse. Măsuri posibile 
pentru creşterea ofertei de resurse de personal sunt, de exemplu, stabilirea unor stimulente pentru 
creşterea performanţelor, prestarea de ore suplimentare sau utilizarea unor angajaţi temporari. 

 
Planificarea asistată de calculator a resurselor 
Cele mai multe pachete software standard de managementul proiectelor dispun de un modul 

pentru planificarea resurselor proiectului. Acesta face posibilă diferenţierea între cerinţele de 
resurse la începutul, sfârşitul sau pe durata pachetului de activităţi. 

 
Managementul costurilor si finantarii proiectului 
Un plan al costurilor este un model al unui proiect din perspectiva costurilor. Planuri ale 

costurilor pot fi realizate pentru obiectele vizate, pentru atribuirile interne şi pentru întregul proiect. 



 

 
 

Pentru realizarea corelării sferei de cuprindere cu planificarea calendaristică şi planificarea 
costurilor proiectului trebuie utilizată o bază structurală unitară în planificare. Această bază 
structurală unitară este reprezentată de planul structurii proiectului. De aceea, unităţile de 
planificare a costurilor sunt pachetele de activităţi din planul structurii proiectului. 

Pachetele de activităţi individuale sunt acele unităţi pentru care se planifică costuri, pentru ca 
apoi să se determine costurile efective. O structurare a costurilor conform planului structurii 
proiectului oferă posibilitatea grupării costurilor pachetelor de activităţi după anumite criterii şi la 
diferite niveluri de agregare. 

Atribuirile interne sunt evidenţiate pe baza grupării pachetelor de activităţi după domeniile de 
responsabilitate. 

Calcularea costurilor atribuirilor interne permite stabilirea responsabilităţii pentru acestea. 
Pentru a se putea realiza controlul costurilor şi a stabili răspunderea pentru acestea, structura 
planului costurilor trebuie să coincidă cu structura acestora din urmă utilizată la urmărirea lor. 

Însumarea costurilor la nivelul obiectelor vizate face posibilă evidenţierea efectelor pe care 
modificările sferei de cuprindere le au asupra costurilor. 

În planificarea şi controlul costurilor proiectului se pot utiliza pachete software pentru 
managementul proiectelor, baze de date sau software pentru foi de calcul. 

Planurile financiare ale proiectului sunt reprezentări tabelare şi/sau grafice ale plăţilor pe 
parcursul derulării proiectului. Încasările şi plăţile în proiect pot fi reprezentate pe perioade, printr-o 
histogramă, şi cumulat, printr-o curbă. 

La o planificare financiară care are acces la o reţea CPM pot fi realizate histograme şi curbe 
pentru diferitele poziţii în timp ale pachetelor de activităţi. 

Planurile financiare ale proiectului sunt utilizate la planificarea lichidităţilor. Calculând 
surplusul de cash-flow pe perioade se poate planifica necesitatea şi/sau disponibilitatea mijloacelor 
de finanţare. Cerinţa pentru mijloace suplimentare de finanţare se manifestă atunci când există un 
surplus de plăţi într-o anumită perioadă. Cerinţele suplimentare de finanţare se pot acoperi din 
proiect. 

 
  



 

 
 

 
CAPITOLUL 5: REALIZAREA PROCEDURILOR DE ACHIZIŢII 

PENTRU PROIECT 
 

Elemente privind legislatia nationala in domeniul achizitiilor publice 

A. Introducere 
In contextul angajamentelor asumate de Romania fata de Uniunea Europeana in cadrul 

capitolului 1 “Libera circulatie a marfurilor” si a recomandarilor Comisiei Europene, a fost adoptata 
Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, 
a contractelor de concesiune de lucrari publice si contractelor de concesiune de servicii. 

 Scopul noii legislatii il constituie: 
 Promovarea concurentei intre operatorii economici; 
 Garantarea tratamentului egal si nediscriminarea operatorilor economici; 
 Asigurarea transparentei si integritatii procesului de achizitie publica; 
 Asigurarea utilizarii eficiente a fondurilor publice prin aplicarea procedurilor de atribuire  

 

A.1. Informaţii privind autoritatea contractantă  
A.1.1. Informaţiile privind autoritatea contractantă, precum şi sursele de finanţare asigurate 

pentru îndeplinirea contractului de furnizare sunt prezentate în Fişa de date a achiziţiei. 

A.2. Scopul aplicării procedurii  
A.2.1. Autoritatea contractantă invită persoanele juridice sau fizice interesate să depună 

ofertă în scopul atribuirii contractului de furnizare a produselor descrise în Fişa de date a achiziţiei 
şi în Caietul de sarcini. 

A.2.2. Pentru atribuirea acestui contract de achiziţie publică se aplică procedura indicată în 
Fişa de date a achiziţiei. 

A.3. Principii care stau la baza atribuirii contractului de achiziţie publică  
 Pe parcursul intregului proces de achizitie publica, la adoptarea oricarei decizii, trebuie 

avute in vedere urmatoarele principii: 
 nediscriminarea; 
 tratamentul egal; 
 recunoasterea reciproca; 
 transparenta; 
 proportionalitatea; 
 eficienta utilizarii fondurilor publice; 
 asumarea raspunderii. 
 
Prin NEDISCRIMINARE se poate intelege asigurarea conditiilor de manifestare a 

concurentei reale pentru ca orice operator economic, indiferent de nationalitate: 
  sa poata participa la procedura de atribuire   
  sa aiba sansa  de a deveni, contractant.  

Efecte obtinute: 
• Deschiderea si dezvoltarea pietei; 
• Obtinere de  valoare pentru banii cheltuiti 

 



 

 
 

 
Prin TRATAMENT  EGAL  se poate intelege stabilirea si aplicarea oricand pe parcursul 

procedurii de atribuire de 
 reguli,  
 cerinte,  
 criterii 
identice pentru toti operatorii economici, astfel incat acestia sa beneficieze de sanse egale de 

a deveni contractanti. 
 

Efecte obtinute: 
• Instituirea unui cadru bazat pe incredere, corectitudine si impartialitate pe tot 

parcursul procesului de achizitie publica; 
• Eliminarea elementelor de natura subiectiva care ar putea influenta deciziile in 

procesul de achizitie publica. 
Atentie! Nici o autoritate contractanta nu are voie sa acorde tratament preferential unui 

operator economic doar pentru simplul motiv ca este situat in aceeasi localitate/zona/ 
regiune/tara  sau ca este persoana fizica sau juridica. 

Prin RECUNOASTERE RECIPROCA  se poate intelege acceptarea: 
 produselor, serviciilor, lucrarilor oferite in mod licit pe piata Uniunii Europene; 
 diplomelor, certificatelor, a altor documente, emise de autoritatile competente din alte 

state;  
 specificatiilor tehnice, echivalente cu cele solicitate la nivel national.  
       Efecte obtinute: 

• Eliminarea tratamentului preferential acordat operatorilor economici locali; 
• Deschiderea si dezvoltarea pietei achizitiilor publice. 

Prin TRANSPARENTA se poate intelege aducerea la cunostinta publicului a tuturor 
informatiilor referitoare la aplicarea procedurii de atribuire. 

      Efecte obtinute: 
• Anticiparea succesiunii activitatilor pe parcursul procesului de achizitie publica;  
• Asigurarea “vizibilitatii” regulilor, oportunitatilor, procedurilor si a rezultatelor; 
• Claritatea documentelor elaborate pe parcursul derularii procesului de achizitie; 
• Intelegerea de catre operatorii economicii a necesitatilor autoritatii contractante si a 

modului in care acestea se reflecta in cadrul cerintelor din documentatia de atribuire. 
Prin PROPORTIONALITATE se poate intelege asigurarea corelatiei intre: 
 necesitatea autoritatii contractante,  
 obiectul contractului de achizitie publica, 
 cerintele solicitate a fi indeplinite. 

     Efecte obtinute : 
• Eliminarea cerintelor restrictive. 

Prin EFICIENTA UTILIZARII FONDURILOR PUBLICE se poate intelege aplicarea 
procedurilor de atribuire competitionale si utilizarea de criterii care sa reflecte avantajele de 
natura economica ale ofertelor in vederea obtinerii raportului optim intre calitate si pret. 

Nota: Se vor lua in considerare, daca este cazul, si efectele concrete preconizate a se obtine 
in domeniul social sau in cel al protectiei mediului si promovarii dezvoltarii durabile. 

Banii publici sunt epuizabili astfel incat trebuie utilizati judicios pentru a sustine dezvoltarea 
durabila. Pentru aceasta trebuie avute in vedere obiectivele sociale, etice si de protectie a 
mediului.  

Atentie! Prin prisma dezvoltarii durabile, cel mai scazut pret nu reprezinta intotdeauna cea 
mai buna valoare.  



 

 
 

Prin ASUMAREA RASPUNDERII se poate intelege determinarea clara a sarcinilor si 
responsabilitatilor persoanelor implicate in procesul de achizitie publica, urmarindu-se asigurarea: 

 profesionalismului, 
 impartialitatii 
 independentei 

deciziilor adoptate pe parcursul derularii acestui proces.  
 Efecte obtinute: 

• Limitarea aparitiei erorilor pe parcursul procesului de achizitie publica; 
• Reducerea fraudei si coruptiei. 

A.4. Legislaţie aplicabilă         
A.4.1. Atribuirea contractului de achiziţie publică se realizează în conformitate cu 

prevederile urmatoarelor actelor normative indicate in Fisa de date a achizitiei. 

B. Procesul de achizitie publica 
 Procesul de achizitie publica reprezinta o succesiune de etape, dupa parcurgerea carora se 

obtine produsul sau dreptul de utilizare al acestuia, ca urmare a atribuirii unui contract de achizitie 
publica.  
 Etapa Operatiune 
1. Elaborarea documentatiei de 

atribuire/ de selectare 
- stabilire specificatii tehnice sau documentatia 
descriptiva 
- stabilire clauze contractuale 
- stabilire cerinte minime de calificare, daca este 
cazul, criterii de selectare 
- stabilire criteriul de atribuire 
- completarea Fisei de date a achizitiei 
- stabilire formulare si modele  
- anunt catre Ministerul Finantelor Publice privind 
verificarea procedurala  
- definitivare documentatie de atribuire 

2. Chemare la competitie - publicarea anuntului de participare  
- punerea la dispozitie a documentatiei de atribuire 
- raspuns la solicitarile de clarificari 
- reguli de participare si de evitare a conflictului 
de interese 

3. Derulare procedura de atribuire - daca este cazul, primire candidatura si selectare 
candidati 
- termen pentru elaborare oferte 
- daca este cazul, constituirea garantiei de 
participare 
- primire oferte  
- deschidere 
- examinare si evaluare oferte 
- stabilire oferta castigatoare 
- daca este cazul, anularea procedurii 

4. Atribuire contract de achizitie publica 
sau incheiere acord cadru 

- notificare rezultat 
- perioada de asteptare  
- daca este cazul, solutionare contestatii 
- semnare contract 



 

 
 

- transmitere spre publicare anunt de atribuire 
5. Definitivare dosar de achizitie publica - intocmire dosar de achizitie publica 
6. Derulare contract - daca este cazul, constituirea garantiei de buna 

executie 
- intrare in efectivitate 
- indeplinirea obligatiilor asumate si receptii 
partiale  

7. Finalizare contract - receptie finala 
- daca este cazul, eliberare garantie de buna 
executie 

B.1. Documentatia de atribuire 
 Documentatia de atribuire reprezinta acele  documente care contin cerintele formale, tehnice 
si financiare,care permit descrierea obiectiva a obiectului contractului de achizitie publica si pe baza 
caruia operatorul economic isi va elabora oferta. 

Atentie! Documentatia de atribuire trebuie sa fie clara, completa si fara echivoc.  
  Documentatia de atribuire trebuie sa fie finalizata inainte de transmiterea: 

• spre publicare a anuntului de participare, 
sau 

• catre operatorii economici a invitatiei de participare. 
 Documentatia de atribuire se poate obtine prin urmatoarele modalitati: 

 asigurarea accesului direct, nerestrictionat si deplin, prin mijloace electronice; 
 punerea la dispozitia oricarui operator economic care a inaintat o solicitare in acest sens 

sau, dupa caz, caruia i s-a transmis o invitatie de participare, a unui exemplar, pe suport hartie si/sau 
pe suport magnetic. 

Nota: Autoritatea contractanta are dreptul de a opta care modalitate de transmitere a 
documentatiei de atribuire o alege. 

Daca, documentatia de atribuire este pusa la dispozitie pe suport hartie si/sau pe suport 
magnetic, atunci autoritatea contractanta are dreptul de a stabili un pret, cu conditia ca acesta sa nu 
depaseasca costul multiplicarii documentatiei, la care se poate adauga, daca este cazul, costul 
transmiterii prin posta. 
 Documentatia de atribuire trebuie sa cuprinda, cel putin: 

 Caietul de sarcini sau, dupa caz, documentatia descriptiva 
 Clauzele contractuale obligatorii 
 Fisa de date a achizitiei 
 Formulare si modele  

 Autoritatea contractanta are dreptul de a recurge la atribuirea contractului pe loturi, cu 
respectarea faptului ca aceasta nu are dreptul de diviza contractul de achizitie publica in mai multe 
contracte distincte de valoare mai mica si nici de a utiliza metode de calcul care sa conduca la o 
subevaluare a valorii estimate a contractului de achizitie publica, cu scopul de a evita aplicarea 
prevederilor legale care instituie obligatii ale autoritatii contractante in raport cu anumite praguri 
valorice. Atribuirea contractului pe loturi trebuie precizata in documentatia de atribuire. 

 
 

  



 

 
 

B.1.1. Stabilirea specificatiilor tehnice sau a documentatiei descriptive 
Atentie! Caietul de sarcini reprezinta punctul de pornire al elaborarii documentatiei de 

atribuire. 
 Caietul de sarcini reprezinta descrierea obiectiva a produselor  necesare autoritatii contractante. 
 Caietul de sarcini contine, in mod obligatoriu, specificatii tehnice. 
 Specificatiile tehnice sunt, in general, acele: 
 cerinte,  
 prescriptii,  
 caracteristici tehnice  
cu ajutorul carora sunt descrise produsele. 
Atentie! Specificatiile tehnice trebuie sa permita accesul egal la procedura de atribuire si nu 

trebuie sa contina elemente care sa aiba ca efect introducerea unor obstacole nejustificate de natura 
sa restranga concurenta. 

 
Nota: Atunci cand este posibil, specificatiile tehnice se definesc in asa fel incat sa corespunda 

necesitatilor sau exigentelor oricarui utilizator, inclusiv a persoanelor cu dizabilitati. 
 Specificatiile tehnice definesc, dupa caz: 
  caracteristici referitoare la nivelul calitativ, tehnic si de performanta; 
 cerinte privind impactul asupra mediului inconjurator,  
 siguranta in exploatare;  
 dimensiuni, terminologie, simboluri, teste si metode de testare, ambalare, etichetare, marcare 
si instructiuni de utilizare produs, tehnologii si metode de productie;  
  sisteme de asigurare a calitatii si conditii pentru certificarea conformitatii cu standarde 
relevante sau altele asemenea.  

 Specificatiile tehnice se definesc: 
 fie, prin referire, de regula, in urmatoarea ordine, la: 

1.standarde nationale care adopta standarde europene,  
2.omologari tehnice europene,  
3.standarde internationale, 
4.alte referinte de natura tehnica elaborate de organisme de standardizare europene; 
5.alte standarde, omologari sau reglementari tehnice nationale privind utilizarea 
produselor sau proiectarea, calculul si executia lucrarilor.  

Atentie! Orice astfel de referire trebuie sa fie insotita de mentiunea “sau echivalent”. 
 fie, prin precizarea performantelor si/sau cerintelor functionale, care pot include si 

caracteristici de mediu; 
Atentie! Daca specificatiile tehnice se definesc prin referire la performante si/sau cerinte 

functionale, atunci acestea trebuie sa fie suficient de precis descrise astfel incat sa permita 
operatorilor economici determinarea obiectului contractului, iar autoritatii contractante sa atribuie 
contractul respectiv.  
 fie, prin precizarea performantelor si/sau cerintelor functionale, sustinute prin referirea la 

standarde, omologari tehnice, specificatii tehnice comune, ca mijloc de prezumtie a 
conformitatii cu nivelul de performanta si/sau cerinte functionale solicitate;  

 fie, combinat, respectiv, pentru anumite caracteristici prin precizarea performatelor si/sau 
cerintelor functionale si pentru alte caracteristici prin referirea la standarde sau 
omologari tehnice. 

 
 



 

 
 

Atentie! Daca specificatiile tehnice se definesc prin referirea la standarde sau omologari 
tehnice, atunci nici o oferta nu poate fi respinsa pe motiv ca propunerea tehnica nu este conforma 
cu specificatiile precizate, daca ofertantul demonstreaza, prin orice mijloc adecvat, ca propunerea sa 
tehnica satisface intr-o maniera echivalenta cerintele autoritatii contractante. 

Atentie! Daca specificatiile tehnice sunt definite prin precizarea performantelor si/sau cerintelor 
functionale, atunci nici o oferta nu poate fi respinsa, daca ofertantul demonstreaza, prin orice 
mijloc adecvat ca propunerea sa tehnica asigura indeplinirea performantelor sau cerintelor 
functionale solicitate deoarece sunt conforme cu : 

 a) un standard national care adopta un standard european; 
 b) o omologare tehnica europeana;  
 c) o specificatie tehnica comuna utilizata in Comunitatea Europeana;  
 d) un standard international;  
 e) alte reglementari tehnice elaborate de organisme de standardizare europene.  
Nota: Un mijloc adecvat de a dovedi conformitatea cu specificatiile tehnice solicitate poate fi 

considerat: 
• dosarul tehnic al producatorului, sau  
• un raport de incercare/testare emis de un organism recunoscut cum ar fi: 

o  un laborator neutru de incercari si calibrare, sau 
o  un organism de certificare si inspectie care asigura respectarea standardelor 

europene aplicabile. 
 

Atentie! Autoritatea contractanta are obligatia de a accepta certificate emise de organisme 
recunoscute in oricare dintre statele membre ale Uniunii Europene. 
 Este interzis a se defini in caietul de sarcini specificatii tehnice care indica o anumita origine, 

sursa, productie, un procedeu special, o marca de fabrica sau de comert, un brevet de inventie, o 
licenta de fabricatie, care au ca efect favorizarea sau eliminarea anumitor operatori economici 
sau anumitor produse. 
Atentie! O astfel de referire este permisa in mod exceptional in situatia in care o descriere 

suficient de precisa si inteligibila a obiectului contractului nu este posibila si trebuie sa fie insotita 
de mentiunea “sau echivalent”. 

B.1.2. Stabilirea clauzelor contractuale obligatorii  
 Contractul de achizitie publica reprezinta instrumentul juridic prin care organismele publice 

intra in relatii comerciale cu operatorii economici pentru a-si satisface necesitatile de produse. 
• Contractul de achizitie publica se încheie în formă scrisă, in cel putin doua exemplare. 
Atentie! Daca ofertantul declarat câştigător refuză încheierea contractului, procedura de 

atribuire va fi anulată, iar autoritatea contractanta va relua procedura. 
• Contractul de achizitie publica încetează de drept la expirarea perioadei pentru care a t 

încheiat.  
• girea duratei contractului de achizitie publica este posibila numai in conditiile ordonantei 

si fara a fi modificate condiţiile stabilite iniţial. 
• Părţile pot stabili şi alte cauze de încetare a contractului, fără a aduce atingere clauzelor 

obligatorii. 
• Inainte de stabilirea clauzelor contractuale trebuie sa se stabileasca tipul contractului.  

 Contractul de achizitie publica contine: 
•  preambul 
• clauze contractuale obligatorii 
• clauze contractuale speciale . 



 

 
 

 Preambulul – reprezinta partea introductiva a contractului. 
  Preambulul contine informatii despre: 

o temeiul legal in baza caruia se semneaza contractul de achizitie publica;  
o denumirea partilor contractante; 
o definitii aplicabile. 

 Clauzele contractuale obligatorii sunt acele prevederi contractuale pe care orice contract de 
achizitie publica trebuie sa le contina. 
 Clauzele contractuale obligatorii sunt acele clauze referitoare la: 

o obiectul principal al contractului; 
o pretul contractului;  
o durata contractului; 
o sanctiuni ale neexecutarii culpabile a obligatiilor.  

 Clauze contractuale speciale sunt acele prevederi contractuale specifice fiecarui contract de 
achizitie publica. 
 Clauze contractuale speciale se stabilesc, de regula, prin acordul partilor in functie de 

necesitatile obiective ale autoritatii contractante  si de continutul ofertei declarata 
castigatoare. 

Autoritatea contractanta are dreptul de a solicita, pe langa clauzele contractuale obligatorii si 
alte clauze specifice obiectului contractului ce vor insoti formularul de contract. 

 Clauzele contractuale speciale sunt acele clauze care se adauga la clauzele obligatorii. 
Atentie! Clauzele speciale nu trebuie sa anihileze clauzele obligatorii. 
  Clauzele speciale care afecteaza clauzele obligatorii nu produc nici un efect.  
 Clauzele contractuale speciale pot face referire la: 

o subcontractori 
o garantia de buna executie, 
o modalitatea de ajustare a pretului, 
o termene de executare a obligatiilor partilor, 
o receptie, inspectii, teste, 
o ambalare, marcare, transport, 
o alte conditii de executare a contractului s.a. 

B.1.3. Stabilirea cerintelor minime de calificare, criterii de selectare 
 Criteriile, in general, sunt acele conditii si sau cerinte minime impuse, ce trebuie indeplinite de 

catre operatorul economic care doreste sa devina parte intr-un contract de achizitie publica.  
 Criteriile de calificare si selectie se refera numai la: 
 situatia personala a candidatului sau ofertantului; 
 capacitatea de exercitare a activitatii profesionale; 
 situatia economica si financiara; 
 capacitatea tehnica si/sau profesionala; 
 standarde de asigurare a calitatii; 
 Criteriile de calificare si selectie se stabilesc in fuctie de exigentele specifice ale contractului si 

intotdeauna cu respectarea principiului proportionalitatii. 
 Pentru a demonstra indeplinirea cerintelor minime de calificare si selectie, operatorii economici 

vor prezenta certificate emise de catre: 
 o autoritate publica competenta, sau 
 un organism de drept public/privat care respecta standarde europene de certificare, sau  
 orice alte documente echivalente cu certificarea solicitata sau care sa probeze indeplinirea 

cerintelor. 



 

 
 

Atentie! Autoritatea contractanta nu are dreptul de a impune candidatilor sau ofertantilor 
prezentarea unei anumite  certificari 

Atentie! Este interzis a se solicita indeplinirea unor cerinte minime referitoare la: 
              - situatia economica si financiara  
              - capacitatea tehnica si/sau profesionala,  
care ar conduce la restrictionarea participarii la procedura de atribuire. 
Atentie! Este interzis a se restrictiona participarea la procedura de atribuire prin stabilirea 

unor cerinte minime de calificare care: 
• nu prezinta relevanta in raport cu natura si complexitatea contractului de achizitie publica; 
• sunt disporoportionate in raport cu natura si complexitatea contractului de achizitie publica. 
 
B.1.3.1. Situatia personala a operatorului economic 
Documentatia de atribuire trebuie sa contina toate cazurile in care un operator economic este 

exclus.  
Pentru a evita excluderea dintr-o procedura de atribuire a contractului de achizitie publica, 

operatorul economic trebuie sa prezinte documente edificatoare prin care sa faca dovada ca nu: 
 se incadrareaza in situatia de a fi fost condamnat in ultimii 5 ani printr-o hotarare judecatoreasca 

definitiva pentru: 
• participare la activitati ale unei organizatii criminale, 
• coruptie,  
• frauda , 
• spalare de bani. 

 se afla intr-una sau mai multe din situatiile de mai jos si numai daca s-a solicitat expres aceasta, 
respectiv, ca nu: 
• este in stare de faliment ori lichidare, afacerile ii sunt administrate de un judecator-sindic; 
•  activitatile sale comerciale sunt suspendate sau fac obiectul unui aranjament cu creditorii ; 
• face obiectul unei proceduri legale pentru declararea sa in una dintre situatiile de mai sus; 
• nu si-a indeplinit obligatiile de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor de asigurari 

sociale catre bugetul general consolidat; 
• a fost condamnat, in ultimii 3 ani, prin hotararea definitiva pentru o fapta care a adus 

atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greseli in materie profesionala; 
• prezinta informatii false sau nu prezinta informatiile solicitate de catre autoritatea 

contractanta. 
 sunt considerate documente edificatoare:  

• certificate, 
• caziere judiciare,  
• alte documente echivalente emise de autoritati competente din tara respectiva. 
Nota:  In cazul in care in tara de origine sau in tara in care este stabilit operatorul economic, nu 

se emit astfel de  documente  sau acestea nu vizeaza toate situatiile, atunci trebuie sa fie acceptata: 
• fie, o declaratie pe proprie raspundere, 
• fie, o declaratie autentica data in fata unui notar, a unei autoritati administrative sau 

judiciare, sau a unei asociatii profesionale care are competente in acest sens.  
Atentie! Cazierul judiciar al persoanei juridice nu se emite in prezent pe teritoriul Romaniei.  
Atentie! Daca exista incertitudini referitoare la situatia personala a unui operator economic, 

autoritatea contractanta poate solicita informatii direct de la autoritatile competente.  
Pentru demonstrarea indeplinirii obligatiilor cu privire la plata impozitelor, taxelor si 

contributiilor de asigurari sociale catre bugetul general consolidat, candidatul are dreptul de a 
prezenta initial o declaratie semnata de reprezentantul sau legal, prin care sa confirma ca  si-a 



 

 
 

indeplinit obligatiile de plata; candidatul are insa obligatia de a prezenta certificate constatatoare 
privind indeplinirea obligatiilor de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor de asigurari sociale, 
in masura in care astfel de documente sunt emise in tara de origine sau in tara in care este stabilit, 
atunci cand primeste din partea autoritatii contractante o solicitare in acest sens, dar nu mai tarziu 
de data adoptarii deciziei de atribuire.  

B.1.3.2. Capacitatea de exercitare a activitatii profesionale 
 In documentatia de atribuire se precizeaza daca trebuie demonstrata  capacitatea de exercitare a 
activitatii profesionale. 
 Pentru a-si demonstra capacitatea de exercitare a activitatii profesionale  operatorul 
economic va prezenta documente edificatoare prin care sa dovedeasca: 

• forma de inregistrare ca persoana fizica sau juridica  
si, daca este cazul,  

• atestarea ori apartenenta din punct de vedere profesional, in conformitate cu prevederile din 
tara in care ofertantul/candidatul este stabilit. 

B.1.3.3. Situatia economica si financiara 
 Situatia economica si financiara reprezinta un indicator prin a carui demonstrare operatorul este 
considerat calificat pentru indeplinirea contractului de achizitie publica respectiv.  
 Se indica in documentatia de atribuire cerintele minime privind capacitatea economica si 
financiara pe care operatorul economic trebuie sa le indeplineasca pentru a fi considerat calificat.  

Atentie!  Este interzis a se solicita indeplinirea unor cerinte minime referitoare la situatia 
economica si financiara care ar conduce la restrictionarea participarii la procedura de atribuire. 
 Pentru a-si demonstra capacitatea economica si financiara operatorul economic  va prezenta 

documente edificatoare cum ar fi: 
• declaratii bancare corespunzatoare sau, dupa caz, dovezi privind asigurarea riscului 

profesional; 
• bilantul contabil sau extrase de bilant, in cazul in care publicarea acestor bilanturi este 

prevazuta de legislatia tarii in care este stabilit ofertantul/candidatul;   
• declaratii privind cifra de afaceri globala sau, daca este cazul, privind cifra de afaceri in 

domeniul de activitate aferent obiectului contractului intr-o perioada anterioara care vizeaza 
activitatea din cel mult ultimii 3 ani, in masura in care informatiile respective sunt 
disponibile. 

 Daca, din motive obiective, justificate corespunzator, operatorul economic nu are posibilitatea 
de a prezenta documentele solicitate, acesta are dreptul de a-si demonstra situatia economica 
si financiara si prin prezentarea altor documente care sa reflecte o imagine fidela a situatiei 
economice si financiare .  

 Capacitatea economica si financiara a operatorului economic poate fi sustinuta  si de o alta 
persoana, indiferent de natura relatiilor juridice existente intre operatorul economic si persoana 
respectiva.  

 Operatorul economic, care beneficiaza de sustinerea capacitatii economice si financiare 
trebuie sa dovedeasca aceasta prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei care 
sustine. 

 Angajamentul ferm de sustinere financiara reprezinta un act juridic unilateral prin care 
persoana care sustine confirma faptul ca va pune la dispozitia operatorului economic resursele 
financiare invocate.  

 Persoana care sustine financiar operatorul economic nu trebuie sa se afle intr-una din 
situatiile care determina excluderea din procedura de atribuire. 



 

 
 

Nota: Daca un grup de operatori economici depune o oferta sau o candidatura comuna, atunci 
situatia economica si financiara se demonstreaza prin luarea in considerare a resurselor tuturor 
membrilor grupului.  
 Daca, grupul de operatori economici beneficiaza de sustinerea financiara a unei sau unor terte 

persoane, atunci situatia economica si financiara se dovedeste prin prezentarea unui angajament 
ferm al persoanei sau persoanelor respective prin care se confirma faptul ca se vor pune la 
dispozitie resursele financiare invocate.  

B.1.3.4. Capacitatea tehnica si/sau profesionala 
Capacitatea tehnica si/sau profesionala reprezinta un indicator prin a carui demonstrare 

operatorul este considerat calificat pentru indeplinirea contractului de achizitie publica respectiv.  
 Se indica in documentatia de atribuire cerintele minime privind capacitatea tehnica si/sau 
profesionala pe care operatorul economic trebuie sa le indeplineasca pentru a fi considerat calificat.  

Atentie!  Este interzis a se solicita indeplinirea unor cerinte minime referitoare la capacitatea 
tehnica si/sau profesionala care ar conduce la restrictionarea participarii la procedura de atribuire. 
 Se indica in documentatia de atribuire informatiile pe care operatorii economici urmeaza sa le 

prezinte pentru a-si demonstra capacitatea tehnica si/sau profesionala . 
 Capacitatea tehnica si/sau profesionala se apreciaza in functie de: 

• experienta, 
• aptitudinile,  
• eficienta si eficacitatea acestuia.  
Atentie! Solicitarea oricarei informatii referitoare la demonstrarea capacitatii tehnice si/sau 

profesionale se face in functie de complexitatea obiectului contractului si numai in masura in 
care aceste informatii sunt relevante pentru indeplinirea contractului respectiv. 
 Capacitatea tehnica si/sau profesionala a operatorului economic poate fi sustinuta si de o alta 

persoana, indiferent de natura relatiilor juridice existente intre operatorul economic si persoana 
respectiva.  

 Operatorul economic, care beneficiaza de sustinerea capacitatii tehnica si/sau profesionala 
trebuie sa dovedeasca aceasta prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective 
prin care aceasta confirma faptul ca va pune la dispozitia operatorului economic  resursele 
tehnice si profesionale invocate.  

 Persoana ce asigura sustinerea tehnica nu trebuie sa se afle in situatia care determina 
excluderea din procedura de atribuire. 
Nota: Daca un grup de operatori economici depune oferta sau candidatura comuna, atunci 

capacitatea tehnica si/sau profesionala se demonstreaza prin luarea in considerare a resurselor 
tuturor membrilor grupului.  
 In cazul in care grupul de operatori economici beneficiaza de sustinerea tehnica si 

profesionala a unei/unor terte persoane, capacitatea tehnica si profesionala se demonstreaza prin 
prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective prin care aceasta confirma faptul ca 
va pune la dispozitia resursele invocate. 

 Verificarea capacitatii tehnice si/sau profesionale in cazul unui contract de furnizare se poate 
realiza prin solicitarea de:  
• liste a principalelor livrari de produse efectuate in ultimii 3 ani, continand valori, perioade 

de livrare, beneficiari, indiferent daca acestia din urma sunt autoritati contractante sau clienti 
privati; 

Nota: Demonstrarea livrarilor de produse se realizeaza printr-o declaratie scrisa a operatorului 
economic.   

 



 

 
 

Atentie! Daca se solicita confirmarea livrarilor de produse prin prezentarea unor 
certificate/documente emise sau contrasemnate de o autoritate ori de catre clientul beneficiar, 
atunci autoritatea contractanta trebuie sa justifice aceasta cerinta in documentatia de atribuire.  

• o declaratie referitoare la echipamentele tehnice si la masurile aplicate in vederea asigurarii 
calitatii, precum si, daca este cazul, la resursele de studiu si cercetare; 

• informatii referitoare la personalul/organismul tehnic de specialitate de care dispune sau al 
carui angajament de participare a fost obtinut, in special pentru asigurarea controlului 
calitatii; 

• certificate sau alte documente emise de organisme, care sa ateste conformitatea produselor, 
identificata clar prin referire la specificatii sau standarde relevante; 

• mostre, descrieri si/sau fotografii/ fise tehnice/ cataloage a caror autenticitate trebuie sa 
poata fi demonstrata in cazul in care se solicita acest lucru. 

Atentie! Daca produsele au un caracter complex sau sunt destinate unui scop specific, atunci 
autoritatea contractanta are dreptul de a verifica sau controla - direct sau prin intermediul unei 
autoritati competente a statului in care operatorul economic este stabilit si cu acordul acestei 
autoritati - capacitatile de productie ale furnizorului, metodele de studiu si cercetare utilizate, 
precum si masurile aplicate pentru controlul calitatii. 

 
B.1.3.5. Standarde de asigurare a calitatii 
Atentie! Daca se solicitata prezentarea unor certificate, prin care se atesta respectarea anumitor 

standarde de asigurare a calitatii, atunci aceasta solicitare trebuie sa se raporteze la sistemele de 
asigurare a calitatii bazate pe seriile de standarde Europene relevante certificate de organisme 
conforme cu seriile de standarde Europene privind certificarea. 

 

B.1.4. Stabilirea criteriilor de atribuire a contractului de achizitie publica 
 Criteriul de atribuire a contractului de achizitie publica, poate fi: 

• oferta cea mai avantajoasa din punct de vedere economic; sau 
• in mod exclusiv, pretul cel mai scazut. 

 Criteriul de atribuire a contractului de achizitie publica se precizeaza in mod obligatoriu in 
anuntul de participare si in cadrul  documentaţiei de atribuire. 

 Criteriul de atribuire, odata stabilit, nu poate fi schimbat pe toata durata de aplicare a 
procedurii de atribuire.  

 Daca a fost ales criteriul de atribuire "oferta cea mai avantajoasa din punct de vedere 
economic", atunci oferta stabilita ca fiind castigatoare este oferta care intruneste punctajul cel 
mai mare rezultat din aplicarea unui sistem de factori de evaluare. 

 Sistemul de factori de evaluare cuprinde diversi factori obiectivi privitori numai la oferta, 
precum si ponderile relative stabilite pentru fiecare dintre acestia sau un algoritm de calcul 
specific.  

 Factorii de evaluare a ofertei precum si ponderea relativa a acestora sau algoritmul de calcul, 
trebuie sa fie definiti clar in documentatia de atribuire.  

 Factorii de evaluare a ofertei, pot fi, alaturi de pret: 
• caracteristici privind nivelul calitativ, tehnic sau functional 
• caracteristici de mediu,  
• costuri de functionare,  
• raportul cost/eficienta,  
• servicii post-vanzare si asistenta tehnica,  



 

 
 

• termen de livrare sau de executie, 
• alte elemente considerate semnificative pentru evaluarea ofertelor.  

Atentie! Factorii de evaluare a ofertei precum si ponderea relativa a acestora sau 
algoritmul de calcul, trebuie sa fie definiti clar in documentatia de atribuire.  

        Factorii de evaluare trebuie sa aiba legatura concreta cu specificul contractului. 
        Factorii de evaluare  nu pot fi schimbati pe toata durata de aplicare a procedurii de 

atribuire. 
 Pentru fiecare factor de evaluare trebuie stabilita o pondere care să reflecte în mod corect: 

• importanţa caracteristicii tehnice sau funcţionale considerate a reprezenta un avantaj 
calitativ în raport cu cerinţele minime si  care poate fi punctata suplimentar fata de acest 
minim;  

sau 
• cuantumul valoric al avantajelor de natură financiară pe care ofertanţii le pot oferi prin 

asumarea unor angajamente suplimentare în raport cu cerinţele minime prevăzute în caietul 
de sarcini. 
 
 Nu pot fi  utilizati factori de evaluare care: 

• fie,  nu au o legătură directă cu natura şi obiectul contractului de achiziţie publică 
ce urmează să fie atribuit, 

• fie, nu reflectă un avantaj real şi evident pe care autoritatea contractantă îl poate 
obţine prin utilizarea factorului de evaluare respectiv.  

Atentie! Este interzis a se utiliza cerinţele referitoare la calificare, ca factori de evaluare 
a ofertelor. 
 In oricare situatie, ponderea stabilită pentru fiecare factor de evaluare nu trebuie să 

conducă la distorsionarea rezultatului aplicării procedurii pentru atribuirea contractului de 
achiziţie publică. 

 Daca a fost ales criteriul de atribuire “in mod exclusiv, pretul cel mai scazut”, atunci 
oferta stabilita ca fiind castigatoare este acea oferta admisibila, a carei propunere tehnica 
raspunde la toate cerintele minime obligatorii solicitate si a carei propunere financiara 
contine pretul cel mai scazut. 

B.1.5. Completarea fisei de date a achizitiei 
 Fisa de date a achizitiei cuprinde informatii si instructiuni privind: 

• autoritatea contractanta, in special cu privire la adresa – inclusiv telefon, fax, e-mail – 
persoane de contact, mijloace de comunicare etc.; 

• activitatea autoritatii contractante; 
• faptul ca se achizitioneaza in numele altei autoritati; 
• modul de obtinerea de clarificari si alte informatii 
• Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor, inclusiv adresa, telefon, fax, e-

mail; 
• obiectul contractului de achizitie publica si durata acestuia; 
• modul in care se va finaliza procedura; 
• existenta loturilor si modul de abordare; 
• acceptarea/ neacceptarea de oferte alternative; 
• procedura aplicata si daca aceasta are ca etapa finala licitatia electronica; 
•  cerintele minime de calificare precum si documentele care urmeaza sa fie prezentate 

 pentru dovedirea indeplinirii criteriilor de calificare si selectie, daca sunt solicitate;  



 

 
 

•  data limita de depunere si ce alte formalitati trebuie indeplinite in legatura cu 
 participarea la procedura de atribuire; 

• informatii privind modul de elaborare si prezentare a propunerii tehnice si financiare;  
• informatii privind modul de elaborare si prezentare a ofertei; 
• informatii detaliate si complete privind criteriul de atribuire. 

B.1.6. Stabilirea formularelor si modelelor 
 Documentatia de atribuire contine si formulare si modele. 
 Formularele si modelele sunt destinate operatorilor economici pentru a le facilita  elaborarea 

ofertei.   
 Sunt formulare obligatorii: 

 Fisa de date a achizitiei  
 Formularul de oferta 
 Formularul de contract 
 Scrisoare de garantie, daca se solicita. 

 

B.1.7. Definitivarea documentatiei de atribuire 
 Se pot preciza in documentatia de atribuire institutiile competente de la care operatorii 

economici pot obtine informatii privind reglementarile referitoare la impozitare precum si cele 
referitoare la protectia mediului. 

 
 

B.2. Chemarea la competitie 

B.2.1. Elaborarea si publicarea anuntului de participare 
 In vederea asigurarii transparentiei atribuirii contractelor de achizitie publica, autoritatea 

contractanta, ori de cate ori doreste sa atribuie un contract de achizitie publica are obligatia de a 
publica un anunt de participare.   

 In cazul aplicarii procedurilor de licitatie restransa, anuntul de paticipare la etapa de 
selectare a candidatilor trebuie sa contina: 
 criterii de selectie 
 regulile aplicabile 
 numarul minim al candidatilor ce vor fi selectati 
 numarul maxim al candidatilor ce vor fi selectati 
 data limita de depunere a candidaturilor si locul. 
Autoritatea contractanta are obligatia sa precizeze in anuntul de participare si in documentatia 

de atribuire modalitatea de acordare a punctajului pe baza caruia se va realiza clasamentul 
candidatilor ori de cate ori urmeaza sa realizeze o selectie a acestora. 

B.2.2. Punerea la dispozitie a documentatiei de selectare 
 Orice operator economic interesat are dreptul de a solicita si de a obtine documentatia de 

selectare. 
 Documentaţia de selectare poate fi obtinuta: 

• în urma unei solicitări a fiecărui operator economic interesat; si 
• prin accesarea directă şi nerestricţionată a unui fişier electronic, care va fi disponibil 

pe site-ul Universitatii Tehnice “Gh. Asachi”-Iasi. 



 

 
 

Atentie! Punerea la dispozitie a documentatiei de selectare la cerere trebuie facuta intr-o 
perioada care nu trebuie sa depaseasca 4 zile de la primirea solicitarii. 

Atentie! Operatorul economic interesat trebuie sa intreprinda diligentele necesare astfel incat, 
perioada de mai sus  sa nu conduca la punerea la dispozitie a documentatiei de selectare cu mai 
putin de 2 zile inainte de data limita de depunere a ofertei.  

 Documentatia de selectare reprezinta documentatia aferenta primei etape in cazul 
procedurilor de licitatie restransa. 

 Cuprinde informatii complete cu privire la conditiile de participare, precum si prezentarea 
detaliată a modalităţii de acordare a punctajului pe bază căruia se vor selecta candidatii. 

B.2.3. Raspunsul la solicitarile de clarificari 
 Orice operator economic interesat are dreptul de a solicita clarificari privind documentatia de 

selectare. 
Atentie! In cel mult 3 zile lucratoare de la primirea unei solicitari de clarificari autoritatea 

contractanta are obligatia de a raspunde, in mod clar, complet si fara ambiguitati.  
 Raspunsurile - insotite de intrebarile aferente – se transmit  catre toti operatorii economici 
care au obtinut documentatia de atribuire. 

Atentie! Identitatea celui care a solicitat clarificarile nu se dezvaluie. 
Raspunsul la clarificari se transmite cu cel putin 6 zile inainte de data limita de depunere a 

ofertelor. 
Nota: Daca  documentaţia este disponibila  pe site, clarificările sau modificările acesteia se fac 

cunoscute prin  crearea unui nou fişier electronic la care se va asigura accesul direct şi 
nerestricţionat. 

 
Atentie! Se raspunde si la solicitarile de clarificari care nu au fost transmise in timp util, numai 

daca perioada necesara pentru elaborarea si transmiterea raspunsului face posibila primirea acestuia 
de catre operatorii economici inainte de data limita de depunere a ofertelor.   

B.2.4. Reguli de comunicare si transmitere a datelor 
 Orice comunicare, solicitare, informare, notificare si altele asemenea trebuie sa se transmita 

in scris. 
 Orice document scris trebuie inregistrat in momentul transmiterii si  in momentul primirii. 
Atentie! Trebuie asigurata integritatea si confidentialitatea informatiilor si datelor pe parcursul 

comunicarii, transmiterii si stocarii . 
 Documentele scrise pot fi transmise prin oricare din urmatoarele modalitati: 

• prin posta; 
•  prin fax; 
•  daca se vor transmite prin fax, obligatoriu se vor transmite si prin posta.  

Atentie! Prin documentatia de atribuire se pot impune modalitatile de comunicare utilizate pe 
parcursul procedurii, dar acestea nu trebuie sa restrictioneze accesul operatorilor economici la 
procedura. 

  
Operatorul economic poate transmite o solicitare de participare: 
• in scris:    

o prin posta; 
o prin fax; 

• sau prin telefon. 



 

 
 

Atentie! Cand participarea este solicitata prin telefon, trebuie confirmata in scris cat mai curand 
posibil. 

Atentie! Daca solicitarea de participare este transmisa prin fax se poate solicita confirmarea 
acesteia prin scrisoare transmisa prin posta, intr-un termen rezonabil. 

 

B.2.5. Reguli de participare si de evitare a conflictului de interese 
Participarea 
 Orice operator economic, indiferent de nationalitate, are dreptul de a participa la procedura de 

atribuire: 
• individual, sau  
• intr-un grup de operatori. 

Atentie!  Nu poate fi exclus dintr-o procedura, operatorul economic care, potrivit legii statului 
in care este stabilit, este abilitat sa presteze o anumita activitate, pentru singurul motiv ca, in 
conformitate cu legislatia nationala, acest tip de activitate poate fi prestat numai de catre persoane 
juridice sau numai de catre persoane fizice. 
 In functie de etapa la care participa in cadrul procedurilor de atribuire operatorii economici pot 

avea calitatea de:  
• ofertant, daca depune oferta; 
• candidat, daca depune candidatura in cazul unei proceduri de licitatie restransa; 

 Participarea operatorilor economici intr-un grup de operatori se poate realiza ca: 
• asociat, sau 
• subcontractant 

Asocierea 
 Mai multi operatori economici au dreptul de se asocia cu scopul de a depune candidatura sau 
oferta comuna, fara a exista obligatia legalizarii 
 Legalizarea asocierii se poate solicita numai daca oferta comuna este declarata castigatoare si o 
astfel de solicitare reprezinta o conditie necesara pentru indeplinirea viitorului contract. 

Subcontractarea 
• Ofertantul are dreptul de a include in propunerea tehnica posibilitatea de a subcontracta o 

parte din contractul respectiv. 
 Daca se solicita, ofertantul are obligatia de a preciza: 

• partea/partile din contrat pe care intentioneaza sa le subcontracteze si  
•  datele de recunoastere ale subcontractantilor 

Nota: Ofertantul ramane pe deplin raspunzator in ceea ce priveste modul de indeplinire a 
viitorului contract de achizitie publica. 

 
Atentie! Intreprinderile afiliate in raport cu o anumita persoana juridica au dreptul de a participa 

in cadrul aceleiasi proceduri de atribuire, dar numai in cazul in care participarea nu este de natura sa 
distorsioneze competitia.  

Oferta/candidatura 
Prin oferta se intelege actul juridic prin care operatorul economic isi manifesta vointa de a 

se angaja din punct de vedere juridic intr-un contract de achizitie publica; oferta cuprinde 
propunerea financiara si propunerea tehnica; 

Nota: Oferta se elaboreaza in conformitate cu prevederile din documentatia de atribuire si 
cuprinde propunerea tehnica si propunerea financiara. 



 

 
 

Prin oferta alternativa se intelege acea oferta care se poate abate intr-o anumita masura de 
la cerintele documentatiei de atribuire si pe care ofertantii o pot depune numai in cazul in care 
criteriul de atribuire este „cea mai avantajoasa oferta din punct de vedere economic”.   

Nota: Se precizeaza  in anuntul de participare, in mod explicit, daca este permisa depunerea de 
oferte alternative.  

Daca aceasta precizare lipseste, ofertele alternative nu se pot lua in considerare. 
Prin oferta comuna se intelege oricare oferta depusa de mai multi operatori economici 

asociati in vederea participarii la procedura de atribuire. 
Prin candidatura se intelege documentele prin care un candidat isi demonstreaza: 
• situatia personala,  
• capacitatea de exercitare a activitatii profesionale,  
• situatia economica si financiara,  
• capacitatea tehnica si profesionala, in vederea obtinerii invitatiei de participare pentru 

depunerea ulterioara a ofertei, in cazul aplicarii unei proceduri de licitatie restransa. 
Interdictii 

 Operatorul economic nu are dreptul, in cadrul aceleiasi proceduri sa: 
• participe in doua sau mai multe asocieri; 
• depuna o candidatura/oferta individuala si o alta candidatura/oferta comuna; 
• sa depuna o oferta individuala si sa fie nominalizat ca subcontractant in cadrul unei alte 

oferte. 
Atentie! Persoana fizica sau juridica care a participat la intocmirea documentatiei de atribuire, 

are dreptul de a fi ofertant, ofertant asociat sau subcontractant, numai in cazul in care implicarea sa 
in elaborarea documentatiei de atribuire nu este de natura sa distorsioneze concurenta. 

Conflictul de interese 
Un conflict de interese implica un conflict intre datoria publica si interesul personal al 

angajatului public, unde interesul personal al acestuia ar putea influenta in mod necorespunzator 
indeplinirea sarcinilor si obligatiilor sale de serviciu. 

Conflictele de interese apar atunci cand salariatii sau oficialii din sectorul public sunt 
influentati, sau par a fi influentati de interese personale atunci cand isi desfasoara activitatea. 

Perceperea unui conflict de interese aparent poate fi la fel de daunatoare ca si un conflict 
existent, pentru ca submineaza increderea publicului in integritatea institutiei implicate si a 
functionarilor sai.  
 Conflictul de interese poate fi impartit in interese: 

• financiare 
•  ne-financiare  

 Interesele financiare pot implica un castig actual sau potential care poate fi obtinut cu 
ajutorul unui functionar public, oficial guvernamental, sau al unei persoane alese prin vot, sau prin 
intermediul unui membru al familiilor acestor categorii de persoane, care au proprietati, detin 
actiuni, sau au o anumita pozitie intr-o societate care participa la o procedura de achizitie publica, 
accepta cadouri sau alte atentii sau primesc un venit dintr-o a doua slujba. 

 Beneficiul nu reprezinta neaparat o cantitate de bani care trece din mana in mana, poate sa 
insemne si o crestere a valorii proprietatii datorita unei decizii favorabile emise in acest scop, sau 
datorita alegerii unui anumit operator economic drept castigator a unei proceduri de achizitie 
publica.  

 Interesele ne-financiare de obicei duc la aparitia puterii politice  sau a unui control sporit. 
Ele pot apare din relatii personale sau de familie, sau din implicarea in activititati sportive, sociale, 
sau culturale.  
  



 

 
 

 Astfel, pentru evitarea intrarii in conflict de interese: 
• Persoana fizica sau juridica care a participat la intocmirea documentatiei de atribuire, are 

dreptul de a fi: 
o ofertant,  
o ofertant asociat 
o subcontractant,  

dar numai in cazul in care este in masura sa demonstreze ca implicarea sa in 
elaborarea documentatiei de atribuire, nu este de natura sa distorsioneze competitia.  

• Persoanele fizice sau juridice care sunt implicate direct in procesul de verificare sau 
evaluare a candidaturilor, respectiv ofertelor, nu au dreptul de a fi: 

o candidat,  
o ofertant,  
o ofertant asociat  
o subcontractant,  

                     sub sanctiunea excluderii din procedura de atribuire. 
Incompatibilitati 

 Nu au dreptul sa fie implicati in procesul de verificare, respectiv evaluare a candidaturilor, 
respectiv ofertelor urmatoarele persoane: 

• sot/sotie, ruda sau afin, pana la gradul al patrulea inclusiv, cu persoane care fac parte din 
consiliul de administratie/organul de conducere sau de supervizare a unuia dintre 
ofertanti/candidati; 

•  persoane care detin parti sociale, parti de interes sau actiuni din capitalul subscris al unuia 
dintre ofertanti/candidati; 

• persoane aflate intr-o situatie care, in mod obiectiv, induce dubii cu privire la asigurarea 
impartialitatii pe parcursul procesului de verificare/evaluare a candidaturilor/ ofertelor. 

 Dupa numirea comisiei de evaluare, membrii acesteia sunt obligati sa dea o declaratie de 
interese, impartialitate si confidentialitate  

 Integritatea institutiei publice si a salariatilor sai va fi protejata si riscul aparitiei coruptiei 
va fi redus daca institutia are politici si proceduri de rezolvare a potentialelor conflicte de interese. 

B.3. Derularea procedurii de atribuire a contractelor de achizitie publica 

B.3.1. Primire cadidaturi si selectare candidati 
Termene acordate pentru depunerea candidaturilor 
In mod normal, pentru depunerea candidaturilor se acorda o perioada de cel putin 37  de zile de 

la data transmiterii spre publicare a anuntului de participare.   
Posibilitati de reducere a termenelor  

 In cazul licitatiei restranse, perioada de timp cuprinsa intre data transmiterii spre publicare a 
anuntului de participare la etapa de selectare a candidatilor si data limita de depunere a 
candidaturilor va fi redusa la 15 zile din motive de urgenta.  
Atentie! Selectarea candidatilor se realizeaza folosindu-se criterii obiective si nediscriminatorii 

referitoare numai la capacitatea tehnica si cea economico- financiara. 

Atentie ! Contractantul nu are dreptul de a angaja, in scopul indeplinirii contractului de achizitie publica 
persoane fizice sau juridice care: 
 au participat la intocmirea documentatiei de atribuire 
 au fost implicate in procesul de verificare/evaluare a candidaturilor/ofertelor depuse in cadrul aplicarii unei 

proceduri de atribuire,  
pe parcursul unei perioade de cel putin 12 luni de la incheierea contractului, sub sanctiunea nulitatii 

contractului respectiv pentru cauza imorala. 



 

 
 

 Dupa ce a finalizat selectarea candidatilor, comisia de evaluare are obligatia de a elabora un 
raport intermediar al primei etape a procedurii de atribuire, care se inainteaza conducatorului 
autoritatii contractante spre aprobare. 

 Candidatii selectati nu au dreptul de a se asocia in scopul depunerii de oferta comuna, iar 
autoritatea contractanta nu are dreptul de a accepta o astfel de oferta. 

B.3.2. Termene minime pentru elaborarea ofertelor 
 In cazul licitatiei restranse ofertele se depun la etapa a II- a a acestei proceduri, dupa ce s-a 

realizat intr-o prima etapa selectarea candidatilor. 
 Etapa de evaluare a ofertelor se initiaza prin transmiterea unei invitatii de participare 

operatorilor economici selectati in prima etapa, insotita de documentatia de atribuire. 
 Perioada de timp cuprinsa intre data transmiterii invitatiei de participare la etapa a II-a  a 

procedurii si data limita de depunere a ofertelor este redusa la 12  zile din motive de urgenta. 

B.3.3. Constituirea garantiei de participare 
 Garantia de participare protejeaza autoritatea contractanta fata de riscul unui eventual 

comportament necorespunzator al ofertantului pe intreaga perioada derulata pana la incheierea 
contractului de achizitie publica. 
Atentie ! Garantia de participare se constituie numai daca autoritatea contractanta solicita 

expres prin documentatia de atribuire. 
Cuantumul garantiei de participare 
 Garantia de participare se stabileste: 

•  in suma fixa,  
• intr-un cuantum de max 2 % din valoarea estimata a contractului de achizitie 

publica; 
Atentie !    

  in cazurile in care ofertele sunt prezentate pe loturi,  cuantumul garantiei de participare 
trebuie corelat cu valoarea estimata a fiecarui lot; 

  in cazul ofertantilor din categoria Intreprinderilor Mici si Mijlocii (facand dovada in acest 
sens prin prezentarea documentelor prevazute in Legea nr. 346/2004) garantia de participare 
se constituie in procent de 50 % din cuantumul precizat in documentatia de atribuire . 

Valabilitatea garantiei de participare 
 Perioada de valabilitate a garanţiei pentru participare va fi cel puţin egală cu  perioada de 

valabilitate a ofertei.  
Atentie! O perioada de valabilitate mai mica cu pana la 5 zile calendaristice a scrisorii de 

garantie fata de perioada de valabilitate a ofertei nu constituie motiv de respingere a ofertei. 
 Recomandam ca valabilitatea ofertei si respectiv a garantiei sa se precizeze printr-o data 

limita si nu in zile. 
 
Modalitati de constituire 
 Autoritatea contractanta poate alege una sau mai multe dintre urmatoarele modalitati de 

constituire : 
•  scrisoare de garantie bancara  
•  depunerea la casieria autorităţii contractane :  

o a unui ordin de plata sau fila cec ;  
o a unei sume de bani  

Atentie! Verificati pentru conformitate elementele cuprinse in  scrisoarea  de garantie bancara 
de participare. 



 

 
 

1) scrisoarea trebuie prezentata in ORIGINAL 
2) sa faca referire expresa la procedura organizata de autoritatea contractanta  
3) sa contina in clar denumirea autoritatii contractante in favoarea careia s-a constituit  
4) valoarea garantiei sa corespunda sumei fixe solicitata prin documentatia de atribuire ; 
5) sa aiba inscrisa valabilitatea pentru care a fost constituita care trebuie sa corespunda cu cea 
inscrisa in documentatie ; 
6) sa contina parafa lizibila a bancii emitente si/sau semnatura autorizata. 
7) sa fie emisa pentru oparatorul economic care a depus oferta. 
Restituirea garantiei de participare 
 Garantia de participare se restituie : 

• ofertantului castigator: în cel mult 3 zile lucrătoare de la data constituirii garanţiei de 
bună execuţie ;  

• ofertantilor necastigatori: după semnarea contractului de achiziţie publică cu ofertantul a 
cărui ofertă a fost desemnată câştigătoare, dar nu mai târziu de 3 zile lucrătoare de la 
data expirării perioadei de valabilitate a ofertei. 

Retinerea garantiei de participare   
 Ofertantul pierde garantia de participare, dacă : 

• îşi retrage oferta în perioada de valabilitate a acesteia; 
• oferta sa fiind stabilită câştigătoare, nu constituie garanţia de bună execuţie în perioada 

de valabilitate a ofertei si oricum  nu mai tarziu de 15 zile de la semnarea contractului. 
• oferta sa fiind stabilită câştigătoare, refuză să semneze contractul de achiziţie publică în 

perioada de valabilitate a ofertei. 

B.3.4. Primire oferte 
Operatorul economic are dreptul de a transmite oferta: 

 numai prin posta 
 si implicit direct la sediul autoritatii sau la alta adresa specificata 

B.3.5. Desfasurarea sedintei de deschidere 
 Ofertele se deschid la data si locul indicate in anuntul de participare si in documentatia de 
atribuire.  
 Orice ofertant are dreptul de a fi prezent la sedinta de deschidere a ofertelor. 

Atentie!  Comisia de evaluare nu are dreptul de a respinge o oferta avand ca singura motivatie 
absenta de la deschidere a ofertantului care a depus oferta respectiva. 
 In prima etapa a licitatiei restranse, prezenta candidatilor nu este obligatorie. 
 In cadrul sedintei de deschidere a ofertelor, comisia de evaluare verifica modul de respectare a 

regulilor formale de depunere si prezentare a ofertelor si a documentelor care le insotesc. 
 Plicurile vor fi deschise de catre presedintele comisiei de evaluare care are obligatia de a anunta 

urmatoarele informatii: 
• denumirea (numele) ofertantilor; 
•  modificarile si retragerile de oferte; 
• valoarea sub care nu poate fi respinsa nici o oferta pentru singurul motiv ca pretul din 

propunerea financiara depaseste valoarea fondurilor alocate; 
• existenta garantiilor de participare; 
•  elementele principale ale propunerilor financiare, inclusiv pretul; 
• propuneri de oferte alternative (daca este cazul); 
• orice alte detalii si precizari pe care comisia de evaluare le considera necesare. 



 

 
 

Atentie! Nici o oferta nu poate fi respinsa in cadrul sedintei de deschidere, cu exceptia ofertelor 
intarziate si a celor care nu fac dovada constituirii garantiei pentru participare.  
 Orice decizie cu privire la calificarea ofertantilor, respectiv candidatilor sau, dupa caz, cu privire 

la evaluarea ofertelor, va fi luata de catre comisia de evaluare in cadrul unor sedinte ulterioare 
sedintei de deschidere a ofertelor. 

 Comisia de evaluare va intocmi un proces - verbal de deschidere care trebuie sa includ 
informatiile anuntate de catre presedintele comisiei. 

 Procesul verbal privind sedinta de deschidere a ofertelor va fi semnat de catre membrii comisiei 
si de catre reprezentanii ofertantilor care sunt prezenti la deschiderea ofertelor. 

B.3.6. Modul de lucru al comisiei de evaluare 
Atentie! La intrunirile comisiei de evaluare au dreptul de a participa numai membrii acesteia. 

 Membrii comisiei de evaluare sunt nominalizati, de regula, din cadrul compartimentului intern 
de achizitii. 

 Modul de lucru al comisiei de evaluare este stabilit de către preşedintele comisiei, de comun 
acord cu membrii acesteia. 

 Se are in vedere calendarul estimativ de aplicare a procedurii şi perioada solicitată pentru 
valabilitatea ofertelor. 
Atentie! Orice decizie a comisiei de evaluare trebuie să întrunească votul a cel puţin 2/3 dintre 

membrii săi. 
 Daca  stabilirea ofertei câştigătoare se face pe bază de punctaj, votul membrilor comisiei de 

evaluare se reflectă prin punctajul individual acordat fiecărei oferte în parte. 
Atentie! Daca exista divergenţe de păreri între membrii comisiei de evaluare si decizia nu 

intruneste votul a 2/3 dintre membrii sai, atunci preşedintele comisiei va solicita reanalizarea 
punctelor de divergenţă, în scopul finalizării în timp util a etapei de evaluare a ofertelor şi de 
stabilire a ofertei câştigătoare.  

Atentie! În cazul în care comisia de evaluare nu ajunge la un acord, decizia finală se adoptă cu 
majoritate simplă. 
 Membrii comisiei de evaluare care nu sunt de acord cu decizia adoptată, au obligaţia de a-şi 

prezenta punctul de vedere în scris, elaborând în acest sens o Notă individuală care se ataşează 
la Raportul procedurii de atribuire. 

B.3.7.Examinare si evaluare oferte 
Comisia de evaluare are obligatia de a desfasura activitatile de examinare si evaluare numai 

la sediul autoritatii contractante. 
Completare documente lipsa 
 Daca se constata că unul sau mai mulţi ofertanţi/candidaţi au omis să prezinte anumite 

documente prin care se confirmă îndeplinirea cerinţelor privind: 
• situaţia personală,  
• capacitatea de exercitare a activităţii profesionale,  
• situaţia economică şi financiară,  
• capacitatea tehnică sau profesională,  
       comisia de evaluare va solicita ofertanţilor/candidaţilor respectivi completarea 

documentelor care lipsesc. 
Atentie!  Se acorda un termen rezonabil de timp, de regulă în limita a 72 de ore de la momentul 

solicitării pentru completarea documentelor lipsa. 
 Comisia de evaluare va lua toate măsurile necesare astfel încât solicitarea să parvină în timp util 

ofertanţilor/candidaţilor. 



 

 
 

Atentie! Comisia de evaluare nu are dreptul de a permite şi de a solicita completarea unui 
document care lipseşte daca: 
 în documentaţia de atribuire a fost menţionat expres faptul că, în caz de neprezentare a 

respectivului document, nu este permisă completarea ulterioară, neprezentarea având ca efect 
descalificarea ofertantului/candidatului;  

 ofertantul/candidatul respectiv, deşi cunoştea cerinţele, a omis să prezinte mai mult de 3 dintre 
documentele solicitate în cadrul documentaţiei de atribuire;  

  prin acceptarea completării documentului respectiv se creează un avantaj evident în raport cu 
ceilalţi ofertanţi/candidaţi, aducându-se atingere principiului tratamentului egal. 

Viciile de forma 
 Viciile de formă ale documentelor şi ofertelor prezentate de către operatorul economic, se 

remediaza de catre comisia de evaluare, dar numai cu acceptul acestuia. 
Nota: Dacă operatorul economic nu acceptă remedierea acestora, atunci oferta se considera  

inacceptabilă.  
 Prin viciu de formă se înţelege o eroare sau omisiune, din cadrul unui document, a cărei 

corectare nu creează un avantaj evident în raport cu ceilalţi participanti  şi nu alterează sensul şi 
conţinutul informaţiilor existente iniţial în documentul respectiv. 

Clarificarile  privind oferta 
 Se stabilesc care sunt:  

• clarificările  
• completările formale  
• confirmarile, necesare pentru evaluarea fiecărei oferte. 

 Se stabileste perioada de timp acordată pentru transmiterea clarificărilor.  
Nota: Comunicarea către ofertant privind clarificarile necesare  trebuie să fie clară, precisă şi să 

definească în mod explicit şi suficient de detaliat în ce constă solicitarea comisiei de evaluare.  
 
Atentie! Daca ofertantul nu transmite, în perioada stabilita clarificările solicitate sau în cazul în 

care explicaţiile prezentate de ofertant nu sunt concludente, oferta sa va fi considerată neconformă. 
Atentie!  Daca ofertantul modifică, prin răspunsurile pe care le prezintă, conţinutul propunerii 

tehnice, iar aceasta nu mai raspunde in mod substantial cerintelor caietului de sarcini, oferta sa va fi 
considerată neconformă.  

Atentie!   Daca ofertantul modifică, prin răspunsurile pe care le prezintă, conţinutul propunerii 
financiare, oferta sa va fi considerată neconformă, cu excepţia situaţiei privind corectarea erorilor 
aritmetice. 
Omisiuni sau neconcordante 
 Daca în cadrul propunerii tehnice se constată anumite omisiuni sau neconcordanţe, se va 

considera ca acesta raspunde in mod substantial cerinţelor prevăzute în caietul de sarcini numai 
atunci cand estimarea valorică a eventualelor omisiuni sau neconcordanţe nu reprezintă mai 
mult de 3% din valoarea preţului ofertat în cadrul propunerii financiare.  
  Daca  în cadrul propunerii tehnice, se constată existenţa unor omisiuni sau neconcordanţe a 

căror estimare valorică nu reprezintă mai mult de 3% din valoarea preţului ofertat în cadrul 
propunerii financiare, se solicita ofertantului completarea sauremedierea acestora în conformitate 
cu cerinţele prevăzute în caietul de sarcini.  

 Atentie! Ofertantul nu are dreptul de a condiţiona completarea sau remedierea omisiunilor sau 
neconcordanţelor de modificarea propunerii financiare. 

Atentie! Daca ofertantul nu acceptă completarea sau remedierea omisiunilor sau sau 
condiţionează acest lucru de modificarea propunerii financiare, atunci oferta sa va fi considerată 
neconformă.  



 

 
 

Atentie!  În cazul atribuirii unui contract de furnizare, oferta care conţine o cantitate mai mică 
decât cantitatea totală solicitată prin caietul de sarcini se consideră ofertă neconformă. 
Erori aritmetice 
 Erorile aritmetice se pot corecta numai cu acceptul ofertantului.  
 În cazul în care ofertantul nu acceptă corecţia acestor erori, atunci oferta se  considerată a fi  

neconformă. 
 Erorile aritmetice se corectează după cum urmează: 

• dacă există o discrepanţă între preţul unitar şi preţul total,  trebuie luat în considerare preţul 
unitar, iar preţul total va fi corectat corespunzător; 

• dacă există o discrepanţă între litere şi cifre, trebuie luată în considerare valoarea exprimată în 
litere, iar valoarea exprimată în cifre va fi corectată corespunzător. 

Respingerea ofertelor 
Atentie!  Se resping ofertele care sunt: 

 irelevante în raport cu obiectul contractului, 
 inacceptabile  
 neconforme. 

 
Nota: Se resping si ofertele care, deşi răspund în mod substanţial cerinţelor prevăzute în caietul 

de sarcini, estimarea valorică a omisiunilor sau neconcordanţelor, constatate în raport cu cerinţele 
caietului de sarcini, reprezintă o valoare mai mare decât diferenţa dintre preţul prevăzut în oferta 
respectivă şi preţul prevăzut în oricare altă ofertă considerată admisibilă de către comisia de 
evaluare. 
 Prin oferta respinsa se intelege oferta considerata inacceptabila sau neconforma. 

• Prin oferta inacceptabila se intelege oferta care: 
o a fost depusa dupa data si ora limita de depunere a ofertelor 
o a fost depusa la o alta adresa decat cea stabilita in anuntul de participare 
o nu au fost insotite de garantia de participare asa cum a fost solicitata in documentatia de 

atribuire 
o a fost depusă de un ofertant care nu îndeplineşte cerinţele minime de calificare; 
o constituie o alternativă la prevederile caietului de sarcini, alternativă care nu poate fi 

luată în considerare din următoarele motive: 
 în anunţul de participare nu este precizată în mod explicit posibilitatea depunerii 

unor oferte alternative;  
 respectiva ofertă alternativă nu respectă cerinţele  minime prevăzute în caietul de 

sarcini; 
o nu asigură respectarea reglementărilor obligatorii referitoare la condiţiile specifice de 

muncă şi de protecţie a muncii, atunci când această cerinţă este solicitata; 
o contine în propunerea financiară un pret care depăşeşte valoarea fondurilor care pot fi 

disponibilizate pentru îndeplinirea contractului de achiziţie publică respectiv; 
o prezinta un preţ neobişnuit de scăzut în raport cu ceea ce urmează a fi furnizat, executat 

sau prestat, iar justificarile primite nu au fost concludente.   
• Prin oferta neconforma se intelege oferta care: 

o nu satisface cerinţele caietului de sarcini; 
o conţine propuneri referitoare la clauzele contractuale care sunt în mod evident 

dezavantajoase pentru autoritatea contractantă; 
o  conţine în cadrul propunerii financiare preţuri care nu sunt rezultatul liberei concurenţe 

şi care nu pot fi justificate.  
 Prin oferta admisibila se intelege oferta care nu a fost respinsa. 



 

 
 

 Prin oferta necorespunzatoare se intelege oferta care este considerata a fi inacceptabila 
si/sau neconforma si care se respinge. 
 Prin oferta corespunzatoare se intelege oferta admisibila. 

B.3.8. Stabilirea ofertei castigatoare 
 Comisia de evaluare are obligaţia de a stabili oferta câştigătoare, dintre ofertele admisibile, 

pe baza aplicării criteriului pentru atribuirea contractului de achiziţie publică. 
 Daca criteriul utilizat a fost "oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic", 

atunci  evaluarea ofertelor se realizează prin acordarea, pentru fiecare ofertă în parte, a 
unui punctaj rezultat ca urmare a aplicării algoritmului de calcul stabilit în documentaţia de 
atribuire.  

Nota: Clasamentul se intocmeste in ordinea descrescătoare a punctajului acordat. 
Nota: Punctajul obţinut de fiecare ofertă reprezintă media aritmetică a punctajelor acordate de 

fiecare membru al comisiei de evaluare în parte.  
 Daca criteriul utilizat a fost  "preţul cel mai scăzut", atunci evaluarea ofertelor se realizează 

prin compararea preţurilor, fără TVA, a fiecărei oferte în parte şi prin întocmirea, în ordine 
descrescătoare a preţurilor respective, a clasamentului pe baza căruia se stabileşte oferta 
câştigătoare. 

B.3.9.  Anularea procedurii de achizitie publica 
Atentie! Decizia de anulare se ia, de regula, inainte de data transmiterii comunicării privind 

rezultatul aplicării procedurii de atribuire şi, oricum, înainte de data încheierii contractului. 
 Procedura de atribuire a contractului se anuleaza atunci cand: 

• nu a fost posibilă asigurarea unui nivel satisfăcător al concurenţei,  
Nota: se considera un nivel satisfacator al concurentei situatia in care numărul de operatori 

economici este mai mic decat cel minim prevăzut, pentru fiecare procedura in parte.  
• au fost depuse numai oferte inacceptabile, neconforme sau necorespunzătoare;  
Nota: Se considera oferte inacceptabile ofertele care : 

 a fost depusa dupa data si ora limita de depunere a ofertelor 
 a fost depusa la o alta adresa decat cea stabilita in anuntul de participare 
 nu au fost insotite de garantia de participare asa cum a fost solicitata in documentatia de 

atribuire 
 a fost depusă de un ofertant care nu îndeplineşte cerinţele minime de calificare; 
 constituie o alternativă la prevederile caietului de sarcini, alternativă care nu poate fi luată în 

considerare din următoarele motive: 
     - în anunţul de participare nu este precizată în mod explicit posibilitatea depunerii unor oferte 

alternative;  
respectiva ofertă alternativă nu respectă cerinţele  minime prevăzute în caietul de sarcini; 
    - nu asigură respectarea reglementărilor obligatorii referitoare la condiţiile specifice de muncă 

şi de protecţie a muncii, atunci când această cerinţă este solicitata; 
 contine în propunerea financiară un pret care depăşeşte valoarea fondurilor care pot fi 

disponibilizate pentru îndeplinirea contractului de achiziţie publică respectiv; 
 prezinta un preţ neobişnuit de scăzut în raport cu ceea ce urmează a fi furnizat, executat sau 

prestat, iar justificarile primite nu au fost cncludente.   
 

Nota: Se considera oferta  neconforma se intelege oferta care: 
 nu satisface cerinţele caietului de sarcini; 



 

 
 

 conţine propuneri referitoare la clauzele contractuale care sunt în mod evident dezavantajoase 
pentru autoritatea contractantă; 

 conţine în cadrul propunerii financiare preţuri care nu sunt rezultatul liberei concurenţe şi care 
nu pot fi justificate. 

 
Nota: Se considera oferta necorespunzatoare se intelege oferta care este considerata a fi 

inacceptabila si/sau neconforma si care se respinge. 
•  au fost depuse oferte care, deşi pot fi luate în considerare, nu pot fi comparate datorită 

modului neuniform de abordare a solutiilor tehnice si/sau financiare; 
• abateri grave de la prevederile legislative afectează procedura de atribuire sau este imposibilă 

incheierea contractului. 
Nota : Procedura de atribuire se consideră afectată în cazul în care se indeplinesc, în 

mod cumulativ, următoarele condiţii: 
o în cadrul documentaţiei de atribuire si/sau in modul de aplicare a procedurii de 
atribuire, se constata erori sau omisiuni care au ca efect incălcarea principiilor prevăzute 
de ordonanta. 
o autoritatea contractantă se află în imposibilitate de a adopta măsuri corective, fără ca 
acestea sa conducă, la rândul lor, la incălcarea principiilor prevăzute de ordonanta. 

B.3.10. Elaborarea raportului privind procedura de atribuire 
  Raportul procedurii de atribuire trebuie sa cuprinda: 

 denumirea si sediul autoritatii contractante; 
 obiectul contractului de achizitie publica ; 
  daca este cazul, denumirea/numele candidatilor participanti la procedura; 
 daca este cazul, denumirea/numele candidatilor selectati si neselectati, precum si motivele care 

au stat la baza selectarii sau neselectarii respectivilor candidati; 
 denumirea/numele ofertantilor participanti la procedura; 
 denumirea/numele ofertantilor respinsi si motivele care au stat la baza acestei decizii; 
 daca este cazul, motivele concrete pentru care una sau mai multe dintre oferte au fost respinse 

ca urmare a considerarii preturilor prezentate ca fiind neobisnuit de scazute; 
 denumirea/numele ofertantului/ofertantilor a carui/caror oferta a fost declarata castigatoare si 

motivele care au stat la baza acestei decizii; 
 in cazul ofertantului/ofertantilor castigatori, partea din contract pe care acesta/acestia au declarat 

ca o subcontracteaza impreuna cu denumirea/numele subcontractantilor; 
 daca este cazul, justificarea hotararii de anulare a procedurii de atribuire. 

B.4. Atribuirea contractului de achizitie publica  

B.4.1. Notificarea rezultatului 
 Autoritatea contractantă are obligaţia de a informa candidaţii/ofertanţii despre deciziile 

referitoare la: 
• atribuirea contractului de achiziţie publică,  
• daca este cazul, anularea procedurii de atribuire şi eventuala initiere ulterioară a unei noi 

proceduri. 
  Atentie! Comunicarea se realizeaza in scris si nu mai târziu de 3 zile lucrătoare de la emiterea 

deciziilor respective.  
Atentie! Comunicarea se transmite şi prin fax. Daca aceasta nu se realizeaza si prin fax atunci 

perioada de asteptare inaintea semnarii contractului se majoreaza cu 3 zile lucrătoare. 



 

 
 

 Ofertantul/ofertanţii câştigator/câştigători se informeaza cu privire la acceptarea ofertei/ofertelor 
prezentate. 

 Ofertanţii/candidaţii care au fost respinşi sau a căror ofertă nu a fost declarată câştigătoare se 
informeaza asupra motivelor care au stat la baza deciziei respective, dupa cum urmează:  

• fiecărui candidat respins, motivele concrete care au stat la baza deciziei de respingere a 
candidaturii sale; 

• pentru fiecare oferta respinsă, motivele concrete care au stat la baza deciziei de respingere. 
Nota: Se  detaliaza argumentele în temeiul cărora oferta a fost considerată inacceptabilă, 

neconformă sau necorespunzătoare, îndeosebi elementele ofertei care nu au corespuns cerinţelor de 
funcţionare şi performanţa prevăzute în caietul de sarcini.  
• fiecărui ofertant care a prezentat o ofertă acceptabilă, conformă si corespunzătoare, dar care nu 

a fost declarată castigătoare, caracteristicile şi avantajele relative ale ofertei/ofertelor 
câstigătoare în raport cu oferta sa, numele ofertantului căruia urmează sa i se atribuie contractul 
de achiziţie publică. 

Nota: Autoritatea contractantă este indreptatita a nu comunica anumite informaţii, dar numai în 
situatia în care divulgarea acestora: 
o ar conduce la neaplicarea unei prevederi legale,  
o ar constitui un obstacol in aplicarea unei prevederi legale, 
o ar fi contrara interesului public, 
o ar prejudicia interesele comerciale legitime ale operatorilor economici, publici sau privaţi,   
o ar prejudicia concurenţa loială dintre aceştia. 

Atentie! Comunicarea catre ofertantul/ofertantii declarati castigatori trebuie sa contina si 
invitatia pentru semnarea contractului. 

 

B.4.2. Perioada de asteptare 
 Contractul de achizitie publica se semneaza dupa o perioada de asteptare. Perioada de asteptare 

poate fi utilizata de persoanele care se simt lezate de un act al autoritatii contractante in legatura 
cu procedura de achizitie publica, pentru a-l contesta. 

 In cazul procedurilor de licitatie restransa, perioada de asteptare pana la semnarea contractului 
este de 15 zile de la notificarea rezultatului  

 

B.4.3. Solutionarea contestatiilor 
 Situatie premisa pentru nasterea litigiilor este creata de orice act al autoritatii contractante care 

incalca dispozitiile legale in materia achizitiilor publice.  
 Este act al autoritatii contractante: 

• orice act administrativ; 
• lipsa emiterii unui act administrativ sau al oricarui alt act, refuzul de a-l emite  
• orice alt act, altele decat cele de mai sus, care produce sau poate produce efecte juridice. 

 Subiectul activ - persoana care se considera vatamata intr-un drept al sau ori intr-un interes 
legitim -  poate fi orice persoana care indeplineste, in mod cumulativ, urmatoarele conditii:  
• are un interes legitim in legatura cu un anumit contract de achizitie publica pentru a carui 

atribuire se aplica prevederile ordonantei; 
• a suferit, sufera sau risca sa sufere un prejudiciu, ca o consecinta a unui act al autoritatii 

contractante, de natura sa produca efecte juridice. 



 

 
 

 Optiunile de valorificare a dreptului sau interesului legitim afectat sunt: 
• calea administrativ-jurisdictionala prin adresare Consiliului National de Solutionare a 

Contestatiilor-(Consiliu), in conditiile ordonantei 
                     sau  

• in justitie, in conditiile legii contenciosului-administrativ. 
 Obiectul contestatiei consta in pretentia concreta dedusa judecatii si poate fi, dupa caz: 

• anularea actului; 
• obligarea autoritatii contractante de a emite un act;  
• obligarea autoritatii contractante de a lua orice alte masuri necesare pentru remedierea actelor 

ce afecteaza procedura de atribuire.  
 Competenta de solutionare contestatii este data de optiunea partii vatamate: 

• fie, Consiliului;  
• fie, instantei de judecata. 

 Consiliul este competent: 
• sa solutioneze contestatiile formulate in cadrul procedurii de atribuire inainte de incheierea 

contractului; 
• sa se pronunte asupra legalitatii procedurilor si operatiunilor desfasurate in atribuirea unui 

contract de achizitie publica; 
• sa emita opinie asupra litigiului dedus judecatii daca instanta de judecata solicita acest 

lucru. 
Nota: Consiliul, in exercitarea atributiilor sale, adopta decizii. 
 Instanta de judecata are competenta exclusiva in solutionarea: 

• litigiilor privind acordarea de despagubiri;  
• litigiilor aparute dupa incheierea contractului de achizitie publica. 

Atentie! Despagubirile se solicita numai prin actiune in justitie, in conformitate cu dispozitiile 
legii contenciosului-administrativ. 
 Procedura de solutionare a contestatiilor se desfasoara cu respectarea principiilor: 

• legalitatii,  
• celeritatii, 
• contradictorialitatii  
• a dreptului la aparare. 

Contestatia 
 Contestatia se formuleaza in scris de catre partea care se considera vatamata. 
 Participantii in cadrul aceleiasi proceduri de atribuire se pot asocia la contestatie printr-o 

cerere proprie care trebuie sa contina toate elementele prevazute pentru contestatie. 
 Contestatia trebuie sa contina urmatoarele elemente: 

• numele, domiciliul sau resedinta contestatorului, ori pentru persoanele juridice, denumirea, 
sediul lor si  codul unic de inregistrare. In cazul persoanelor juridice se vor indica si 
persoanele care le reprezinta si in ce calitate;  

• denumirea si sediul autoritatii contractante; 
• denumirea obiectului contractului de achizitie publica si procedura de atribuire aplicata; 
• obiectul contestatiei; 
• motivarea in fapt si in drept a cererii; 
• mijloacele de proba  pe care se sprijina contestatia, in masura in care este posibil;  
• semnatura partii sau a reprezentantului persoanei juridice. 

 Contestatiei i se va atasa copia actului atacat, in cazul in care acesta a fost emis, precum si 
copii dupa alte inscrisuri, daca acestea sunt disponibile. 



 

 
 

 O copie a contestatiei si a inscrisurilor atasate, daca acestea sunt disponibile, va fi transmisa de 
catre contestator autoritatii contractante. 
Nota: Daca Consiliul apreciaza ca in contestatie nu sunt cuprinse toate informatiile necesare, 

atunci acesta va cere contestatorului, ca, in termen de 5 zile de la instiintare, sa completeze 
contestatia. Daca contestatorul nu se conformeaza obligatiei impuse de Consiliu, contestatia va fi 
respinsa. 
 Participantii la procedura de atribuire trebuie sa fie instiintati de catre autoritatea 

contractanta, in termen de 5 zile de la primirea notificarii privind contestatia. 
 Contestatia poate fi depusa in toate fazele procedurii de atribuire si impotriva oricarui act al 

autoritatii contractante in termenul  de depunere prevazut de ordonanta. 
 Termenul de depunere al contestatiei se calculeaza de la data luarii la cunostinta de catre 

contestator despre un act al autoritatii contractante pe care acesta il considera nelegal.  
 Termenul de depunere al contestatiei este de cel mult 10 zile. 
 Nota: Data se considera de la transmitere. 

Atentie! Contestatiile formulate in cadrul aceleiasi proceduri de atribuire vor fi conexate de 
catre Consiliu.  
 Autoritatea contractanta are obligatia de a transmite la Consiliu cat si contestatorului punctul 

sau de vedere asupra contestatiei, in termen de 5 zile de la primirea notificarii privind 
contestatia. 
Atentie! Lipsa punctului de vedere al autoritatii contractante nu impiedica solutionarea 

contestatiei, in masura in care  s-a facut dovada comunicarii acesteia. 
 Consiliul, urmarea unei contestatii, poate solicita autoritatii contractante sa comunice in termen 

de 5 zile, toate documentele aflate in dosarul achizitiei publice. 
  Autoritatea contractanta trebuie sa efectueze toate demersurile pentru a aduce la indeplinire 

masura impusa de Consiliu, sub sanctiunea unei amenzi, pe fiecare zi de intarziere, ce consta in 
20% din salariul minim lunar pe economie, aplicata conducatorului acesteia. 
Atentie! Decizia privind amenda, neatacata in termen, constituie titlu executoriu si se 

executa de  catre organele competente, potrivit dispozitiilor legale privind executarea silita a 
creantelor fiscale si cu procedura prevazuta de aceste dispozitii. 
 In solutionarea cauzei, Consiliul poate:  

• cere lamuriri partilor,  
• administra probe,  
• solicita orice alte date necesare pentru stabilirea situatiei de fapt.  
• solicita orice date necesare pentru stabilirea situatiei de fapt, si de la alte persoane fizice sau 

juridice. 
Nota: Consiliul poate desemna un expert independent pentru lamurirea unor aspecte de natura 

tehnica sau financiara. Durata efectuarii expertizei trebuie sa se incadreze in termenul prevazut 
pentru solutionarea contestatiilor. 

Atentie! Costul expertizei va fi suportat de partea care a formulat cererea de efectuare a 
acesteia. 
 Procedura in fata Consiliului este scrisa.  
 Partile pot fi audiate, numai daca acest lucru este considerat necesar de catre completul de 

solutionare a contestatiei.  
 Partile pot fi reprezentate de avocati. 
 Partile pot depune concluzii scrise in cursul procedurii.  
 Partile pot solicita sa depuna concluzii oral in fata Consiliului, fara ca prin aceasta sa fie 

afectate termenele de solutionare. 



 

 
 

 Termenul de solutionare a contestatiei este de 10 zile lucratoare de la data primirii dosarului 
achizitiei publice de la autoritatea contractanta. 

 Termenul de solutionare a contestatiei poate fi prelungit cu inca 20 zile, in cazuri temeinic 
justificate. 
Masuri provizorii 
Atentie! Depunerea contestatiei in fata Consiliului suspenda de drept procedura de atribuire 

pana la data solutionarii contestatiei de catre Consiliu.  
Atentie! Contractul incheiat in perioada de suspendare a procedurii de atribuire este lovit 

de nulitate absoluta.    
 Perioada de suspendare atrage prelungirea, in mod corespunzator, a oricarei perioade afectate 

prin suspendare, cu exceptia perioadelor prevazute pentru exercitarea cailor de atac. 
Atentie! Consiliul poate sa dispuna reluarea procedurii de atribuire la solicitarea uneia 

dintre parti si in cazuri temeinic motivate.  
 Decizia cu privire la masurile provizorii poate fi atacata cu plangere la Curtea de Apel 

competenta sa solutioneze plangerea impotriva contestatiei in termen de 5 zile de la 
comunicarea pronuntarii. 

 Consiliul se pronunta mai intai asupra exceptiilor de procedura si de fond. 
Atentie! Daca se constata ca exceptiile de procedura si de fond sunt intemeiate  nu se mai 

procedeaza la analiza pe fond a cauzei.  
 Dupa examinarea, din punct de vedere al legalitatii si temeiniciei,  Consiliul poate pronunta o 

decizie prin care: 
• anuleaza in parte sau in tot actul atacat,  
• obliga autoritatea contractanta sa emita un act 
• dispune orice alta masura necesara pentru remedierea actelor ce afecteaza procedura de 

atribuire. 
Atentie! Daca Consiliul apreciaza ca exista si alte incalcari ale prevederilor legale cu privire la 

actul atacat, in afara celor invocate de contestator poate sa dispuna, din oficiu, remedierea 
incalcarii prevederilor legale. 
 Daca Consiliul admite contestatia si dispune luarea unei masuri de remediere a actului atacat, 

atunci va preciza si termenul in care aceasta trebuie sa fie adusa la indeplinire.  
 Obligatia de a monitoriza indeplinirea masurilor de remediere dispuse de Consiliu revine 

ANRMAP. 
 Contestatia poate fi respinsa de catre Consiliul ca fiind: 
• nefondata,  
• tardiva,  
• lipsita de interes,  
• lipsita de obiect,  
• ca fiind introdusa de o persoana fara calitate sau neimputernicita sa formuleze contestatia,  
• pe orice alta exceptie de procedura sau de fond. 

Atentie! Consiliul va decide asupra continuarii sau anularii procedurii de achizitie publica, in 
functie de solutia pronuntata. 
 Consiliul poate lua act, oricand in cursul solutionarii contestatiei, de renuntarea la aceasta de 

catre contestator. 
Atentie!  Consiliul poate obliga la cerere partea in culpa, la plata cheltuielilor efectuate in cursul 

solutionarii contestatiei.  
 Decizia Consiliului: 



 

 
 

•  se adopta  de catre un complet, format din trei membrii din care cel putin presedintele este 
licentiat in drept;  

•  se adopta cu votul majoritatii membrilor completului, acestia neavand posibilitatea de a se 
abtine;  

• va fi motivata si  comunicata in scris partilor, in termen de 5 zile de la pronuntare  
• va fi publicata pe pagina de internet a Consiliului. 
• poate fi atacata cu plangere, in termen de 10 zile de la comunicare, atat pe motive de 

nelegalitate cat si de netemeinicie. 
 Dupa luarea deciziei, completul va intocmi o minuta care se semneaza de catre toti membrii 

completului si se consemneaza intr-un registru special tinut de catre Consiliu.    
Atentie ! Decizia prin care Consiliul anuleaza in parte sau in tot actul atacat sau obliga 

autoritatea contractanta sa emita un act sau sa dispuna orice alta masura necesara pentru inlaturarea 
actelor ce afecteaza procedura de atribuire este executorie.  

Atentie! Decizia Consiliului este obligatorie pentru parti. 
Atentie! Contractul de achizitie publica incheiat cu nerespectarea deciziei Consiliului este 

lovit de nulitate absoluta. 
 Decizia privind amenda, neatacata in termen, constituie titlu executoriu si se executa de catre 

organele competente potrivit dispozitiilor legale privind executarea silita a creantelor fiscale si 
cu procedura prevazuta de aceste dispozitii. 

 Plangerea  formulata impotriva deciziei Consiliului se depune la sediul acestuia, care va inainta 
dosarul instantei competente, in cel mult 3 zile de la expirarea termenului pentru exercitarea caii 
de atac. 

 Plangerea va fi formulata in scris si motivata. 
Nota: Partea care formuleaza plangerea are obligatia sa comunice in termen, o copie a acesteia, 

precum si a inscrisurilor doveditoare si partii adverse, depunand dovada de comunicare in fata 
instantei pana la primul termen de judecata. 

Verificarea legalitatii 
 Autoritatea contractanta are dreptul sa sesizeze Consiliul in scopul pronuntarii asupra 

legalitatii actelor si operatiunilor derulate in cursul procedurii de atribuire. 
 Autoritatea contractanta va inainta Consiliului sesizarea motivata, insotita de documentatia 

aferenta procedurii de achizitie.  
 Consiliul poate sa admita sesizarea si sa constate legalitatea actelor intocmite de autoritatea 

contractanta, precum si sa ateste corectitudinea operatiunilor si procedurilor desfasurate de 
aceasta. 

 Daca atestarea legalitatii operatiunilor desfasurate de autoritatea contractanta necesita expertiza 
de specialitate, aceasta se va efectua in conformitate cu art. 275, alin (4) din ordonanta. 
Art. 275, alin (4) din OUG nr.34/2006 prevede „Consiliul va putea desemna un expert 

independent pentru lamurirea unor aspecte de natura tehnica sau financiara. Durata efectuarii 
expertizei trebuie sa se incadreze inauntrul termenului prevazut pentru solutionarea contestatiilor de 
catre Consiliu. Costul expertizei va fi suportat de partea care a formulat cererea de efectuare a 
acesteia”. 
 Daca se constata nereguli in cadrul procedurilor derulate de autoritatea contractanta, atunci 

Consiliul dispune notificarea acesteia in vederea luarii masurilor de remediere prevazute de 
lege. 
Cai de atac impotriva deciziilor CNSC 

 Calea de atac impotriva deciziei Consiliului este recursul.  
 Instanta competenta sa solutioneze plangerea este Curtea de Apel, sectia de contencios–

administrativ si fiscal pe raza careia se afla sediul autoritatii contractante. 



 

 
 

 Plangerea va fi solutionata in complet format din 3 judecatori.  
 Plangerea formulata impotriva deciziilor pronuntate de Consiliu se judeca de urgenta si cu 

precadere.  
  Partea nu poate, sa ceara amanarea judecatii pentru pregatirea apararii sau pentru a lua 

cunostinta de cererile ori inscrisurile comunicate, daca dovada citarii sau comunicarii facute cu 
cel putin 5 zile inainte de termenul de judecata este depusa la acel termen. 
Exceptie – In cazul in care paratul nu este reprezentat sau asistat de avocat, presedintele ii va 

pune in vedere, la prima zi de infatisare, sa arate exceptiile, dovezile si toate mijloacele sale de 
aparare despre care se face vorbire in incheierea de sedinta. 

Instanta va acorda, la cerere, un termen pentru pregatirea apararii si depunerea intampinarii.   
art. 118. alin (3) din Codul de procedura civila. 

 Cu exceptia citarii la primul termen de judecata, oricare dintre parti poate cere incuviintarea 
instantei pentru a indeplini, prin intermediul executorului judecatoresc, procedura de citare sau 
de comunicare a inscrisurilor catre cealalta parte. 

  Procedura de solutionare a plangerii este cea a recursului, potrivit dispozitiilor art. 304 indice 
1 Cod procedura civila.  

 Instanta poate dispune suspendarea procedurii de atribuire, pana la solutionarea plangerii 
formulate impotriva deciziei Consiliului. 

Atentie! Contractul incheiat in perioada de suspendare este lovit de nulitate absoluta. 
 Instanta, admitand plangerea, modifica decizia Consiliului, dispune in vederea remedierii 

aspectelor de nelegalitate sau netemeinicie ce afecteaza actele emise in cadrul procedurii de 
atribuire, dupa caz:  

• anularea in tot sau in parte a actului autoritatii contractante; 
• obligarea la emiterea actului de catre autoritatea contractanta;  
• indeplinirea unei obligatii de catre autoritatea contractanta;  
•  orice alte masuri necesare. 

Atentie! Daca, in mod eronat, Consiliul a solutionat cauza pe exceptie, instanta va casa cu 
retinere si se va pronunta asupra fondului. 
 Daca instanta admitand plangerea, modifica decizia Consiliului si constata ca actul autoritatii 

contractante a incalcat prevederile legislatiei in materia achizitiilor publice, iar contractul a 
fost incheiat inainte de dispunerea suspendarii procedurii de atribuire, partea vatamata are 
dreptul la despagubiri.  

 Instanta poate respinge pe fond plangerea.  
Atentie! Hotararea pronuntata de instanta este definitiva si irevocabila. 
Solutionarea litigiilor in instanta privind acordarea de despagubiri 
 Persoana care solicita plata de despagubiri, atunci aceasta trebuie sa dovedeasca ca:  

• prevederile ordonantei au fost incalcate; si 
• ar fi avut o sansa reala de a castiga contractul, iar aceasta a fost compromisa ca urmare a 

incalcarii prevederilor legii.  
 Litigiile privind acordarea de dezpagubiri se solutioneaza potrivit dispozitiilor Legii nr. 

554/2004 privind contenciosul administrativ. 
 Partile nu se pot adresa atat Consiliului cat si instantei de judecata.  
 In cazul in care mai multe parti se adreseaza concomitent Consiliului si instantei de judecata, 

instanta va suspenda judecata pana la solutionarea cauzei pe cale administrativ-
jurisdictionala. 

 Instanta de fond poate solicita Consiliului opinia asupra existentei unei incalcari a legislatiei in 
materie de achizitii publice. 



 

 
 

 Competenta de solutionare a cauzelor apartine tribunalului in a carui arie de competenta 
teritoriala se afla sediul autoritatii contractante. 

 Hotararea pronuntata de tribunal este supusa recursului la Curtea de Apel.      
Nota: Dispozitiile OUG nr.34/2006 se completeaza cu dispozitiile Legii nr. 554/2004 privind 

contenciosul administrativ, in masura in care nu sunt contrare. 
 

Atentie! Orice documentatie de atribuire trebuie sa contina informatii despre solutionarea 
contestatiilor, precum si datele de contact ale Consiliului. 

 

B.4.4.  Semnarea contractului 
 Procedura de atribuire a contractului se finalizeaza prin semnarea contractului de achizitie 

publica. 
 Autoriataea contractanta are obligatia de a finaliza procedura de atribuire prin incheierea 

contractului de achizitie publica. Prin exceptie autoritatea contractanta are dreptul de a finaliza 
procedura de atribuire prin anularea acesteia dar numai in circumstantele prevazute de lege. 

 Atentie! Clauzele continute in oferta privitoare la: 
• propunerea tehnica si propunerea financiara; 
• graficul de indeplinire a contractului; 
• graficul de plati; 
• garantia bancara de buna executie, daca este cazul 
devin parte integranta a contractului in masura in care nu afecteaza clauzele obligatorii. 
Nota: Daca parti din contractul de achizitie publica urmeaza sa se indeplineasca de unul sau 

mai multi subcontractanti, atunci autoritatea contractanta trebuie sa solicite la incheierea 
contractului prezentarea contractelor incheiate intre viitorul contractant si subcontractantii 
nominalizati in oferta. 

Atentie! Contractele de subcontractare trebuie sa fie in concordanta cu oferta si se vor constitui 
in anexe la contractul de achizitie publica. 

B.4.5. Transmiterea spre publicare a anuntului de atribuire 
 Anuntul de atribuire se publica in cel mult  48 de zile dupa ce s-a finalizat procedura de 

licitatie restransa,  
prin atribuirea contractului de achizitie publica ; 

B.5. Definitivarea dosarului de achizitie publica 
 

 Dosarul achizitiei publice cuprinde toate activitatile desfasurate in cadrul unei proceduri de 
atribuire, respectiv toate documentele  necesare pentru derularea procedurii.  

 Dosarul de achizitie publica  
• se întocmeste şi se pastreaza de către autoritatea contractanta prin compartimentul intern 

specializat de achizitii publice;  
• se întocmeşte pentru fiecare: 
•  contract de achizitie publica atribuit,  
• se păstrază atat timp cat contractul de achizitie publica produce efecte juridice, cel putin 5 ani 

de la data finalizarii acestuia; 
•  daca este solicitat poate fi pus la dispozitia: 

o oricarei autoritati publice interesate spre consultare, cu conditia ca nici o informatie sa nu 
fie dezvaluita daca dezvaluirea ei ar fi contrara legii, ar impiedica aplicarea legii, ar afecta 



 

 
 

interesul public, ar prejudicia interesul comercial legitim al partilor sau ar afecta libera 
concurenta ; 

o organelor abilitate de a ridica documente care pot servi la dovedirea fraudelor, 
contraventiilor sau infractiunilor ; 

• are caracter de document public.  
Nota : Accesul persoanelor la aceste informaţii se realizează cu respectarea termenelor şi 

procedurilor prevăzute de reglementările legale privind liberul acces la informaţiile de interes 
public. 

Accesul nu poate fi restricţionat decât în măsura în care aceste informaţii sunt clasificate sau 
protejate de un drept de proprietate intelectuală, potrivit legii. 

B.6. Derularea contractului 

B.6.1. Constituirea garantiei de buna executie 
 Garanţia de bună execuţie a contractului asigură autoritatea contractantă de îndeplinirea 

cantitativă, calitativă şi în perioada convenită a contractului. 
 Garantia de buna executie a contractului se poate constitui in mai multe forme   
 Garantia de buna executie se constituie in perioada premergatoare semnarii contractului sau 

ulterior semnarii acestuia, intr-un termen limita convenit de catre parti si inscris in contract. 
 Data constituirii  garantiei de buna executie reprezinta data la care contractul de achizitie 

publica intra in vigoare, respectiv ordinul de incepere a derularii contractului. 
 

 
Cuantumul garantiei de buna executie 

 Cuantumul garantiei de buna executie nu va depasi 10% din preţul contractului, exclusiv TVA. 
Valabilitatea garantiei de buna executie 
 

 Perioada de valabilitate a garantiei de buna executie a contractului este cel putin egala  cu 
durata  contractului. 

Modalitati de constituire 
 Garantia de buna executie se contituiei prin una din urmatoarele forme: 

• prin scrisoare de garanţie bancară, aceasta constituindu-se în anexă la contract. 
• depunere la caserie a unei sume de bani pentru garantiile de executie reduse ca valoare 
• prin reţineri succesive din sumele datorate pentru facturi parţiale (doar cu acordul partilor). 
Nota: În acest caz, contractantul are obligaţia de a deschide un cont la dispoziţia autorităţii 

contractante, la o bancă agreată de ambele părţi, iar suma iniţială care se depune nu trebuie să fie 
mai mică de 0,5% din preţul contractului. 
 Nu uita! 

• scrisoarea de garantie de buna executie trebuie prezentata in ORIGINAL 
• sa contina in clar denumirea autoritatii contractante in favoarea careia s-a constituit  
• sa aiba inscrisa valabilitatea pentru care a fost constituita care trebuie sa corespunda cu cea 

inscrisa in documentatie. 
• sa contina parafa lizibila a bancii emitente si/sau semnatura autorizata. 

Atentie ! Constituirea garantiei de buna executie este o OBLIGATIE a contractantului. 

Atenţie !In cazul ofertantilor care se regasesc in categoria Intreprinderilor Mici si Mijlocii (facand dovada in acest 
sens prin prezentarea documentelor prevazute in Legea nr.346/2004) garantia de participare se constituie in procent de 
50 % din cuantumul precizat in documentatia de atribuire  



 

 
 

B.6.2. Intrarea in efectivitate a contractului  
 Contractul intra in efectivitate: 

• fie dupa constituirea garantiei de buna executie, daca a fost solicitata; 
• fie la termenul convenit de parti. 

 Daca pe parcursul indeplinirii contractului se constata faptul ca anumite elemente ale propunerii 
tehnice sunt inferioare sau nu corespund cerintelor prevazute in caietul de sarcini si se solicita 
rezilierea contractului si angajarea raspunderii contractuale. 

 Pe parcursul derularii contractului, contractantul nu are dreptul de a inlocui subcontractantii 
nominalizati in oferta fara acceptul autoritatii contractante. 

 Eventuala inlocuire a acestora nu trebuie sa conduca la modificarea propunerii tehnice sau 
financiare initiale. 

B.6.3. Indeplinirea obligatiilor asumate 
 Partile trebuie sa-si indeplineasca obligatiile atat din punct de vedere cantitativ, cat si 

calitativ, de buna credinta si la termenul stabilit in contract.  
Atentie! De regula, nu este permisa cesionarea contractului.  

B.7. Finalizara contractului 
     

 Achizitorul sau reprezentantul său are dreptul de a inspecta şi/sau de a testa produsele pentru 
a verifica conformitatea lor cu specificaţiile din anexa/anexele la contract. 

    Nota: Inspecţiile şi testările la care vor fi supuse produsele, precum şi condiţiile de trecere a 
recepţiei provizorii şi a recepţiei finale (calitative) vor fi descrise în anexa/anexele la contract. 
 Achizitorul are obligaţia de a notifica în scris furnizorului identitatea reprezentanţilor săi 

împuterniciţi pentru efectuarea recepţiei, testelor şi inspecţiilor. 
 Inspecţiile şi testele din cadrul recepţiei provizorii şi recepţiei finale (calitative) se vor face 

la destinaţia finală a produselor. 
 Atentie! Dacă vreunul dintre produsele inspectate sau testate nu corespunde specificaţiilor, 

achizitorul are dreptul să îl respingă, iar furnizorul are obligaţia, fără a modifica preţul contractului: 
• de a înlocui produsele refuzate; sau 
• de a face toate modificările necesare pentru ca produsele să corespundă specificaţiilor lor 

tehnice. 
Nota: Dreptul achizitorului de a inspecta, de a testa şi, dacă este necesar, de a respinge nu va fi 

limitat sau amânat datorită faptului că produsele au fost inspectate şi testate de furnizor, cu sau fără 
participarea unui reprezentant al achizitorului, anterior livrării acestora la destinaţia finală. 
 Certificarea de către achizitor a faptului că produsele au fost livrate parţial sau total se face 

după instalare şi după recepţie, prin semnarea de primire de către reprezentantul autorizat al 
acestuia, pe documentele emise de furnizor pentru livrare. 

Eliberarea garantiei de buna executie, daca este cazul 
 Restituirea garantiei de buna executie : 

• Se efectueaza potrivit clauzelor contractuale si dacă nu s-au ridicat pretenţii asupra ei.  
• În cazul contractului de furnizare : în cel mult 14 zile de la data întocmirii procesului-

verbal de recepţie a produselor care fac obiectul contractului şi/sau de la plata facturii finale. 
Atentie ! La incheierea contractelor care s-au derulat corespunzator, in momentul  returnarii 

scrisorii originale de garantie bancara de buna executie, trebuie pastrata o copie a scrisorii de 
garantie, pentru a putea face dovada existentei acesteia fiind anexa la contract. 

 
 



 

 
 

Cand se retine garantia de buna executie ? 
Autoritatea contractantă are dreptul de a emite pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie, 

în limita prejudiciului creat, dacă contractantul nu îşi îndeplineşte obligaţiile asumate prin contract, 
cu obligatia de a notifica pretentia precizand obligatiile ce nu au fost respectate. 

  



 

 
 

 
CAPITOLUL 6 : MANAGEMENTUL RISCURILOR 

6.1. Aspecte generale  
 

Riscul reprezinta posibilitatea de apariţie a unui eveniment  ce prejudiciază realizarea 
obiectivelor tehnice, de cost sau de termene de realizare a proiectului. Riscul are manifestare 
aleatorie de natură imprevizibilă, favorabilă dar mai ales defavorabilă şi în aceste condiţii analiza şi 
prevederea riscurilor trebuie să reprezinte o preocupare primordială pentru managerii de proiecte. 

În faza de elaborare  a proiectului, analiza de risc se realizează cu titlu preventiv asupra 
mijloacelor şi ipotezelor de orientare a proiectului. În curs de implementare, se detectează şi se 
măsoară abaterile realizând o analiză aposteori a cauzelor evenimentului într-o viziune corectivă ce 
va putea fi utilizată pentru proiectele viitoare. 

Riscurile corespund celor trei faze principale ale unui proiect: identificarea si analiza 
nevoilor, pregătirea (scrierea) proiectului, implementarea proiectului precum şi un studiu asupra 
tuturor tipurilor de riscuri din managementul proiectelor.  

 Faza I. Analiza nevoilor 

- inexistenţa sau incompleta cercetare anterioară în domeniul proiectului 
- nevoie greşit formulată 
- funcţiuni sau restricţii nespecificate de către utilizator 
- funcţiuni a căror complexitate este greşit evaluată la momentul analizei nevoilor, 

existând o subestimare a nivelului de dificultate care necesită a face apel la resurse 
costisitoare 

- funcţiuni non-negociabile, impunând obiective foarte restrictive pe plan tehnic, de preţ 
sau termene 

Faza a – II – a. Pregătirea proiectului 
Consideraţiile din faza de analiză şi concepţie au un efect important în faza de execuţie a 

proiectului. În cea de a doua fază se pot nominaliza următoarele riscuri: 

- numeroase slăbiciuni şi ezitări constatate în prima versiune de proiect; acestea sunt 
agravate de o documentaţie tehnică incompletă şi mai puţin competentă. 

- subestimarea complexităţii activitatilor, metodelor şi a procedeelor folosite in proiect şi 
deci acordarea unui timp prea scurt pentru implementarea activitatilor proiectului; 

- dificultăţi în planificarea etapelor prevăzute în proiect; 
- greşită apreciere asupra disponibilităţii şi performanţelor resurselor utilizate; în general 

există tendinţa de supraestimare a performanţelor şi de  subdimensionare a costurilor  şi 
de a fi prea optimişti cu privire la termene.  

- dacă luăm în considerare şi subcontractarea anumitor faze către firme specializate,  
dimensionarea performanţelor resurselor reprezintă o acţiune deosebit de laborioasă şi 
riscantă. 

- generarea unor conflicte în utilizarea resurselor disponibile; resursele sunt limitate şi de 
multe ori trebuie utilizate simultan la mai multe activităţi; în aceste condiţii neglijarea 
unor activităţi critice poate conduce la întârziere. 

Faza a  III – a. Execuţia proiectului 



 

 
 

În faza de execuţie a proiectului, riscurile sunt legate de diverse slăbiciuni în detectarea şi 
analiza informaţiilor critice (diagnostic întârziat, diagnostic eronat, răspunsuri improprii). 

Conform metodei AMDEC (Analiza modurilor de defectare şi efectele acestora)  o percepţie 
raţională a riscului se realizează după următoarea tipologie: 

- detectarea slăbiciunilor înainte ca ele să se producă poate fi mai mult sau mai puţin 
precisă şi mai mult sau mai puţin tardivă, după caz. O procedură controlată, într-un 
context organizaţional favorabil, poate da rezultate bune. Concret o informaţie bună 
circulă la un moment favorabil către un actor responsabil. 

- diagnosticul cauzei – există metode statistice care pot furniza date care pot decide 
măsuri asiguratorii contra erorilor de diagnostic. 

-  analiza prognosticată a efectului – acest tip de analiză intervine când efectul încă nu este 
evident sau va fi realizat în termen lung care nu poate fi precizat. 

6.2. Evidenţierea riscului în gestiunea unui proiect 
Tema riscului în proiecte este simultan veche şi nouă: veche  deoarece tehnicile folosite 

aveau în vedere stabilirea unei programări coerente a proiectului precum şi gestiunea derivaţiilor în 
timpul executării ;  relativ nouă deoarece până acum demersurile s-au direcţionat mai mult pe 
gestiunea acţiunilor de prevenire sau de corectare decât pe identificarea, definirea şi coerenţa sau 
complementaritatea acţiunilor. Gestiunea proiectelor este o problematică particulară a conducerii şi 
constituie un câmp disciplinar bogat pentru numeroasele reflexii epistemologice şi proxiologice de 
peste două secole  (Walliser, B., Systemes et modeles. Introduction critique a l’analyse des 
systemes, Economica, Paris, 1977). Adaptarea acestor materiale la problema specifică a riscului în 
proiecte se efectuează bine prin dispunerea instrumentelor de gestiune a riscului, care completează 
“panoplia“  uneltelor şefilor de proiect şi a celor care controlează proiectul. Dar, în prealabil, trebuie 
definit riscul, aşa cum este statutat în documentele oficiale. 

  

 Un proiect se defineşte prin obiective de preţ, obiective de performanţă şi de termene. 
Fiecare categorie de obiective cunoaşte propriile ei probleme de risc care, toate fiind 
interdependente, formează obiectul unor cercetări specifice: 

- Analiza riscului de depăşire a costului proiectului se efectuează în mod obişnuit în cursul 
executării acestuia făcându-se apel la tehnicile de control contabil-financiare; analiza acestei clase 
de riscuri poate fi făcută de asemenea în perioada de definire a proiectului făcându-se apel la grilele 
de analiză calitativă a riscului. 

- Analiza riscului de nerespectare a performanţelor este o problemă pentru tehnicieni şi 
abordarea sa foarte variată ţine cont de domeniile tehnice la care se raportează. Astfel prezentându-
se situaţia, conştientizarea anumitor riscuri tehnice poate fi facilitată prin analiza calitativă a 
riscului. 

- Analiza riscului de nerespectare a termenelor este deja o problemă clasică abordată într-o 
manieră cantitativă ; insuficienţele acesteia conduce la completarea ei prin abordarea calitativă a 
riscului. Ne situăm în prezenţa a două tipuri de abordări utilizate pentru a se încerca reducerea şi 
stăpânirea riscurilor existente într-un demers de acest tip. 

- Abordarea cantitativă este mai veche decât tehnicile moderne de gestiune a unui proiect şi 
este clădită pe o viziune stohastică a problemei. Această abordare, deşi interesantă, nu furnizează 
decidentului practic informaţii pentru îndrumarea în acţiune, este orientată spre cuantificarea 
dispersiei rezultatelor pentru un obiectiv ca durată sau preţ. 



 

 
 

- Abordarea calitativă este mai nouă, în acest sens intuiţia conducătorului şi cunoaşterea 
întreprinderii şi a mediului acesteia au jucat mereu un rol esenţial. Abordarea formală încearcă să 
structureze raţionamentul cu ajutorul listelor de control care permit un diagnostic rapid şi destul de 
semnificativ. 

Trebuie adăugat că această evidenţiere a riscului poate fi efectuată fie la definirea 
proiectului (sau reexaminarea periodică aprofundată a proiectului) cât şi în cursul executării 
proiectului chiar dacă nu vor fi utilizate aceleaşi practici şi metode de exemplu, abordarea stohastică 
va fi utilizată în special în faza de definire. 

6.3. Riscurile din faza de elaborare a proiectului 
 

În acest moment al fazei responsabilul proiectului şi echipa sa defineşte, activităţile de 
executant condiţionate de factorii interni şi externi din organizatie şi de resursele puse în aplicare 
pentru acest scop. 

Riscurile interne din momentul definiţiei specificaţiilor proiectului pot fi regrupate în patru 
categorii: 

6.3.1.Imprecizia sarcinilor 
 

În studiile preliminare proiectului informaţiile manipulate nu pot fi întotdeauna foarte 
exacte, definind aproximativ un anumit apreciabil număr de caracteristici fundamentale (lista de 
sarcini ce trebuie realizate, duratele asociate diferitelor sarcini, consumul resurselor umane şi 
materiale asociate fiecărei sarcini, criterii de calitate) etc. 

Motivele acestei relative imprecizii sunt multiple dintre care amintim: 

- existenţa unor sarcini viitoare a căror conţinut exact depinde de deciziile care sunt luate 
în cadrul activităţilor anterioare care nu sunt încă executate; 

- analiza incompletă a sarcinilor, datorată crizei de timp, de informaţii parţiale sau 
apelarea la o logică de temporizare (cutia neagră); 

- existenţa mai multor scenarii tehnice posibile pe care analiza nu şi-a propus să le 
abordeze în cercetarea făcută ; 

- o subapreciere a activităţilor şi a ceea ce trebuie executat, absenţa experienţei anterioare 
pentru anumite tipuri de sarcini (ex. inexistenţa seriilor de fabricaţie, de asamblare sau 
de control) ;   

- o subapreciere legată de dificultăţile noi determinate de suprapunerea în execuţie a mai 
multor sarcini; 

- amânarea desemnării responsabililor cu execuţia anumitor sarcini; 
- imprecizii în definirea unor obiective ale proiectului (calitate, cantitate, toleranţă, 

durabilitate, fiabilitate, mentenanţă); 
- modificarea conţinutului proiectului în funcţie de resursele umane sau materiale 

realmente disponibile; 
- modificarea în conţinutul proiectului şi a responsabililor în cursul execuţiei unei sarcini 

sau a unui proiect 
- planificarea  realizarii  activitatilor este nerealista (activitate de achitii planificata a se 

desfasura intr-o luna); 
- bugetul afectat proiectului este insuficient; 



 

 
 

- resurse (materiale, unamne) subestimate;  

6.4. Analiza riscurilor (identificarea riscurilor potenţiale şi metodele de reducere propuse - 
riscul economic, riscul financiar, riscul de faliment) 

Astăzi, noţiunea de risc este sinonimă cu cea de activitate. Deşi omniprezent în mediul de 
afaceri şi nu numai, riscul este adesea relativ dificil de detectat sau anticipat. Evenimentele ce pot 
afecta veniturile şi performanţele ulterioare investiţiei sunt atât de numeroase şi variate încât 
identificarea lor reprezintă o provocare chiar şi pentru cei mai abili şi experimentaţi investitori, 
fiindcă viitorul este în mare măsură necunoscut. Multe decizii în afaceri se iau plecându-se de la 
estimări asupra viitorului. Luarea unei decizii în baza unor estimări, prezumţii, aşteptări, previziuni, 
prognoze asupra evenimentelor viitoare implică o doză bună de risc, uneori destul de dificil de 
definit şi, în cele mai multe cazuri, imposibil de măsurat cu precizie, dată fiind natura abstractă a 
conceptului.  

 Riscul este indisolubil legat de părţile implicate în derularea afacerii, de motivaţiile acestora, 
de natura activităţii ce face obiectul investiţiei, de resursele necesare iniţierii, menţinerii şi 
dezvoltării afacerii, precum şi de anvergura acesteia. Indiscutabil, în analiza, evaluarea şi estimarea 
riscului este foarte importantă clarificarea naturii riscului, ale cărei surse pot fi extrem de diverse: 
definirea afacerii, modalitatea de finanţare aleasă, sistemul logistic utilizat, condiţiile locale de 
piaţă, resursele estimate, relaţiile comerciale, comunicarea, şi altele. Totuşi, unele categorii de risc 
acţionează în strânsă interdependenţă, în sens convergent sau divergent, în timp ce altele tind să 
opereze independent.  

 Riscuri care pot să apară şi care ar putea împiedica realizarea investiţiei sunt împărţite în 
mai multe categorii, după cum urmează: 

• Riscuri tehnice 
1. Întârzieri ale ofertanţilor în furnizarea serviciilor, aspect care ar avea ca şi efect negativ 

întârzierea lucrărilor 
Măsuri de contracarare: 

- stabilirea de penalităţi/zi de întârziere 
- clauze contractuale clare pentru cazul în care vor exista întârzieri dacă ele sunt generate din 

cauza executantului 
2. Calitatea necorespunzătoare a lucrărilor, aspect care ar conduce necesitatea refacerii parţiale a 

lucrărilor şi la o durabilitate scăzută a proiectului 
Măsuri de contracarare: 

- Clauze contractuale clare pentru executant referitoare la calitatea lucrărilor 
- Supraveghere tehnică de calitate pentru respectarea condiţiilor de calitate impuse prin 

normativele în vigoare şi prin caietul de sarcini 
 

• Riscuri financiare 
1. Fluctuaţii la dobânzi 

Măsuri de contracarare: 
- Încheierea unor contracte de credit cu o dobandă fixă 

2. Fluctuaţii la cursul valutar pe perioada implementării 
Măsuri de contracarare: 

- Realizarea unor previziuni economice pesimiste, care să ia în calcul un curs valutar care nu este 
avantajos pentru investiţie 

- Constituirea unor rezerve care să acopere eventualele pierderi provenite din diferenţe de curs 
valutar  
3. Creşterea preţurilor practicate de către furnizori 

Măsuri de contracarare: 



 

 
 

- Încheierea unor contracte cu preţuri ferme, în conţinutul cărora să fie specificate penalităţi pentru 
creşterea preţurilor pentru produsele furnizate 
4. Dezvoltarea concurenţei 

Măsuri de contracarare: 
- Oferirea unor preţuri cu adaos comercial minim pentru clienţii noştrii 
- Oferirea de discount-uri pentru clienţii fideli sau pentru cei care achiziţionează produse în 

cantităţi mari 
 

• Riscul economic 
Riscul economic reprezintă imposibilitatea întreprinderii de a corela volumul de activitate cu 

structura costurilor. Orice modificare a volumului de activitate exercită influenţă asupra rezultatului 
întreprinderii, prin faptul că determină modificări la nivelul componentei costuri şi prin urmare se 
dovedeşte riscantă, riscul manifestându-se prin diminuarea rezultatului din exploatare.  

Acest risc poate fi contracarat prin încheierea unor contracte ferme cu clienţii şi corelarea 
volumului producţie cu cel al vânzărilor. Astfel nu se vor realiza stocuri mari de produse şi se va 
evita cheltuirea unor sume cu stocarea acestora. Totodată va exista o corelare între sumele de bani 
încasate ca urmare a facturilor emise către clienţi şi sumele de bani plătite ca urmare a facturilor 
primite de la furnizorii de materii prime. 
• Riscul de faliment 

Având în vedere previziunile economice viitoare ale companiei/organizatiei şi prognoza 
vânzărilor pe următorii ani, se va  evalua riscul de faliment al organizatiei.  

 
  



 

 
 

 
CAPITOLUL 7: MANAGEMENTUL ECHIPEI DE PROIECT 

7.1. Aspecte generale 
 
Proiectul reprezintă un ansamblu coerent de: 

- resurse (umane, materiale, financiare etc.) 
- acţiuni efectuate în baza unor reguli; 
- metode de lucru, tehnici; 
- principii prestabilite în funcţie de obiective. 

 
Orice proiect are un management specific orientat pentru atingerea obiectivelor stabilitate. 

În cadrul managementului de proiect o componentă semnificativă, este reprezentată de 
managementul echipei de proiect. 

 
Activităţi specifice ciclului de viaţă al unui proiect 
 
 concepte şi propuneri de lucru (faza de precontract); 
 definirea temei si termenilor  proiectului (momentul semnării contractului); 
 iniţierea proiectului ( începerea efectivă a lucrului); 
 livrarea şi controlul calităţii proiectului (desfăşurarea efectivă a proiectului, monitorizare, 

control); 
 închiderea şi evaluarea. 
 
Managerul de proiect – coordonatorul (PM) 
 

Persoana desemnată sau aleasă care are, pe lângă competenţa necesară, întreaga autoritate şi 
completa responsabilitate în ceea ce priveşte conducerea proiectului. (adopta decizii si initiaza 
actiuni prin care influenteaza comportamentul decizional si operational al altor persoane). 

Tipul de manager este dat de ansambul de cunostinte, calitati si aptitudini pe care le poseda 
un grup de manageri si care le confera aceeasi abordare a proceselor de management. 

Este important ca un manager sa-si puna in aplicare cunoştinţele, calitatile si aptitudinile in 
relatiile cu subordonatii si derularea efectiva a acestor procese de muncă.  

 
OBS!  

În funcţie de capacitatea sa managerială, de talentul şi stilul său de lucru, managerul de 
proiect poate delega colaboratorilor din echipa (“project team”) luarea unor decizii. 

Membrii echipei răspund pentru propriile decizii (fie că sunt sau nu delegate de şeful de 
proiect) în faţa managerului de proiect. 

7.2. Rolul şi calităţile managerului de proiect 
 
În decursul activităţii lor de succes, PM învaţă să cum să devină manageri ai situaţiilor de 

excepţie, întrucât totdeauna există o mulţime de surprize / riscuri, chiar în proiectele mici. 
Orice proiect se caracterizează printr-o multitudine de situaţii permanent noi sau actualizate 

în funcţie de evoluţia mediului şi a etapelor proiectelor. Acestea generează discontinuităţi dar şi 
situaţii permanent noi cu probleme noi. 

Un bun manager de proiect economiseşte bani prin controlul resurselor costisitoare (oameni, 
bani, echipamente). 



 

 
 

 
Principalele atribuţii ale unui manager sunt: 

- să planifice; 
- să organizeze; 
- să coordoneze; 
- să controleze; 
- să conducă. 

Sarcinile principale ale managerului de proiect: 
- stabilirea obiectivelor proiectului;  
- împărţirea lucrărilor pe subproiecte şi activităţi bine definite; 
- urmărirea secvenţială a acestora prin intermediul unor scheme/ diagrame;  
- stabilirea unui grafic de timp şi a unui buget;  
- coordonarea echipei, raportarea rezultatelor; 
- comunicarea permanentă. 

Calităţile unui bun PM care fac munca mai uşoară şi satisfăcătoare sunt următoarele: 
• deţine cunoştinţe tehnice; 
• are entuziasm pentru proiect; 
• este o persoană de acţiune; 
• este un bun constructor şi conducător de   echipă; 
• are capacitatea să înveţe de la alţii; 
• este un bun negociator; 
• are aptitudini pentru comunicare; 
• este competent în planificare şi organizarea bugetului; 
• este orientat către beneficiar. 

7.3. Alcătuirea echipei de proiect 
 

Criteriul principal de constituire a echipei de proiect este competenţa profesională în raport 
cu obiectivele propuse prin proiect. 

La formarea unei echipe este util să se întocmească o fişă care să conţină: 
  - denumirea activităţii proiectului; 
  - calităţile / calificările / aptitudinile (de lucru, verbale, de scriere etc.) necesare pentru a 

desfăşura acea activitate şi posibilele persoane potrivite avute în vedere.  
Managementul echipei de proiect presupune identificare numărului potrivit de persoane cu 

calificare potrivită, la momentul potrivit. Este considerat a fi procesul realizării obiectivelor 
proiectului prin achiziţionarea, menţinerea, dezvoltarea şi utilizarea corespunzătoare a resurselor 
umane în organizaţie. Găsirea unor oameni abili, talentaţi şi motivaţi reprezintă o parte importantă a 
managementului echipei. 

 
OBSERVATII 
1. Trebuie totodată ţinut cont de nivelul de supraveghere pe care aceste persoane îl necesită, 

locul de unde provin persoanele respective. 
2. De multe ori însă echipa trebuie constituită din oamenii care deja există disponibili sau care 

trebuie neapărat folosiţi. 
3. Echipa ideală termină munca la timp, încadrându-se în buget, având nevoie de puţine 

indicaţii din partea PM.  
4. O echipă slabă necesită un management substanţial din partea PM. 
 



 

 
 

 Recompensarea salariaţilor – se referă la prezentarea succintă a beneficiilor angajaţilor. Nu 
este atât de importantă includerea unui stat de plată, cât şi abordarea unor probleme legate de 
structura salariului în funcţie de competiţie, pachetele de beneficii, planuri de prime şi stimulente 
similare, participarea salariaţilor la profit etc. Poate fi interesant şi comentariul asupra modului în 
care va evolua politica salarială pe viitor. 

 Servicii auxiliare – cuprind prezentarea canalelor de obţinere a unor servicii de consultanţă de 
calitate (cabinete de avocatură, de consultanţă financiar-contabilă, secretariat, advertising etc.) – ce 
duce la mărirea încrederii în afacerea dumneavoastră şi în capacitatea firmei de a atrage adevăratele 
valori în activitatea sa. 

 
 Rolurile interpersonale ale P.M. 
 
PM trebuie să fie capabil: 
- să rezolve disputele din echipă; 
- să trateze eficient cu oameni cu diferite nivele de pregătire şi să creeze unitatea echipei; 
- să focalizeze şi să motiveze membrii echipei pentru atingerea obiectivelor intermediare 

propuse pe parcursul desfăşurării proiectului; 
- să construiască relaţii pozitive interpersonale cu deţinătorii de interese.  
 
Roluri informaţionale ale PM - cerinţe 
 
- să programeze şi să conducă şedinţele echipei; 
- să elaboreze şi să actualizeze graficele de lucru pentru membrii echipei; 
- să comunice conducerii superioare sau deţinătorilor de interese viziunea proprie asupra 

proiectului; 
- să răspundă prin acţiuni / indicaţii / actualizări ale planului la informaţiile primite privind 

rezultatele şi calitatea proiectului. 
 
 Deciziile managerului de proiect 
 
Pe parcursul desfăşurării lor, proiectele implică luarea a nenumărate decizii. Când este nevoie 

de un rol decizional, PM trebuie să ia măsuri şi în funcţie de consecinţele acestor decizii: 
  - să facă o distincţie între caracteristici şi beneficii; 
  - să aloce în mod adecvat resurse dacă proiectul este în întârziere; 
  - să menţină un echilibru între costuri, timp şi rezultate; 
  - să prevină “alunecări” ale scopului (când proiectele devin din ce în ce mai mari şi mai 

complexe) şi depăşiri ale bugetului (când banii devin insuficienţi). 
 

  



 

 
 

Rolul echipei de proiect pe diferite faze ale proiectului 
 

 

7.4. Controlul proiectului 
 
Din nefericire nu totdeauna membrii echipei îşi văd de treabă conştiincios, aşa încât proiectul 

nu poate fi lăsat pe “pilot automat”, fără un control corespunzator şi coordonare. 
Sincronizarea – se referă la asigurarea unei evoluţii a cheltuielilor salariale în raport cu 

veniturile obţinute din afacere. La demararea afacerii trebuie păstrat un nivel al cheltuielilor cât se 
poate de scăzut, dat fiind faptul că la acel moment de cele mai multe ori afacerea generează prea 
puţine beneficii. Prin urmare, trebuie să se planifice exact data şi modul în care se vor realiza 
angajările.  

 
Pentru a urmări desfăşurarea proiectului, următoarele aspecte trebuie supravegheate: 

    - stadiul lucrărilor/activitatilor realizate comparativ cu cele planificate; 
    - volumul lucrărilor terminate; 
    - calitatea lucrărilor efectuate; 
    - costurile şi cheltuielile efectuate, comparativ cu cele planificate; 
    - atitudinea oamenilor care lucrează la proiect şi a celor implicaţi în acesta (inclusiv clienţii şi 

conducerea); 
    - coeziunea şi cooperarea membrilor echipei. 
Exemplu:  
In echipa de proiect este important a se stabili atributiile aferente fiecarui membru din  echipa. 

Vom exemplifica atributiile pentru cateva posturi cheie din echipa de proiect: 
 

Manager de proiect  
 asigură managementul proiectului si indeplinirea obiectivelor propuse; 
 recruteaza, intervieveaza şi selectează angajaţi pentru posturile vacante;  
 coordoneaza activitatea echipei de implementare a proiectului;  
 avizeaza activităţile de promovare si relatii publice;  

Progresiv: 
1. 

Transferarea 
responsabilităţi-
lor către 
partenerii locali 

2. Formularea 
planurilor de 
operaţionalizare 

3. Asigurarea 
transferului 
efectiv de 
abilităţi relevante 

4. Sprijin 
pentru 
îndeplinirea 

  
   

 
 

Permanent: 
1. Asigurarea 

resurselor 
2. 

Implementarea 
activităţilor şi 
obţinerea 
rezultatelor 

3. 
Monitorizarea şi 
examinarea 
progresului 

4. Revizuirea 
planurilor 
operaţionale 

5. Raportarea 
 

 
 

Demarare Implement
 

Operaţionali
zare 

1. Finalizare 
aranjamente 
contractuale 

2. Întâlniri 
de demarare 

3. 
Definitivarea 
relaţiilor de lucru 
cu părţile 
interesate 

4. 
Mobilizarea 
resurselor 

5. Revizuirea 
planului de 
acţiune 

 
 

  
  

 



 

 
 

 raspunde de buna organizare a activităţilor proiectului  
 controleaza cu regularitate aptitudinile, performantele şi nevoile de instruire ale 

personalului şi planifica imbunatatirea performantelor acestuia;  
 controleaza periodic situatia financiara si elaboreaza procedurile relative de 

respectare a liniilor bugetare conform procedurilor Autorităţii Contractante;  
 asigură respectarea convenţiilor semnate de organizaţia solicitantă cu alte firme 

furnizoare de servicii;  
 identifică alţi parteneri sau instituţii publice/private care pot veni în ajutorul 

beneficiarilor finali ai proiectului si asigura colaborarea cu acestea;  
 administreaza în conformitate cu reglementarile legale toate mijloacele materiale 

puse la dispoziţie în vederea derularii proiectului;  
 coordonează activitatea de intocmire a raportarilor tehnice şi financiare, partiale si 

finale, ale proiectului ; 
 face parte din comisia de evaluare a ofertelori în cadrul procedurilor de achiziţii. 

 
Asistent manager proiect  

 este asistentul managerului de proiect şi are rol administrativ în proiect 
 întreţine, actualizează şi extinde sfera de activitate administrativă a proiectului; 
 susţine monitorizarea şi controlul proiectului; 
 susţine integrarea tehnică şi economică corespunzătoare a proiectului; 
 verifică modul de folosire a infrastructurii proiectului; 
 asigura aprovizionarea periodica a activitatilor proiectului cu utilitatile necesare 

functionarii optime; 
 asigura managementul activitatilor de proiect in absenta directorului de proiect. 
 

Responsabil financiar – contabil 
 asigură implementarea proiectului din punct de vedere economico-financiar conform 

legislaţiei în vigoare; 
 ţine înregistrări contabile  sistematice şi precise referitoare la implementarea 

proiectului; 
 evidenţiază separat toate veniturile şi cheltuielile din perioada de implementare a 

proiectului; 
 participă la activitatea de achiziţii de bunuri; 
 întocmeşte rapoartele financiare intermediare şi finale; 
 face parte din comisia de evaluare a ofertelor; 
 controleaza modul în care este gestionat patrimoniul proiectului;  
 întocmeşte balanţa şi bilanţul contabil al SC Dancor Proiect SRL 

 
Responsabil  tehnic  

 asigură implemetarea proiectului din punct de vedere tehnic;  
 participă la activitatea de achiziţii publice de bunuri; 
 participă la întocmirea rapoartelor tehnice intermediare şi finale; 
 face parte din comisia de evaluare a ofertelor; 
 asigura asistenta tehnica a integului echipament IT destinat proiectului si activitatilor 

sale; 
redacteaza caietul de sarcini si specificatiile tehnice necesare achizitiilor; 



 

 
 

 
CAPITOLUL 8: MANAGEMENTUL COMUNICARII IN CADRUL 

PROIECTULUI 
 

8.1. Aspecte generale 
  
Primul instrument spiritual al omului, în procesul socializării sale, îl constituie comunicarea, 

prin intermediul căreia oamenii reuşesc să pătrundă procesul cunoaşterii de sine şi universale, să 
acţioneze şi să participe la viaţa socială sub toate aspectele. În orice sistem social comunicarea 
apare ca un act de afirmare a  individului şi a grupului. Iar dacă un grup poate, la nevoie, să se 
dispenseze de a schimba bunuri materiale, în  condiţiile în care el nu schimbă informaţii, idei sau 
emoţii, ar dispare însăşi legătura socială, nu ar mai exista nimic comun între membrii grupului şi, în 
consecinţă, ar dispare şi comunitatea. 

În orice sistem social comunicarea apare ca un act de afirmare a individului şi a grupului iar 
dacă un grup poate, la nevoie, să se dispenseze de a schimba bunuri materiale, în condiţiile în care 
el nu schimbă informaţii, idei sau emoţii, ar dispare însăşi legătura socială, nu ar mai exista nimic 
comun între membrii grupului şi, în consecinţă,ar dispare şi comunitatea. 

Principalele elemente ale procesului de comunicare sunt: emiţătorul, receptorul, mesajul, 
limbajul (sau codul), canalul de comunicare, efectul. 

1. Emiţătorul reprezintă sursa mesajului şi poate fi un individ, un grup sau o entitate colectivă 
(de exemplu: un ziar, o întreprinde). 

În calitate de emiţător, organizaţia transmite mesaje publicului, prin modalităţi diferite, de 
pildă: prin produsele sale,prin comportamentul managerilor şi angajaţilor, prin reclamă, prin 
comunicate de presă etc. Emiţătorul este iniţiatorul comunicării, cel care abordează mesajul. El 
alege mijlocul de comunicare şi limbajul astfel încât receptorul să-i înţeleagă mesajul formulat. 
Emiţătorul are dreptul de a alege receptorul cu care doreşte să comunice. 

2. Receptorul este entitatea care primeşte mesajul şi îl interpretează. Ei sunt participanţii la 
procesul de comunicare (comunicatorii). 

În calitate de receptor, întreprinderea colectează informaţii, de exemplu: când este cercetată 
piaţa, sunt culese informaţii despre mediul extern, sunt”ascultaţi” cumpărătorii şi alţi parteneri de 
afaceri. eceptorul este persoana care primeşte mesajul, dar ascultarea mesajului este la fel de 
important ca şi transmiterea lui. Mesajul reprezintă o referire la un referent din realitatea 
înconjurătoare (adică la persoane, obiecte, situaţii, evenimente etc. Mesajul este forma fizică în care 
emiţătorul codifică informaţia, poate fi un ordin, o idee,un gând şi are ca obiectiv informarea, 
convingerea, impresionarea, amuzarea, obţinerea unei acţiuni etc. 

O distincţie importantă între tipurile de informaţii cuprinse în mesaj este facută de Albrecht 
şi Boshear (1974)1 care împart informaţiile în: fapte, opinii, sentimente,şi valori. 

a) Faptele (informaţii factuale), sunt informaţii obiective, pe care le credem deoarece pot fi 
verificate cu uşurinţă. 

b) Opiniile sunt informaţii despre realitatea noastră subiectivă – păreri, punctele de vedere 
despre fapte -, care aduc un element subiectiv în comunicare. 

c) Sentimentele reprezintă răspunsurile emoţionale la fapte şi opinii. 
d) Valorile sunt opinii cu un grad mare de generalizare despre lumea înconjurătoare. 
Este important ca participanţii la actele comunicaţionale din mediul professional să poată face 

distincţie între aceste componente ale mesajului, mai ales când iau decizii. 
                                                 

R.G. Albrecht şi W.C.Boshear, „Understanding people: Models and Concept”, University 
Associates Inc. Press, London, 1974. 



 

 
 

8.2. Modalitati de comunicare 
 

Comunicarea ca parte esenţială a activităţii managerială în instituţiile publice şi nu numai 
poate avea loc sub următoarele forme: verbală, non-verbală, intra-personală, interpersonală (care 
poate fi directă şi mediată). 

1) Comunicarea verbală – este forma curentă de comunicare între oameni, ea se realizează în 
legătură cu fiinţele din jur,se realizează zilnic în diferite categorii de relaţii ca cele publice, sociale, 
de la instituţii publice la firme particulare. 

Caracteristicile comunicării verbale sunt: -productivitatea – capacitatea limbajului de a 
produce mesaje; -caracter dinamic – comunicarea verbală reprezintă un organism viu (limbile se 
nasc, se dezvoltă, mor, ele evoluează în timp); -există o anumită pierdere de informaţii în orice 
mesaj, datorită productivităţii limbii; -autonomia comunicării; -caracterul arbitrar al semnelor 
utilizate; -dimensiunea culturală; -înţelegerea imediată. 

Formele comunicării verbale sunt: vorbire, dialogul, monologul, scrisul, cititul, limbajul 
intern. 

2) Comunicarea non-verbală – se realizează în timpul comunicării orale, în care mesajele sunt 
transmise prin intermediul expresiilor faciale, modulaţiilor vocii, gesturilor şi poziţiei corpului, fiind 
influenţată şi de mediul în care are loc conversaţia. Calitatea comunicării poate fi caracterizată în 
raport cu:- rapiditatea sesizării erorilor, folosirea feed-back-ului şi corectarea lor;- elaborarea 
mesajelor în funcţie de particularităţile specifice destinatarilor;- capacitatea de a transmite mai 
multe informaţii simultane;- bogăţia limbajului. 

Formele comunicării non-verbale sunt: expresia facială, paralimbajul. 
3) Comunicarea intrapersonală – este tipul de comunicare care are loc în interiorul fiecărei 

persoanei, monologul său intim, reflecţia personală asupra noastră înşine, asupra relaţiei noastre cu 
alţii şi cu mediul exterior. 

Prin urmare acest tip de comunicare se suprapune în mare limbajului intern. Comunicarea 
intra-personală este condiţionată de concepţia despre sine a individului care apare dintr-un complex 
de influenţe trecute şi prezente, din interacţiunea concepţiilor despre sine şi a concepţiilor despre 
lume. Este o convergenţă, un amestec al stimulilor interni şi externi. 

Comunicarea intra-personală este utilizată ca un mijloc de asigurare personală, de constituire 
a încrederii, auto-descoperire a omului ca fiinţă. Interlocutorii aparent indiscernabili sunt instanţe 
diferite ale propriei personalităţi. Aici există loc pentru conflicte interioare sau pentru inducerea în 
eroare a propriei conştiinţe, prin falsificarea realităţii percepute de către individ. Oamenii se pot 
minţi pe ei înşişi, în dialogul lor interior. De cele mai multe ori însă dezbaterile interioare sunt 
creative şi binefăcătoare. 

4) Comunicarea interpersonală – este procesul de comunicare în care fiecare se adresează 
fiecăruia, de obicei în formulă informală şi nestructurată. Procesul are loc între doi indivizi, dar pot 
şi mai mulţi. Acest tip de comunicare interpersonală are un tipic al ei. Ea începe interpersonal. 

Codurile selectate pentru transmiterea a ceea ce doreşte: cuvintele, gesturile şi tonalitatea 
vocii vor fi determinate de scopul urmărit de vorbitor, de situaţia dată şi derelaţia cu interlocutorul, 
precum şi de alţi factori, cum ar fi vârsta, mediul cultural şi starea sa emoţională.Procesul de 
transpunere a ideilor şi a sentimentelor în mesaje se numeşte codificare.2 

Comunicarea interpersonală are unele trăsături definitorii: 
a. Întâlnirea faţă în faţă - comunicarea interpersonală implică întâlnirea faţă în faţă între doi 

participanţi; 
b. Particularizarea rolului participanţilor  - comunicarea interpersonală implică două persoane  

cu roluri variabile şi în relaţie una cu celaltă; 
                                                 

2 Alan Garner – „Limbajul vorbirii. Arta conversaţiei”, Editura Polimark, Bucureşti, 1999, p. 60. 



 

 
 

c. Dublu sens – de ficare dată comunicarea  interpersonală se produce în ambele sensuri, în 
situaţiile interpersonale existând întotdeauna un flux bidirecţional comunicării. 

Comunicarea interpersonală poate fi: 
o Comunicarea directă –reprezintă o comunicare relaţională dintre două persoane iar la baza 

comunicării directe se află procesele de percepţie şi auto-dezvăluire care fac posibilă “ascultarea” şi 
“auto-dezvăluirea”. Este specifică grupului mic – “diada”. 

o Comunicarea mediată – presupune existenţa unui sistem care amplifică sau modifică 
comunicarea. Este specifică grupului unde apare un al treilea element – “triada”. 

 

8.3. Comunicarea manageriala 
Comunicarea managerială implică doi parteneri: managerul şi subordonatul sau 

colaboratorul acestuia. Ambii parteneri pot fi emităţori sau receptori şi urmaresc în egală măsură ca 
prin comunicare să se faciliteze atingerea obiectivelor stabilite. Personalitatea managerului inhibă în 
multe cazuri comunicarea dintre cei doi parteneri. Este important să se determine ce rol joacă 
fiecare în procesul de comunicare, care sunt obligaţiile care le revin. 

Managerul, prin poziţia pe care o are, exercită o putere şi o influenţă considerabilă asupra 
interlocutorului. Pentru unii dintre angajaţi conducătorul este primul reprezentant al autorităţii, o 
persoană înţeleaptă care îndrumă, protejează, susţine, dă sfaturi. Acest “transfer de sentimente”, de 
obicei inconstient, explică de ce conducătorul constituie un “model” caruia i se atribuie imaginea 
de“tată” pe care nu le are întotdeauna cu adevărat. 

Comunicarea managerială este puternic influenţată de relaţia manager-subordonat şi 
generează adesea la cel din urmă o atitudine“ambivalentă”– atât pozitivă cât şi negativă. Managerul, 
în calitate de emiţător , trebuie să-şi dea seama că influenţa pe care o exercită asupra receptorilor 
poate fi foarte puternică şi că exersând această influenţă ia asupra sa o responsabilitate morală 
considerabilă. Un specific aparte îl prezintă relaţia emiţător-receptor în cadrul comunicării dintre 
conducători. 

Dificultatea transmiterii mesajelor şi informaţiilor este cunoscută în practică de către cadrele 
de conducere, de pe nivel mediu şi inferior, care constituie veriga de legătură dintre cei care răspund 
de activitatea organizaţiei şi executanţi Poziţia managerilor de mijloc ar trebui considerat ca un fel 
de braţ prelungit al directorului, nu este comodă: ei sunt confruntaţi cu muneroase greutăţi care, de 
multe ori, nu sunt bine cunoscute nici de subordonaţi, nici de şefii direcţi. După concepţia 
conducerii de vârf, cadrul mediu de conducere face parte din rândul subordonaţiilor iar după opinia 
executanţilor este deţinătorul puterii de comandă. 

Managerii de mijloc ar trebui să fie în măsură să transmită ascendent, descendent sau 
orizontal, datele importante deoarece au sarcina să consilieze pe unii şi să conducă pe ceilalţi. În 
această treaptă ierarhică nevoia de informare şi comunicare este deosebit de puternică. Pentru a 
satisface această nevoie conducerea de vârf trebuie să includă în procesul de comunicare şi 
informare şi managerii de mijloc. O asemenea comunicare asigură un sentiment de siguranţă si 
autoîncredere, iar managerii de mijloc văd în aceasta o dovadă a recunoaşterilor lor. 

Obiectivele comunicării manageriale sunt: 
1. receptarea corectă a mesajului 
2. înţelegerea corectă a mesajului 
3. acceptarea mesajului 
4. provocarea unei reacţii (o schimbare de comportament sau de atitudine) 

 Funcţiile comunicării manageriale: 
Indiferent de sistem social, într-o organizaţie comunicarea îndeplineşte opt funcţii: 

informarea, socializarea, motivaţia, dialogul, educaţia, promovarea culturii distracţia, integrarea. 
Funcţiile comunicării manageriale trebuie privite şi înţelese în unitatatea şi intercondiţionarea lor. 



 

 
 

Funcţia de bază a comunicării manageriale este informarea. Conducerea organizaţiei 
primeşte şi selectează informaţiile primite de la surse numeroase, pe care le interpretează şi le 
transformă în îndrumări sau decizii şi le transmite mai departe. 

Managerii trebuie să controleze calitatea căilor de comunicare şi să verifice răspunsurile şi 
reacţiile la mesajele trimise Procesul de comunicare managerială este un proces decizional. 

8.4. Comunicarea în cadrul proiectului 
 

Există trei tipuri de comunicare absolut necesare într-un proiect: 
 
- comunicarea verticală în sus şi în jos, bazată pe relaţii ierarhice; 
- comunicarea orizontală / laterală dintre angajaţii de pe acelaşi nivel ierarhic; 
- comunicarea diagonală / mixtă, care include totodată şi comunicarea cu terţe părţi, cum ar fi 

contractorii, furnizorii sau consultanţii. 
 
Odată cu apariţia unei schimbări, managerul de proiect trebuie să ţină cont de următoarele: 
 
-  oamenii rezistă schimbărilor; 
- când este vorba de schimbări care vor afecta serviciul oamenilor, trebuie vorbit cu ei clar şi 

deschis, din timp, nu în ultima clipă; 
- trebuie insistat asupra laturii pozitive a schimbării şi nu este bine să fie învinuit cineva pentru 

apariţia acesteia (chiar daca acesta este adevărul); 
-  noile detalii privind organizarea proiectului, graficul de timp, obiectivele trebuie aduse la 

cunoştinţa tuturor în mod clar; 
-  membrii echipei trebuie asiguraţi de sprijinul propriu al managerului, chiar dacă asta 

înseamnă timp investit în discuţii. 
 
Sursele cele mai obişnuite ale conflictelor sunt: 
 
    - incompatibilitate privind scopurile proiectului (neînţelegerea lor de către angajaţi sau 

diferenţe între scopurile proiectului percepute de către manageri şi cele percepute de către angajaţi); 
    - lipsa specificării detaliilor privind desfăşurarea activităţilor; 
    - graficele de timp; 
    - angajarea personalului şi alocarea resurselor; 
    - incertitudini de natură tehnică; 
    - incertitudini privind rolul şi atribuţiile fiecăruia; 
    - costurile şi bugetul; 
    - probleme de personalitate. 
 

  



 

 
 

 
CAPITOLUL 9: MANAGEMENTUL CALITATII PROIECTULUI 

 

9.1. Conceptul de calitate 
Apariţia şi utilizarea în viaţa economică modernă a conceptului de calitate îşi are originea în 

perioada de început a secolului XX. Ea este o rezultantă a evoluţiei ştiinţei şi tehnologiei, mai ales a 
ştiinţei managementului, fiind strâns legată de evoluţia firmei ca entitate fundament a economiei. 
Presiunea competiţiei şi a progresului tehnic, schimbarea permanentă a cerinţelor şi aşteptărilor 
clienţilor au determinat apariţia nevoii de a evalua calitatea produselor şi proceselor. 

    Conceptele de calitate şi de management al calităţii au fost influenţate de : 
 dezvoltarea tehnologiilor şi producţiei industriale de masă , mai ales specializarea firmelor 

care au condus la necesitatea controlului final al produselor, a inspecţiilor de calitate (în 
perioada interbelică); 

 aplicarea metodelor statisticii matematice şi dezvoltarea tehnicilor de măsurare, ca 
controlului calităţii asupra proceselor de prelucrare (în timpul celui de-al doilea război 
mondial); 

 apariţia şi aplicarea metodelor şi modelelor de cercetare operaţională în domeniul calităţii 
(în timpul celui de-al doilea război mondial); 

 dezvoltarea teoriei fiabilităţii care, prin luarea în considerare a timpului, lărgeşte sfera de 
cuprindere a conceptului de calitate (în perioada postbelică); 

 dezvoltarea a sistemelor informatice, mai ales după 1980, ceea ce a facilitat precizia 
controlului de calitate; 

 aplicarea managementului calităţii în domenii non-productive precum: educaţie, sănătate, 
cultură etc. 

De aceea modul de abordare a problemei calităţii şi viziunile specialiştilor diferă de la o 
perioadă la alta sau de la o ţară la alta, calitatea fiind o noţiune dinamică. Calitatea produselor sau 
serviciilor este determinată de o multitudine de factori de influenţă în timpul ciclului lor de viaţă , 
fiind strâns legată de calitatea proceselor aferente realizării lor. 

Standardul ISO 9000:2005 defineşte calitatea ca fiind „măsura în care un ansamblu de 
caracteristici intrinseci îndeplineşte cerinţele”.Termenul cerinţă are în standard accepţiunea de 
nevoie sau aşteptare care este declarată, în general implicită sau obligatorie. Cerinţele pot fi 
exprimate în conţinutul unui document prin care se transmit criteriile care urmează să fie îndeplinite 
dacă va fi declarată conformitatea cu documentul şi faţă de care nu sunt permise abateri. 

 În viziunea profesorului Constantin Bărbulescu calitatea reprezintă „ ansamblul însuşirilor unei 
valori de întrebuinţare  care exprimă gradul în care aceasta satisface cerinţele pieţei în funcţie de 
parametrii tehnico-economici, estetici, gradul de utilitate şi eficienţă economică în exploatare şi 
consum”. 

Calitatea reprezintă ansamblul de caracteristici ale unui produs sau serviciu care îi oferă 
acestuia proprietatea de a satisface nevoile exprimate sau implicite. 

9.2. Abordări  ale problemei calităţii 
În teoria şi practica cu privire la calitate s-au conturat mai multe abordări în funcţie de perioada 

de timp şi natura problematicii abordate.  
 
 
 
 



 

 
 

Calitatea poate fi definită prin prisma mai multor criterii şi dimensiuni de apreciere aşa cum se 
poate observa din figura următoare : 

 

 
 

1.Calitate de concepţie – proiectare – reprezintă  măsura în care o clasă sau o categorie de 
produse posedă în general, proprietăţi ce generează satisfacţie pentru posesor; 

2.Calitate de conformitate – măsura în care un anumit produs sau serviciu este conform cu 
proiectul şi/sau specificaţiile; 

3.Comportarea în exploatare – perioada de utilizare înainte de deteriorare; 
4. Service – restaurarea produsului sau serviciului după deteriorarea lui. 
 

9.3. Standardele naţionale şi internaţionale privind calitatea – standardele ISO 
Familia de standarde ISO  a fost elaborată pentru a ajuta organizaţiile de orice tip, indiferent 

de mărime şi produsele furnizate, să proiecteze, să implementeze şi să conducă în mod eficace 
sistemele de management al calităţii. Împreună, acestea formează un ansamblu coerent de standarde 
pentru sistemul de management al calităţii care facilitează înţelegerea mutuală în comerţul naţional 
şi internaţional. 

 International Standardization Organization („ISO” – Organizaţia Internaţională de 
Standardizare) este o federaţie mondială de organisme de standardizare naţionale care au calitatea 
de membre ISO. Activitatea de elaborare a standardelor internaţionale se realizează prin intermediul 
comitetelor tehnice ale ISO. De altfel, orice organism membru interesat de un subiect sau de o 
problematică pentru care a fost înfiinţat un comitet tehnic are dreptul de a fi reprezentat în acel 
comitet.  

 Principala sarcină a comitetelor tehnice este elaborarea standardelor internaţionale. Proiectul 
fiecărui standard internaţional este supus votului organismelor membre, iar pentru adoptare este 
necesar să întrunească aprobarea a cel puţin 75% din voturi. 

 Standardele din familia ISO 9000 ca şi alte standarde internaţionale au corespondenţă sau 
sunt identice cu standardele utilizate în  Uniunea Europeană EN ISO 9000  ( EN  - European 
Norme)  precum şi cu standardele româneşti  SR EN ISO 9000  (prin abrevierea SR înţelegându-se 
„standard român”).   
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Fig.1.Definirea multidimensională a calităţii 
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Principalele standarde din familia ISO  referitoare la managementul calităţii  şi la sistemele 
de management al calităţii sunt următoarele:  

• I.S.O 9000 - Sisteme de management al calităţii. Principii fundamentale şi vocabular ;  
• I.S.O 9001 -Sisteme de management al calităţii.Cerinţe  
• I.S.O 9004 - Sisteme de management al calităţii. Linii directoare pentru îmbunătăţirea 

performanţelor 
• I.S.O 10006 –Managementul calităţii. Linii directoare pentru managementul 

proiectului 
• I.S.O 10007 –Managementul calităţii. Linii directoare pentru managementul configuraţiei 
• I.S.O 10013 –Linii directoare pentru managementul documentaţia sistemului de 

management al calităţii.  
Standardul ISO 9000:2005 defineşte noţiunile fundamentale ale sistemelor de management 

al calităţii şi specifică terminologia utilizată de către acestea. 
Standardul ISO 9001:2008 specifică cerinţele unui sistem de management al calităţii care să 

poată fi utilizat de organizaţii pentru aplicarea în scopuri interne, pentru certificare, sau pentru 
scopuri contractuale.  

  Standardul ISO 9004 - prezintă elementele privind îmbunătăţirea continuă sistemelor de 
management al calităţii şi rolul eficacităţii lor în satisfacerea cerinţelor clientului. El este 
recomandat ca un ghid pentru organizaţiile ai căror manageri doresc să depăşească nivelul cerinţelor 
din ISO 9001, în scopul îmbunătăţirii continue a performanţei. Acest standard nu este destinat 
pentru a fi utilizat pentru certificare sau în scopuri contractuale. 

  Utilizarea standardelor internaţionale în practica oricărei organizaţii, indiferent de mărime 
sau de domeniul de activitate, permite acesteia : 

• Să obţină avantaje prin implementarea unui sistem de management al calităţii; 
• Să obţină încrederea clienţilor cu privire la recunoaşterea cerinţelor lor privitoare la servicii 

şi produse  
• Să dispună de elementele necesare pentru îmbunătăţirea continuă a produselor şi proceselor 

sale; 
• Să fie mai uşor evaluată sau auditată pentru conformitatea cu cerinţele; 
• Să aibă criterii pertinente de autoevaluare; 
• Să dispună de elemente formale necesare recunoaşterii externe. 
Un element important recomandat de familia de standarde ISO 9000 este cel referitor la 

documentaţii şi documente referitoare la calitate. Documentele sistemului calităţii sunt o 
componentă a sistemului calităţii prin care se impune păstrarea unor mijloace de identificare, 
colectare, indexare gestionare a documentelor şi înregistrărilor referitoare la calitate. Ele urmăresc 
sc să furnizeze certitudinea că activităţile care concură la realizarea calităţii produselor şi serviciilor 
vor fi îndeplinite efectiv, printr-o manieră planificată, eficientă şi controlată 

9.4. Documentele sistemului calităţii 
 Documentele sistemului calităţii stabilesc autoritatea formală a celor care realizează audituri, 

inspecţii, controale şi responsabilităţile generale şi specifice în domeniul asigurării 
calităţii.Principalele tipuri de  documente şi documentaţii utilizate în orice sistem de management al  
calităţii cuprind: 

• Manuale ale calităţii  
• Planurile calităţii  
• Specificaţiile  
• Ghidurile  
• Proceduri documentate, instrucţiuni de lucru şi desene  



 

 
 

• Înregistrări  
Manualul calităţii este un document care furnizează informaţii, utilizabile atât în interiorul 

cât şi în afara organizaţiei, referitoare la domeniul de aplicare al sistemului de management al 
calităţii şi procedurile documentate stabilite pentru sistemul de management al calităţii. În manualul 
calităţii se descriu şi interacţiunile dintre procesele sistemului de management al calităţii. 

Planurile calităţii sunt documente care descriu cum se aplică sistemul de management al 
calităţii unui anumit produs, proiect sau contract. 

Specificaţiile sunt de obicei documente care stabilesc cerinţe de ordin cantitativ sau calitativ 
cu privire la  un produs , proces sau serviciu. 

Ghidurile sau liniile directoare sunt documente care stabilesc recomandări sau sugestii. 
Procedurile documentate, instrucţiunile sau desenele sunt documente care furnizează 

informaţii despre modul în care se realizează activităţi sau procese. 
Înregistrările sunt documente care furnizează dovezi obiective ale activităţilor efectuate sau 

ale rezultatelor obţinute.  
Natura şi volumul documentaţiei utilizate în managementul calităţii, precum şi 

instrumentarul metodologic utilizat depind de : 
• mărimea organizaţiei, gradul său de dispersie teritorială şi tipologia activităţilor 

realizate; 
• complexitatea produselor şi serviciilor realizate; 
• cadrul normativ – legislativ existent; 
• domeniul de activitate; 
• competenţa şi abilităţile personalului; 
• necesitatea demonstrării îndeplinirea cerinţelor sistemului de management al calităţii. 

 

9.5. Managementul calităţii proiectelor 
Crearea şi menţinerea calităţii procesului şi produsului într-un proiect necesită o abordare 

sistematică. Această abordare ar trebui îndreptată în scopul asigurării că necesităţile exprimate şi 
implicite  ale clientului sunt înţelese şi îndeplinite, că necesităţile altor părţi interesate sunt înţelese 
şi evaluate şi că politica referitoare la calitate a organizaţiei iniţiatoare este luată în considerare 
pentru implementarea în managementul proiectului.  

Fiecare proiect este influenţat de cerinţe specifice privind calitatea, costul şi durata de 
execuţie. Satisfacerea concomitentă a acestor trei cerinţe (reducerea costurilor şi a duratei de 
execuţie în paralel cu creşterea calităţii) este greu de realizat deoarece este posibilă doar în situaţia 
unor modificări tehnice sau organizatorice spectaculoase. Managerul de proiect are rolul de a 
asigura  realizarea calităţii impuse în condiţii de costuri şi durate acceptabile. 

Este  recunoscut faptul ca există două aspecte referitoare la aplicarea managementului 
calităţii în proiecte: acela al proceselor proiectului şi acela al produsului proiectului. O nereuşită în 
realizarea acestor aspecte duale poate  avea efecte semnificative asupra produsului proiectului, 
clientului proiectului şi altor stakeholderi, şi organizaţiei de proiect. 

Procesele managementului calităţii proiectului trebuie să aibă în vedere  managementul 
proiectului şi produsul proiectului. În timp ce managementul calităţii se aplică în toate proiectele, 
indiferent de natura produselor lor, măsurătorile şi tehnicile privind calitatea produselor sunt 
specifice tipului particular de produse de proiect. De exemplu, managementul calităţii produselor 
software determina abordări şi măsurători diferite faţă managementul calităţii în construcţii sau în 
activitatea de cercetare-dezvoltare, în timp ce abordările  managementului calităţii proiectelor se 
aplică în toate cazurile. Dacă nu se îndeplinesc standardele de calitate în fiecare dimensiune, pot 



 

 
 

apărea consecinţe negative serioase pentru unii dintre sau toţi stakeholderii proiectului. Spre  
exemplu : 
 satisfacerea cerinţelor consumatorilor prin lucrul suplimentar al echipei de proiect poate 

produce consecinţe negative sub forma epuizării angajaţilor, a erorilor nedepistate  şi a 
repetării unor activităţi sau faze ; 

 respectarea termenelor proiectului prin reducerea intensităţii inspecţiilor planificate asupra 
calităţii poate produce consecinţe negative când erorile nu sunt nedetectate. 
Potrivit ghidului editat de Project Management Institute, managementul modern al calităţii 

completează managementul proiectului deoarece  ambele discipline recunosc importanţa : 
- Satisfacţiei consumatorilor. Înţelegerea, evaluarea, definirea şi gestionarea aşteptărilor astfel 

încât cerinţele consumatorului să fie îndeplinite. Aceasta necesită o combinaţie de 
conformitate cu cerinţele (proiectul trebuie să producă ceea ce se menţionează că va 
produce) şi potrivire pentru uz (produsul / serviciul trebuie să satisfacă nevoi reale). 

- Prevenirii încă din timpul inspecţiei. Costul prevenirii erorilor este în general mult inferior 
costului corectării lor – ca urmare a detectării în timpul inspecţiei. 

- Responsabilităţii manageriale. Ciclul planifică – execută – verifică –acţionează (PDCA  
,,Plan-Do- Check-Act” ) reprezintă baza pentru ameliorarea calităţii3.  În plus, iniţiativele 
privind ameliorarea calităţii preluate de organizaţia prestatoare, precum TQM şi Six Sigma, 
pot îmbunătăţi calitatea managementului de proiect precum şi calitatea produselor 
proiectului. 

Figura 2. Reprezentarea ciclului PDCA (ciclul Deming) 
În ciclul PDCA etapele au următoarea semnificaţie : 

Planifică – stabileşte obiectivele şi procesele necesare obţinerii rezultatelor în concordanţă cu 
cerinţele clientului şi cu politicile organizaţiei. 

Efectuează – implementează procesele. 

Verifică – monitorizează şi măsoară procesele şi produsul faţă de politicile, obiectivele şi 
cerinţele pentru produs şi raportează rezultatele. 

Acţionează – întreprinde acţiuni pentru îmbunătăţirea continuă a  performanţelor proceselor. 

Managementul calităţii proiectului include toate  procesele necesare pentru asigurarea că 
proiectul va satisface cerinţele pentru care a fost lansat. 

Standardul 13465 defineşte managementul calităţii proiectelor ca „ansamblul  activităţilor 
funcţiei generale de management care determină politica referitoare la calitate, obiectivele şi 

                                                 
3 aşa cum este definită de Shewhart si modificată de Deming, în ASQ Handbook, pag. 13-14, American Society for 

Quality, 1999 
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responsabilităţile pe care le implementează în cadrul sistemului calităţii prin mijloace cum ar fi: 
planificarea, controlul asigurarea şi îmbunătăţirea calităţii”. 

Rodney Turner4 apreciază că un proiect are o  calitate corespunzătoare dacă : 

 satisface cerinţele beneficiarului şi/sau sponsorului proiectului; 

 respectă specificaţia; 

 rezolvă problema; 

 corespunde condiţiilor de utilizare. 

La începutul oricărui proiect clientul poate avea o relativă informare asupra problemei pe care 
încearcă să o rezolve sintetizând-o sub forma unor condiţii şi deziderate care vor deveni, formal, 
specificaţia proiectului. La finalizarea  proiectului produsul sau serviciul predat trebuie să 
corespundă specificaţiei şi sa-l satisfacă pe beneficiarul proiectului. 

În realitate este practic imposibil ca la începutul proiectului un beneficiar să-şi poată defini cu 
exactitate cerinţele sau să fi exprimat suficient de clar ceea ce gândeşte. În plus este posibil ca la 
întocmirea specificaţiei să nu fie disponibile toate datele necesare.De aceea, managerii de proiect se 
pot confrunta, în procesul de management al calităţii, cu următoarele probleme: 

 pot considera că specificaţia stabilită la iniţierea  proiectului trebuie respectată cu orice 
preţ şi nu trebuie modificată,fapt ce conduce deseori, în condiţiile unor specificaţii 
iniţiale imperfecte, la un grad redus de satisfacere a cerinţelor beneficiarului; 

 pot accepta modificarea specificaţiilor stabilite iniţial dar dacă acestea suferă tot timpul 
modificări atunci proiectul riscă să se prelungească în mod nejustificat. 

9.6. Principiile managementului calităţii proiectelor 
 Managementul calităţii proiectelor are ca fundament cele opt principii de management al 

calităţii prevăzute de standardele ISO. Aceste principii generice trebuie să fie respectate pentru a se 
asigura calitatea proiectelor. 

1.Principiul orientării către client - conform căruia satisfacerea cerinţelor clienţilor şi altor 
părţi implicate este necesară pentru succesul proiectului. Stabilirea obiectivelor proiectului trebuie 
să ia în considerare necesităţile şi aşteptările clientului şi altor părţi interesate.Atunci când apar 
conflicte între cerinţele clientului şi altor părţi implicate, cerinţele clientului ar trebui să primeze, cu 
excepţia cazului în care contravin cerinţelor legale sau de reglementare. 

2. Principiul leadershipului – managerii de proiect trebuie să acţioneze ca lideri, stabilind 
unitatea dintre scopul proiectului, obiectivele proiectului şi acţiunile echipei de proiect. Managerul 
de proiect este persoana care are definite autoritatea formală şi responsabilitatea pentru conducerea 
proiectului şi implicit pentru asigurarea că managementul calităţii este stabilit, implementat, 
menţinut şi îmbunătăţit.El trebuie să-şi asume leadershipul dezvoltând o cultură favorabilă calităţii 
proiectului prin: 

 stabilirea politicii referitoare la calitate şi identificarea obiectivelor pentru proiect ( inclusiv 
obiectivele calităţii) 

 asigurarea infrastructurii şi resurselor pentru a se asigura  realizarea obiectivelor proiectului; 

 responsabilizarea şi motivarea întregului personal al proiectului pentru a îmbunătăţi 
procesele şi produsele proiectului; 

                                                 
4 J.Rodney Turner – Manualul Gower de management de proiect; 



 

 
 

 planificarea acţiunilor preventive viitoare. 

3.Principiul implicării personalului – membrii echipei sau organizaţiei de proiect trebuie să 
aibă bine definite autoritatea şi responsabilitatea pentru participarea lor la proiect. Pentru a 
îmbunătăţi performanţa proiectului personalul trebuie să dispună de instrumente, tehnici şi metode 
adecvate pentru a putea să monitorizeze şi să controleze procesele proiectului. 

4.Principiul abordării bazate pe proces potrivit căruia rezultatul dorit este obţinut atunci când 
activităţile sunt tratate ca procese, iar procesele proiectului trebuie identificate şi documentate. 
Echipa de proiect ar trebui să preia din propria organizaţie experienţa câştigată în dezvoltarea şi 
utilizarea propriilor procese sau cea câştigată din alte proiecte ale sale.Ea ar trebui să stabilească şi 
care procese sunt unice în cadru proiectului. Abordarea bazată pe proces poate fi realizată prin: 

 identificarea proceselor corespunzătoare proiectului; 

 identificarea elementelor de intrare, elementelor de ieşire şi obiectivelor proceselor 
proiectului; 

 anticiparea proceselor viitoare în ciclul de viaţă al proiectului; 

 definirea interrelaţiilor şi interacţiunilor între procese. 

5.Principiul abordării managementului ca sistem – potrivit căruia identificarea,înţelegerea şi 
conducerea proceselor corelate ca un sistem, contribuie la eficacitatea şi eficienţa proiectului în 
raport cu obiectivele sale. Pentru a controla procesele proiectului este necesar să se definească şi să 
se facă legătura între procesele necesare, iar proiectul să fie condus ca un sistem interrelaţionat cu 
sistemul general de management al organizaţiei. 

6. Principiul îmbunătăţirii continue prin prisma căruia performanţa globală a proiectului 
trebuie să fie un obiectiv permanent al managementului proiectului.Pentru a putea învăţa din 
experienţă conducerea proiectelor ar trebui tratată mai degrabă ca un proces decât ca o sarcină 
izolată. Ar trebui implementat un sistem pentru a înregistra şi analiza informaţia dobândită pe 
parcursul proiectului, pentru a fi utlizată într-un proces de îmbunătăţire continuă. 

7. Principiul abordării bazate pe fapte în luarea deciziilor conform căruia deciziile în 
domeniul calităţii se bazează  pe analizarea datelor şi informaţiilor. Informaţiile referitoare la 
evoluţia şi performanţa proiectului ar trebui înregistrate într-un jurnal al proiectului.Informaţiile din 
rapoartele intermediare şi finale ale proiectelor anterioare ar trebui analizate şi utilizate pentru a 
susţine îmbunătăţirea proiectelor curente şi viitoare. 

8.Principiul relaţiilor reciproc avantajoase cu furnizorii – potrivit căruia organizaţiile ce 
participă la realizarea proiectului şi furnizorii proiectului sunt entităţi interdependente şi o relaţie 
reciproc avantajoasă creşte abilitatea ambelor de a crea valoare. Managementul proiectului trebuie 
să determine capacitatea unui furnizor de a-i îndeplini cerinţele referitoare la procese şi produse şi 
să ia în considerare o listă de furnizori preferaţi sau criterii de selecţie. Dacă un număr de proiecte al 
organizaţiei se desfăşoară în acelaşi domeniu de activitate ele pot avea un furnizor comun. 

9.7. Procesele managementului calităţii proiectelor 
 Managementul calităţii proiectului constă din următoarele trei procese, care se 

intercondiţionează şi se suprapun: 

1. Planificarea calităţii – identificarea standardelor de calitate relevante pentru proiect şi 
stabilirea modalităţilor de a le satisface. 

2. Asigurarea calităţii – evaluarea pe baze regulate a performanţelor înregistrate în realizarea 
proiectului pentru asigurarea satisfacerii standardelor de calitate considerate relevante. 



 

 
 

3. Controlul calităţii – monitorizarea rezultatelor proiectului pentru a verifica dacă acestea 
corespund standardelor considerate relevante şi identificarea modalităţilor de a elimina cauzele 
generatoare de abateri negative. 

 
Figura  3. Procesele managementului calităţii proiectului 

 
Orice proces  reprezintă un ansamblu de activităţi corelate sau în interacţiune care 

transformă elemente de intrare în elemente de ieşire. În cazul proceselor de management al calităţii 
proiectului elementele  de intrare într-un proces sunt elemente de ieşire ale altor procese. Fiecare 
dintre aceste trei procese poate fi tratat în forma următoare: 

 
Figura 4. Tratarea proceselor managementului calităţii 
 

9.7.1. Planificarea calităţii proiectelor 
 
Planificarea calităţii proiectului trebuie realizată în corelaţie şi în acelaşi timp cu celelalte 

componente ale planificării proiectului. 
 
Sursele de informaţii utilizate în procesul de planificare a calităţii 
1.Politica de calitate. Reprezintă intenţiile şi direcţiile generale ale organizaţiei în ceea ce 

priveşte calitatea, exprimate de conducerea acesteia. Politica de calitate adoptată de proiect poate fi 
cea a organizaţiei pentru că « aceasta este ». În cazul realizării proiectului prin participarea mai 
multor organizaţii, echipa de proiect îşi defineşte propria politică de calitate. Echipa de proiect este 
responsabilă de asigurarea că partenerii implicaţi în proiect sunt conştienţi de politica de calitate 
adoptată. 

2. Obiectivele stabilite. Stabilirea obiectivelor reprezintă cheia intrărilor în procesul de 
planificare a calităţii. Obiectivele stabilite încă de la iniţierea proiectului trebuie să servească 
definirii necesităţilor partenerilor implicaţi. 

3. Descrierea produsului, lucrării sau servicului. Descrierea produsului conţine detalii şi 
caracteristici tehnice care ajută la stabilirea obiectivelor şi care pot afecta planificarea calităţii. 

4. Legislaţia existentă, standardele şi reglementările aplicabile. Echipa de proiect rebuie să ia în 
considerare standardele şi reglementările relevante pentru proiect pentru că acestea pot afecta 
calitatea acestuia. 
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5.Ieşirile altor procese. Alături de obiectivele proiectului si de descrierea produsului şi ieşirile 
altor procese pot fi integrate în planificarea calităţii. De exmplu, planificarea aprovizionării poate 
identifica cerinţele de calitate impuse furnizorului, cerinţe ce sunt reflectate în planificarea calităţii. 

Metode şi tehnici utilizate în procesul de planificare a calităţii 
1.Analize cost/beneficiu. Acestea presupun estimările costurilor şi beneficiilor tangibile şi 

intangibile ale diferitelor variante de proiect, utilizând instrumente financiare cum ar fi : durata de 
recuperare a investiţiei, valoarea netă actualizată a investiţiei, rata internă de rentabilitate. 

Aceste analize sunt utile pentru evaluarea proiectului şi identificarea alternativelor. Cel mai 
important beneficiu al stabilirii cerinţelor de calitate îl reprezintă efortul corectiv mai mic, 
productivitate mai mare, costuri de realizare a proiectului mai mici, satisfacţie din partea 
partenerilor. Cel mai important cost se referă la cheltuielile asociate activităţilor de management 
alcalităţii. Managementul calităţii nu se obţine fără costuri. 

2.Benchmarkingul.Benchmarking-ul este o metodă de management care presupune compararea 
proiectului actual cu practicile similare din alte genuri de proiecte, din organizaţie sau din afara 
ei,având ca scop găsirea de soluţii şi stabilirea standardelor de măsură a performanţelor. 

3.Diagramele  de flux ajută echipa de proiect să anticipeze unde şi când pot apărea probleme 
referitoare la calitate şi să identifice modalităţi de ale preveni precum şi soluţii de rezolvare a lor. 

Se pot utiliza : 
 diagrame cauză – efect (numite şi diagrame Ishikawa, după numele lui Kaoru Ishikawa 

autorul primei astfel de diagrame, sau diagrame os de peşte), care ilustrează modul în care 
diferite cauze şi subcauze se relaţionează pentru a produce un anumit efect. 

  diagrame de proces sau de sistem, care arată modul în care se relaţionează diferitele 
elemente ale unui sistem. 

 
Figura 5. Diagramă cauză – efect  Ishikawa 
 
Aplicarea metodei Ishikawa  şi a construirii diagramei cauză – efect presupune parcurgerea 

următoarelor etape: 
 propunerea de analiză a unui efect sau a unei probleme apărute în desfăşurarea proiectului; 
 stabilirea zonei de întindere a analizei efectului şi a persoanelor ce vor fi implicate; 
 definirea exhaustivă a caracteristicilor efectului respectiv; 
 şedinţe privind stabilirea modului de lucru , expunerea şi definirea problemei apărute sau 

supuse analizei; 
 construirea diagramei Ishikawa de bază; 
 discuţii pe tema diagramei construite şi stabilirea de comun acord a cauzelor ce au cea mai 

mare influenţă asupra efectului sau problemei analizate ( este indicat să nu fie mai mult de 
6-8 cauze); 

 marcarea pe diagramă a cauzelor stabilite în etapa precedentă; 
 elaborarea de măsuri corective pentru reducerea efectului sau amplorii problemei studiat 

acţionând asupra cauzelor acesteia.  
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4.Simulările pot fi utilizate pentru  determinarea impactului anumitor variabile asupra 
proceselor şi produsului proiectului. 

5.Tehnica lui Turner ( rezolvarea structurată a problemei) – conform căreia este necesar un 
proces constând în trei etape ca modalitate de rezolvare a problemelor : 

a) Elaborarea deciziei 
 identificarea problemei; 
 colectarea datelor relevante ; 
 determinarea cauzelor; 
 generarea soluţiilor posibile; 
 evaluarea soluţiilor. 
b) Adoptarea deciziei- alegerea unei soluţii pentru implementare 
c) Implementare: 
 planificarea implementării; 
 comunicarea planurilor; 
 implementare; 
 monitorizarea rezultatelor. 

Rezultate ale procesului de planificare a calităţii 
1. Planul de management al calităţii. Acesta descrie modul în care echipa de proiect va 

operaţionaliza politica sa în domeniul calităţii, obiectivele, structurile, responsabilităţile, 
procedurile, procesele şi resursele necesare pentru implementarea managementului calităţii 
(controlul calităţii, asigurarea calităţii, îmbunătăţirea calităţii). Acest plan se poate concretiza în 
următoarele documente: manualul calităţii, procedurile de asigurare a calităţii şi planul de control al 
calităţii, înregistrări şi verificări . 

2. Definirea specificaţiilor de calitate. Specificaţiile de calitate descriu, în termeni 
specifici,domeniile şi limitele procesului de control al calităţii. De exemplu, planificarea duratei 
unei activităţi nu este suficientă din punct de vedere al managementului calităţii . Echipa de proiect 
trebuie să indice şi data de început şi de sfârşit a acesteia dacă activitatea va fi măsurată sau doar 
anumite rezultate ale ei şi care anume. 

3.Liste de control. Lista de control este un instrument utilizat la verificarea şi controlul realizării 
activităţilor. Poate fi simplă sau complexă, în funcţie de specificul proiectului. Ea realizează 
legătura dintre rezultatele trecute şi rezultatele viitoare, este un mijloc de apreciere şi corecţie a 
performanţelor proiectului. 

4. Intrări pentru alte procese. Procesul de management al calităţii poate identifica necesităţile 
pentru realizarea altor activităţi cuprinse în celelalte procese de management. 

9.7.2. Asigurarea calităţii proiectelor 
Asigurarea calităţii cuprinde evaluarea şi demonstrarea că toate activităţile planificate şi 

realizate în sistemul calităţii satisfac standardele şi reglementările de calitate ale proiectului.  
Toate activitătile incluse în planul de management al calităţii fac parte integrantă din 

sistemul de asigurare a calităţii Asigurarea calităţii este cel mai adesea  realizată de un 
compartiment specializat al organizaţiei dar nu este obligatoriu. Poate fi realizată de echipa de 
proiect, în interiorul organizaţiei din care face parte (asigurare internă a calităţii) sau de către clienţi 
sau colaboratori neimplicaţi în proiect (asigurare externă a calităţii). 

 
 Sursele de informaţii utilizate în procesul de asigurare a calităţii 

Informaţiile utilizate în procesul de asigurare a calităţii pot fi preluate din următoare surse: 
1. Planul de management al calităţii. 
2. Definirea specificaţiilor de calitate 
3.Rezultatele măsurătorilor de control al calităţii 



 

 
 

Metode şi tehnici utilizate în procesul de asigurare a calităţii 
Metodele şi tehnicile utilizate în procesul de asigurare a calităţii sunt următoarele: 

1.Metode şi tehnici utilizate în procesul de planificare a calităţi i-  pot fi utilizate şi în 
scopul asigurării calităţii proiectului. 

2.Auditurile calităţii – sunt evaluări realizate în privinţa activităţilor de management al 
calităţii în cadrul proiectului având ca ca scop final îmbunătăţirea performanţelor proiectului 
actual sau proiectelor viitoare.Ele pot fi realizate de specialişti din interiorul sau din afara 
organizaţiei.Pot exista deci audituri interne şi audituri externe. 

Auditurile interne sau auditurile de primă parte sunt efectuate de specialişti din interiorul 
organizaţiei pentru interese interne acesteia în raport cu proiectul aflat în derulare. Auditurile 
externe  sunt efectuate de părţi care au un anumit interes în raport cu proiectul şi pot fi : 
 audituri de secundă parte care sunt efectuate de organizaţii care sunt direct interesate de 

calitatea proiectului precum clienţii, sponsorii sau persoane desemnate de aceştia; 
 audituri de terţă parte care sunt conduse de organizaţii de auditare externe independente. 

Rezultatul procesului de asigurare a calităţii 
Principalul rezultat al procesului de asigurare a calităţii îl reprezintă îmbunătăţirea 

calităţii.Aceasta include măsuri şi acţiuni care să conducă la creşterea eficacităţii şi eficienţei 
proiectului în scopul satisfacerii cerinţelor tuturor părţilor implicate. 

9.7.3. Controlul calităţii proiectelor  
Controlul calităţii implică monitorizarea rezultatelor specifice ale proiectului în vederea 

măsurării conformităţii lor cu standardele şi reglementările de calitate de referinţă şi şi identificarea 
căilor de eliminare a cauzelor de neconformitate. 

Controlul calităţii se realizeză pe întreg parcursul execuţiei proiectului. Rezultatele 
monitorizate se referă atât la performanţele produsului cât şi la rezultatele managementului 
proiectului. Poate fi coordonat de un compartiment specializat al organizaţiei din care face parte 
echipa de proiect sau chiar de aceasta. 

Sursele de informaţii utilizate în procesul de control al calităţii 
1.Rezultatele realizării proiectului – includ atât rezultatele ce privesc produsele cât şi pe 

cele care privesc procesele. Rezultatele realizării proiectului trebuie comparate cu rezultatele 
urmărite în etapa de planficare a proiectului. 

2.Planul de management al calităţii 
3. Definirea specificaţiilor de calitate 
4.Listele de control 
De acurateţea informaţiilor utilizate la planificarea calităţii proiectului depinde controlul 

calităţii proiectului. 
Metode şi tehnici utilizate în procesul de control al calităţii 

1.Inspecţii. Inspecţiile includ activităţi precum măsurare, examinare şi testare în vederea 
stabilirii conformităţii rezultatelor proiectului cu cerinţele acestuia. Inspecţiile pot fi realizate la 
orice nivel (rezultatele unei singure activităţi sau rezultatele produsului final). 

2.Diagramele de control – sunt reprezentări grafice ale rezultatelor înregistrate cu dinamica lor 
în timp.Ele reprezintă o vizualizare grafică a rezultatelor produselor sau proceselor. Ele sunt 
utilizate pentru a decide când rezultatele aşteptate depăşesc limitele de toleranţă considerate 
acceptabile şi se impun măsuri cu caracter corectiv.Cel mai adesea diagramele de control sunt 
utilizate în scopul monitorizării respectării programelor de execuţiei sau bugetelor proiectelor. 

3.Diagramele Pareto. Aceste diagrame, sunt metode prin care se pot obţine informaţii utile 
despre un proces sau despre o activitate prin analiza aspectelor negative privind calitatea produselor 
realizate sau serviciilor prestate.Ele pun în evidenţă frecvenţa de apariţie a anumitor rezultate în 
funcţie de cauzele care le-au generat, fapt pentru care mai poartă denumirea de diagrame “efect-



 

 
 

frecvenţă”. Principiul care stă la baza acestei metode este că doar 20% din cauzele posibile 
generează 80 % din efecte, ea mai purtând denumirea de metoda 20 – 80.  Deşi este denumită astfel 
după numele economistului italian  Vilfredo Pareto, care la elaborat teoria care stă la baza acestei 
metode, diagramele efect – frecvenţă au fost introduse în studiul calităţii de savantul american de 
origine română Joseph Juran. Această metodă permite managerilor de proiect să depisteze 
principalele cauze generatoare de abateri în realizarea proiectelor. Selecţionând şi acţionând doar 
asupra a 20% din cauzele care generează probleme privind calitatea proiectului să se obţină o 
ameliorare 80 % din efectele posibile. 

 
 
 

Figura 6.Diagrama Pareto 
 
 

4.Diagramele de flux – care au forma celor descrise în subcapitolul privind procesul de 
planificare a calităţii. 

5. Analiza tendinţei ( analiza de trend). Poate fi utilizată pentru depistarea abaterilor în ceea ce 
priveşte performanţelor tehnice ale proiectului şi respectarea încadrării în buget şi program. 

Rezultatele procesului de control al calităţii  
Rezultatele procesului de control al calităţii sunt : 

1.Îmbunătăţirea calităţii atât pentru proiectul aflat în desfăşurare cât şi pentru proiectele viitoare 
în care este implicată organizaţia. 

2.Decizii de acceptare. În urma controlului unele din rezultatele proiectului vor fi acceptate iar 
altele vor fi respinse, necesitând corecţii.Corecţiile sunt acţiuni de eliminare a neconformităţilor 
constatate dar pot conduce la nerespectarea termenului final al proiectului. 

3.Completarea listelor de control care astfel  devin parte a memoriei organizaţiei şi fundamentul 
planificării calităţii proiectelor viitoare. 

4.Procese de ajustare.  Acestea presupun acţiuni corective şi preventive imediate ca urmare a 
controlului calităţii. 
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9.7.4. Instrumente integratoare utilizate în managementul calităţii proiectelor 
 În afară de metodele prezentate mai pot fi utilizate în managementul calităţii proiectelor  pot 

fi utilizate metode complexe cu caracter integrator. Ele au un caracter predictiv şi preventiv 
analizând caracteristici sau aspecte ale calităţii înainte ca produsele sau serviciile să  fie realizate.  
Din această categorie cele mai utilizate sunt : 
 Metoda Quality Function Deployment (QFD) – Metoda Previzionării şi Urmăririi în Timp a 

calităţii; 
 Metoda Failure Mode and Effects Analysis (FMEA)  - Metoda Modurilor de  Defectare  şi 

Analiza  Efectelor  
Metoda QFD  

Metoda QFD poate fi utilizată în domeniul proiectelor din domenii înalt inovative întrucât este 
focalizată pe studiul calităţii produselor noi. Ea abordează calitatea noului produs începând de la 
etapa de planificare şi proiectare până la cea de introducere în fabricaţie, organizare şi asigurarea 
calităţii.În cazul metodei QFD, clientul, prin prisma necesităţilor sale exprimate sau implicite este 
elementul central al proiectului ce vizează crearea de produse sau servicii noi. 

Aplicarea metodei QFD presupune parcurgerea mai multor etape : 
 decizia strategică managementului organizaţiei de a se trece la un nou produs sau 

serviciu pe baza unui proiect de cercetare-dezvoltare sau inovare; 
 definirea cât mai exactă a cerinţelor clienţilor; 
 planificarea relizării noului produs sau serviciu; 
 stabilirea caracteristicilor  noului produs sau serviciu; 
 stabilirea cerinţelor de proiectare; 
 analiza detaliată a părţilor componente ale noului produs sau serviciu; 
 stabilirea caracteristicilor părţilor componente şi a cerinţelor de proiectare ale acestora; 
 conceperea şi proiectarea proceselor tehnologice de realizare; 
 stabilirea  operaţiilor necesare în cazul fiecărui proces tehnologic sau de execuţie; 
 planificarea introducerii în fabricaţie, urmărirea realizării prototipurilor; 
 verificarea finală a modului de satisfacere a cerinţelor clienţilor; 
 evaluarea permanentă a evoluţiei cerinţelor clienţilor; 
 preocuparea permanentă privind îmbunătăţirea calităţii produsului la parametri calitativi 

peste nivelul solicitat de clienţi. 
Cea mai importantă etapă a a metodei QFD este etapa planificării realizării noului produs.Ea 

se poate realiza utilizând aşa numita ,,casă a calităţii produsului” sau ,,matricele de planificare a 
produsului”.Principalele instrumente de lucru ale matricei de planificare a produsui sunt : 

 matricea cererilor clienţilor; 
 matricea caracteristicilor de control ale produsului analizat; 
 matricea de relaţii între cele două matrici elaborate anterior; 
 matricea ce corelaţie privind cerinţele interne ale noului produs în raport cu firmele 

concurente.Ea are la bază  cerinţele şi preferinţele clienţilor. 
Metoda FMEA  

Metoda Failure Mode and Effects Analysis (FMEA)  - Metoda Modurilor de  Defectare  şi 
Analiza  Efectelor este o care constă în prevenirea producerii defectelor şi abaterilor printr-o analiză 
amănunţită a riscurilor, a apariţiei acestora, precum şi a gradului de severitate sau gravitate a 
defectelor posibile.  

Scopul metodei este de a stabili cauzele generatoare de greşeli, neconformităţi, defecte sau 
abateri de orice fel de la documentaţiile tehnice sau de la procedurile de asigurare a calităţii. 
Aplicarea FMEA porneşte de la principiul că o greşeală, o abatere, un defect sau o neconformitate 
pot apărea dar ele nu trebuie să se producă.  



 

 
 

Iniţial metoda a fost aplicată în cazul proiectelor de cercetare din cadrul programelor 
spaţiale americane ea are astăzi un caracter universal fiind aplicată în domenii diferite : concepţia şi 
proiectarea noilor produse, procese industriale, asigurarea serviciilor pentru consumatori, 
administraţie publică.Metoda cunoaşte două variante, în funcţie de domeniul supus analizei: 

 FMEA de produs care poate avea în vedere atât etapa  de concepţie – proiectare a  
produsului  cât şi etapa de realizare a produsului. 

 FMEA de proces care implică aplicarea metodei atât concepţiei procesului cât şi 
procesului propriu-zis. 

În cazul managementului calităţii proiectelor metoda FMEA poate fi aplicată în ambele 
variante.Aplicarea metodei presupune: 

 identificarea cauzelor potenţiale generatoare de abateri, greşeli şi neconformităţi în 
desfăşurarea proiectului; 

 evaluarea gradului de severitate a consecinţelor diverselor abateri; 
 prevenirea apariţiei greşelilor prin acţiuni asupra cauzelor acestora; 
 aplicarea măsurilor stabilite pentru prevenire ; 
 verificarea eficacităţii măsurilor  preventive; 
 corecţii finale; 

9.7.5. Abordarea managementului calităţii proiectelor în standardul ISO 10006 
Există şi alte abordări ale manangementului calităţii proiectului.În accepţiunea standardului ISO 

10006 managementul calităţii proiectului constă în analize şi evaluări ale progresului ce cuprind: 
1. Planificarea pentru evaluările progresului – pregătirea unui program general pentru 

evaluările progresului proiectului (stabilirea sistemului de referinţă,specificarea scopului, 
cerinţelor de evaluare, proceselor şi elementelor de ieşire pentru fiecare evaluare). 

2. Evaluarea progresului – evaluarea adecvării planului de management al proiectului şi modul 
în care activitatea desfăşurată este conformă cu acesta. 

3. Elemente de ieşire a evaluării- raportarea rezultatelor proiectului la obiectivele proiectului. 
Planificarea pentru evaluările progresului ar trebui să includă: 
 pregătirea unui program general general pentru evaluările progresului ( pentru includerea 

în planul de management al proiectului); 
 atribuirea responsabilităţii pentru fiecare evaluare a progresului; 
 specificarea scopului, cerinţelor de evaluare, proceselor şi elementelor de ieşire pentru 

fiecare evaluare a progresului; 
 desemnarea personalului pentru a participa la evaluare ( cu precădere  persoanele 

responsabile persoanele responsabile pentru procesele proiectului); 
 asigurarea că personalul corespunzător din procesele proiectului care sunt evaluate  este 

disponibil pentru a fi chestionat; 
 asigurarea că informaţia relevantă este pregătită şi disponibilă pentru evaluare. 

Evaluările progresului ar trebui utilizate în mod consecvent pentru : 
 evaluarea sincronizării şi modului de corelare între procesele proiectului; 
 identificarea şi evaluarea activităţilor şi rezultatelor care ar putea afecta în mod pozitiv sau 

negativ atingerea obiectivelor proiectului; 
 obţinerea unor elemente de intrare referitoare la activitatea rămasă de desfăşurat în cadrul 

proiectului; 
 facilitarea comunicării. 

Cei care realizează evaluarea progresului proiectului trebuie să înţeleagă scopul proceselor 
care sunt evaluate şi efectul lor asupra sistemului de management al calităţii proiectului. 



 

 
 

9.7.6. Costurile calităţii proiectelor 
Calitatea proiectelor nu constituie un scop în sine. Ea trebuie să aibă consecinţe pozitive 

asupra costului proiectului şi implicit asupra profitului organizaţiilor participante la realizarea sa.Ca 
orice activitate desfăşurată în cadrul proiectului, activitatea de asigurare a calităţii presupune 
anumite costuri suplimentare  care trebuie analizate. Pentru o analiză exhaustivă abaterile de la 
calitate dar şi măsurile pentru planificarea, asigurarea şi controlul calităţii trebuie evaluate în 
termeni monetari. 

Trebuie luate în considerare următoarele două aspecte: 
 cheltuielile noncalităţii cauzate de înlăturarea erorilor, neconformităţilor şi abaterilor 

diminuează  profitul aşteptat în urma realizării proiectului. 
 cheltuielile calităţii: planificarea, asigurarea şi controlul calităţii presupun anumite  

cheltuieli. 
Cheltuielile noncalităţii pot avea cauze interne sau externe, în funcţie de perioada de timp şi 

locul în care se constată abateri de la calitatea prevăzută. 
 Costurile noncalităţii proiectului observate în interiorul organizaţiei care reprezintă 

cheltuielile datorate survenite abaterilor de la calitate constatate în în interiorul 
organizaţiei de către membrii echipei de proiect  sau de alţi salariaţi înaintea termenului 
final de predare a proiectului. Ele pot lua forma unor costuri suplimentare pentru 
reprelucrări, retuşuri, remanieri, retestări, rebuturi, represtări de servicii etc. 

 Costurile noncalităţii proiectului observate în afara organizaţiei  care reprezintă 
cheltuielile datorate garanţiilor, despăgubirilor, penalităţilor plătite.În anumite cazuri ele 
pot compromite grav rezultatele financiare ale proiectului şi implicit ale organizaţiei. 

Cheltuielile referitoare la calitate pot fi diferenţiate astfel: 
 costurile planificării calităţii reprezintă totalitatea cheltuielilor necesare pentru studierea şi 

prevenirea erorilor, abaterilor de calitate şi neconformităţilor. 
 costurile asigurării calităţii sunt cheltuielile necesare pentru  evalurea pe baze regulate a 

performanţelor proiectului. 
 costurile controlului calităţii care reprezintă ansamblul cheltuielilor necesare pentru  

monitorizarea calităţii. 
 Dacă la iniţierea proiectului cheltuielile cu calitatea pot părea prea mari ele sunt perfect 

justificate dacă avem în vedere întreg ciclul de viaţă al proiectului.Pe termen lung asigurarea 
calităţii conduce la reducerea costurilor noncalităţii observate în afara organizaţiei. 

 Specialistul american Philip Crosby5 observa că, pe termen mediu calitatea îmbunătăţită este 
mai ieftină decât calitatea deficitară.În opinia sa există trei componente ale costului calităţii 
deficitare : 
 costul procedurilor de asigurare a calităţii; 
 costul procedurilor de control; 
 costul gestionării greşelilor: rebuturi, repetarea execuţiei, reparaţii în perioada de garanţie. 

Astfel pentru a înlătura costurile calităţii deficitare trebuie ca măsurile şi procedurile aplicate 
pentru asigurarea şi controlul calităţii să fie majorate.După o anumită perioadă de timp măsurile şi 
procedurile implementate pentru asigurarea calităţii conduc la diminuarea abaterilor de calitate şi 
implicit la reducerea costurilor gestionării greşelilor şi implicit la diminuarea efortului de control. 
Datorită acestui fapt, costul calităţii deficitare se reduce pe termen lung deoarece economia realizată 
tinde să compenseze cheltuielile inţiale. 

Pe de altă parte, costul calităţii proiectului trebuie corelat cu beneficiile suplimentare pe care 
le aduce calitatea ameliorată.Un proiect finalizat cu succes, care satisface cerinţele clientului poate 

                                                 
5 Crosby, P.B – „Quality is free”,McGraw Hill, New  York,1979 



 

 
 

fi o sursă de beneficii viitoare: creşterea reputaţiei  organizaţiei, asigurarea accesului la contractarea 
unor proiecte viitoare, creşterea profitabilităţii.  

9.7.7. Managementul calităţii totale  
Managementul calităţii totale reprezintă un mod de conducere a unei organizaţii, focalizat pe 

calitate, şi care se bazează pe participarea tuturor membrilor organizaţiei cu scopul relizării 
succesului pe termen lung prin satisfacerea clienţilor, obţinerea de avantaje pentru membrii 
organizaţiei şi pentru societate în ansamblul său.  

Managementul calităţii totale, cunoscut şi sub abrevierea de TQM ( Total Quality 
Management), este o filozofie a organizaţiei privind calitatea şi un sistem de conducere integrată 
care cuprinde: îmbunătăţirea continuă, satisfacerea cerinţelor clienţilor, micşorarea energiei 
necesare pentru corecţie, prevederea pe termen lung, atragerea crescândă a colaboratorilor în 
procesul deciziei, munca în echipă, organizarea eficientă a proceselor, compararea cu concurenţii 
aflaţi la nivel mondial, rezolvarea în comun a problemelor, măsurarea continuă a rezultatelor 
precum şi strângerea legăturilor cu furnizorii. 

 TQM este un model care cuprinde, pe lângă sistemul de management al calităţii dezvoltat de 
standardele din familia ISO 9000,un ansamblu de principii, structuri, strategii, metode şi 
instrumente care să orienteze întreaga activitate a unei organizaţii spre realizarea calităţii. Rezultatul 
TQM este calitatea totală înţeleasă ca ,,zero defecte”. 

Principiile de bază ale managementului calităţii totale sunt următoarele : 
 orientarea către client ; 
 extrapolarea noţiunii de client şi în interiorul organizaţiei ceea ce implică faptul că 

fiecare entitate din structura organizatorică ( departament ; serviciu ; compartiment) 
precum şi fiecare persoană trebuie să fie client  intern şi furnizor intern în raport cu 
celelalte entităţi sau persoane  angajate ale organizaţiei ; 

 stabilirea ca obiectiv fundamental a asigurării calităţii tuturor activităţilor , serviciilor, 
proceselor şi produselor ; 

 adoptarea conceptului de ,,zero defecte” drept filosofie pentru modelul de comportament 
al oricărui angajat; 

 abordarea ansamblului organizaţie – furnizori –clienţi ca sistem unic, conştientizat de 
fiecare angajat; 

 prelungirea satisfacerii nevoilor clienţilor prin acordarea de servicii post-vânzare; 
 asigurarea condiţiilor de menţinere şi obţinere a statutului de excelenţă recunoscut sau 

certificat de clienţi sau organizaţii neutre; 
Atitudinea diferiţilor specialişti diferă însă în privinţa etapelor de urmat în atingerea calităţii 

totale.W. Edwards Deming a dezvoltat un program de paisprezece puncte în atingerea calităţii 
totale: 

1. Crearea şi asigurarea constantă a climatului de îmnunătăţire a produselor şi serviciilor. 
2. Adoptarea noii filozofii a refuzului de a permite abaterile şi defectele. 
3. Încetarea dependenţei de inspecţiile de masă şi asigurarea controlului statistic al calităţii. 
4. Obligarea furnizorilor şi subcontractorilor de a asigura evidenţa statistică a calităţii. 
5. Îmbunătăţirea permanentă a producţiei şi serviciilor. 
6. Formarea  şi educaţia permanentă a tuturor angajaţilor. 
7. Punerea la dispoziţia angajaţilor  a celor mai adecvate instrumente, metode şi tehnici pentru 

realizarea sarcinilor. 
8. Încurajarea comunicării şi productivităţii. 
9. Încurajarea diferitelor departamente de a lucra în comun pentru rezolvarea problemelor. 
10. Eliminarea solicitărilor adresate salariaţilor de a realiza nivele cantitative din ce în ce mai 

mari fără un suport real. 



 

 
 

11. Utilizarea metodelor statistice pentru continua îmbunătăţire a calităţii şi productivităţii; 
12. Stimularea mândriei fiecărui angajat de a realiza lucrări de calitate. 
13. Stabilirea unui program de formare continuă şi instruire pentru a ţine pasul cu schimbarea 

produselor, metodelor etc. 
14. Angajamente clare ale conducerii în asigurarea calităţii. 

Pentru implementarea calităţii totale Philip Crosby propune pentru fiecare problemă privind 
calitatea o abordare etapizată: 
 caracterizarea cauzelor şi efectelor problemei; 
 stabilirea şi realizarea măsurilor de remediere şi îmbunătăţire a calităţii; 
 evaluarea efectelor  acţiunilor întreprinse; 
 reluarea iterativă a tratării  problemei de calitate prin revenire la prima etapă. 
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POLITICI SOCIALE PRIVIND PROTECŢIA FAMILIEI ŞI A 
COPILULUI 

 
FIŞA DISCIPLINEI 
 
Denumire modul: POLITICI SOCIALE PRIVIND PROTECŢIA FAMILIEI ŞI A COPILULUI 
Grup ţintă: Personalul furnizorilor de servicii sociale 
 
Titular modul/ Formator: Lect. univ. dr. Petronela Maria Talpaş 
 
Buget timp: 18 ore 
 
  Activităţi teoretice: 12 ore 
  Activitaţi  practice:   6 ore 
Obiective: 
• Cunoasterea şi înţelegerea conceptelor fundamentale din domeniul politicilor sociale privind 

protecţia familiei şi a copilului 
• Cunoaşterea metodologiei şi instrumentelor necesare intervenţiei sociale în domeniul familiei şi a 

protecţiei copilului 
• Creşterea motivaţiei pentru cunoaşterea politicilor sociale  a şi implementării modelelor de bune 

practici în domeniul familiei şi a protecţiei copilului. 
 
Competenţe: 
• Capacitatea analiză a politicilor sociale destinate familiei şi copilului. 
• Capacitatea de explicare şi interpretare a elementelor specifice diagnozei problemelor sociale 
• Abilitatea de  elaborare a unui  design de diagnoză adecvat unei probleme sociale specifice şi a unui 

plan de intervenţie în funcţie de problema identificată; 
• Abilitatea de a lucra în echipă.  
 
F. Conţinuturi/Teme şi forme de activitate specifice 

Nr. 
crt. Conţinuturi/Teme Formă de activitate Nr. ore 

1. Noţiuni  introductive. Carta Drepturilor 
Omului 

Activităţi teoretice 
 

2 
 

2. Politici familiale şi de gen în România   Activităţi teoretice 2 
3. 
 

Reformarea sistemului de protecţie a 
copilului 

Activităţi teoretice 
Activităţi practice 

2 
2 

4. 
 

Protecţia copilului aflat în situaţii de 
risc sau vulnerabilitate. 

Activităţi teoretice 
Activităţi practice 

2 
2 

5. Managementul de caz (Diagnoză, 
intervenţie şi evaluare) Exemple de bune 
practici 

Activităţi teoretice 
Activităţi practice 

4 
2 

 Total ore 12 + 6 18 
 
Metodologia didactică: 
 
Tehnici educaţionale: prezentări, dezbateri, exerciţii, studii de caz. 
Mijloace educaţionale: tablă, video-proiector, prezentări power-point, foi cu exerciţii, fişe de lucru. 



 

 
 

Conţinutul cursului de Politici sociale privind protecţia familiei şi a copilului este structutat în 
cinci mari teme teoretice: 

• Noţiuni  introductive. Carta Drepturilor Omului 
• Politici familiale şi de gen în România   
• Reformarea sistemului de protecţie a copilului 
• Protecţia copilului aflat în situaţii de risc sau vulnerabilitate.  
• Managementul de caz (Diagnoză, intervenţie şi evaluare) Exemple de bune practici. 
Prima temă abordată îşi propune să abordeze, schematic, principalele drepturi şi libertăţi 

fundamentale ale omului, aşa cum sunt ele garantate de legislaţia specifică a Uniunii Europene şi 
adoptată de tării membre. 

În acelaşi sens, tema a doua, Politici familiale şi de gen în România,  prezintă pe scurt 
principalele acte normative din România ce pe de o parte încurajează natalitatea iar pe de altă parte 
reglementează modul de protecţie a familiei, în special ajutorul acordat de stat pentru îngrijirea 
copilului în propria familie. Tot în cadrul acestei teme se va lua în discuţie şi practicile non-
discrimatorii şi modalităţile de înlăturare sau diminuare a discriminărilor de gen. 

A treia temă prezintă succint principalele modificări şi reforme prezente în sistemul de protecţie 
a copilului începând cu anul 1990. Reformele vizează atât cadrul legislativ cât si standardele 
serviciilor oferite beneficiarilor de prestaţii sau asistenţă socială. 

Tema patru îşi propune analizarea şi diagnosticarea principalilor facotri de risc şi a sitauţiilor de 
criză în care se pot afla populaţiile vulnerabile, în special categoria copii şi familie. Activităţiile 
practice anexate acestei teme vin sa prefaţeze modul în care se poate face corect o diagnoză socială 
şi sa prezinte modul în care simpla prezenţă unor factori de risc se pot transforma în situţii de criză. 

În încheiere, tema cinci, continuă evaluarea dar îşi propune să iniţieze cursanţi în managementul 
de caz prin prezentarea detailată a dimensiunilor managementului de caz şi a standardelor minime 
obligatorii aplicării corecte a acestei masuri primordiale de asistenţă socială. 

 
Introducere argument 
  
Scopul Uniunii Europene este de a asigura apărarea drepturilor fundamentale în crearea, 

aplicarea şi interpretarea dreptului UE. Drepturile fundamentale ale UE, în funcţia lor clasică de 
drepturi de apărare, protejează persoana împotriva ingerinţelor de putere publică din partea 
instituţiilor UE. 

Valorile esenţiale ale Uniunii Europene: statul de drept, democraţia şi drepturile omului, 
introduse chiar în tratatele sale fondatoare, au fost consolidate prin adoptarea unor serii de 
documente, care au facilitat parcurgerea unor etape. Astfel, istoria Uniunii Europene poate fi 
reperată prin prisma evoluţiei protecţiei drepturilor omului, ce a influenţat decisiv forma, precum şi 
funcţiile actuale ale organizaţiei. De asemenea, prin fiecare pas prin care au fost stabilite noi 
reglementări, ce au condus la dezvoltarea Uniunii, au fost acordate noi garanţii în privinţa 
drepturilor omului (Moroianu Zlătescu 2008).  

Comunitatea şi mai apoi Uniunea Europeană, prin structura sa iniţială, ca o construcţie 
economică şi prin modul de luare a deciziilor, au reuşit să îşi construiască o unitate şi o capacitate 
de acţiune superioare altor organizaţii europene de cooperare. 

 Procesul de integrare a acestui spaţiu s-a realizat prin instituirea a patru categorii de libertăţi 
fundamentale pentru Piaţa Uniunii (libera circulaţie a bunurilor, persoanelor, serviciilor şi 
capitalului), la care s-au adăugat eliminarea barierelor din calea acestora, armonizarea legislaţiilor, 
precum şi instituirea unui proces interguvernamental şi democratic de luare a deciziilor, în cadrul 
căruia aplicarea acquis-ului comunitar este primordială (Peers, Ward, 2004).  



 

 
 

Pentru prima dată în istoria Europei, Carta drepturilor fundamentale ale Uniunii Europene 
însumează în cadrul unui singur document întreaga arie a drepturilor civile, politice, economice şi 
sociale.  

În conţinutul Cartei, care respectă competenţele şi îndatoririle Uniunii, dar şi principiul 
subsidiarităţii, au fost recunoscute, reafirmate şi dezvoltate norme juridice fundamentale privind 
drepturile omului, drepturi care rezultă în special din tradiţiile constituţionale şi din obligaţiile 
internaţionale comune statelor membre, din Convenţia europeană privind apărarea drepturilor 
omului şi a libertăţilor fundamentale, din cartele sociale adoptate de Uniune, precum şi din 
jurisprudenţa Curţii de Justiţie a Uniunii Europene şi a Curţii Europene a Drepturilor Omului. 

 Carta este structurată într-un Preambul şi 54 de articole, grupate în cadrul a şase capitole: 
Demnitatea, Libertăţile, Egalitatea, Solidaritatea, Cetăţenia şi Justiţia. (vezi ANEXA 1) 

Astfel, în Preambul se afirmă scopul UE de a promova o dezvoltare echilibrată şi durabilă a 
Europei pe baza respectării valorilor indivizibile şi universale ale demnităţii umane, libertăţii, 
egalităţii şi solidarităţii, întărind prin Cartă protecţia drepturilor fundamentale conforme evoluţiei 
societăţii, progresului social şi dezvoltărilor ştiinţifice şi tehnologice.  

De asemenea, în cadrul celor şapte capitole, inovând faţă de constituţiile tradiţionale, Carta 
face o distincţie mai explicită între „drepturile cetăţenilor” şi „drepturile tuturor indivizilor” 
rezidenţi pe teritoriul Uniunii.  

Totodată, Carta reprezintă o inovaţie şi prin conţinut, fiind mult mai vast decât cel al 
Convenţiei europene a drepturilor omului şi libertăţile fundamentale. (Fuerea, 2006) 

Impactul Cartei drepturilor fundamentale a Uniunii Europene trebuie analizat prin prisma 
obiectivelor avute în vedere în momentul elaborării sale, a inovaţiilor aduse în materia protecţiei 
drepturilor pe care le consacră şi a statului ce i-a fost acordat, ce ar putea determina o nouă 
intervenţie a Curţii de Justiţie a Uniunii Europene pentru asigurarea forţei sale juridice, dar mai ales 
prin individualizarea poziţiei ce i-a fost atribuită ca urmare a includerii sale în conţinutul proiectului 
Constituţiei Europene şi prin recunoaşterea sa ca având forţă juridică obligatorie prin Tratatul de la 
Lisabona. (Ciolofan , 2008) 
  



 

 
 

 
CAPITOLUL 1. NOŢIUNI  INTRODUCTIVE. CARTA DREPTURILOR 

OMULUI 
 

1.1. Istoricul Cartei drepturilor fundamentale a Uniunii Europene 
 
Aşa cum apare în articolul 6, paragraful 2 al din Tratatul de la Maastricht: „Uniunea 

respectă drepturile fundamentale, aşa cum sunt ele garantate de Convenţia europeană a drepturilor 
omului şi libertăţilor fundamentale, semnată la Roma, la 4 noiembrie 1950 şi după cum rezultă ele 
din tradiţiile constituţionale comune statelor membre, în calitate de principii generale de drept 
comunitar”. Aceste prevederi s-au păstrat şi în cadrul Tratatului de la Amsterdam, însă, din acest 
moment, competenţa Curţii de Justiţie arată dorinţa autorilor Tratatului de a dezvolta, cel puţin 
simbolic, protecţia drepturilor omului. (Fuerea, 2006). 

Consiliul European de la Köln, în iunie 1999, a ajuns la concluzia că drepturile 
fundamentale aplicabile la nivelul UE ar trebui să fie consolidate într-o cartă pentru a le oferi o mai 
mare vizibilitate. Şefii de stat sau de guvern au considerat că statutul ar trebui să conţină principiile 
generale stabilite şi formulate în cadrul Convenţiei Europene sau rezultate din tradiţiile 
constituţionale comune ale statelor membre.  

Proiectul Cartei a fost elaborat de către un organism special înfiinţat, denumit Convenţie, ale 
cărei componenţă şi mod de lucru au fost stabilite de Consiliul European de la Tampere, din 
decembrie 1999 

În Nisa, la 7 decembrie 2000, a fost semnat textul Cartei drepturilor fundamentale a Uniunii 
Europene, semnarea acestui document reprezentând unul dintre cele mai importante momente pe 
drumul integrării europene, reafirmând convingerea semnatarilor că respectul drepturilor omului, al 
valorilor fundamentale, constituie regula esenţială pe care se întemeiază colaborarea statelor 
europene. Semnificaţia deosebită a acestui document, dar şi conţinutul prevederilor sale, au 
determinat, încă din acel moment, pe unii specialişti să vadă în adoptarea sa un pas în vederea 
elaborării Constituţiei Uniunii Europene (Duculescu Victor, 2001). 

În decembrie 2000, Carta drepturilor fundamentale ale Uniunii Europene a fost anexată 
Tratatului de la Nisa, fără a i se conferi valoare juridică, dar cu o însemnată valoare politică. Încă de 
la început Carta a fost chemată să răspundă unor problematici, precum asigurarea unui rol mai activ 
al Uniunii Europene în lume ca apărătoare a drepturilor omului, fapt ce angaja UE ca un tot, în 
condiţiile în care sistemul hibrid anterior s-a dovedit nefuncţional în a asigura un rol practic şi 
simbolic la nivelul global al Uniunii Europene, în special în ceea ce priveşte pregătirea condiţiilor 
impuse de adaptarea politicilor în domeniul drepturilor omului.  

În redactarea sa, s-a avut în vedere faptul că realizarea acestei carte de drepturi implică şi 
găsirea de soluţii pentru numeroase probleme: justificarea necesităţii sale, în contextul existenţei 
unor alte documente internaţionale şi europene în materie, identificare drepturilor ce presupun 
nevoia unei protecţii juridice, stabilirea statutului său legal, eliminarea riscului unei neconcordanţe 
între diferitele sisteme de protecţie din cadrul şi din afara Europei sau crearea de mecanisme pentru 
sancţionarea încălcărilor de drepturi (Tinca, 2002). 

Uniunea Europeană recunoaşte drepturile, libertăţile şi principiile prevăzute în Carta 
drepturilor fundamentale a Uniunii Europene, care a fost aceasta adoptată la 12 decembrie 2007, 
având aceeaşi valoare juridică cu cea a tratatelor. Cu toate acestea, „dispoziţiile cuprinse în Cartă nu 
extind în niciun fel competenţele Uniunii astfel cum sunt definite în tratate”. (art. 6 al Tratatului de 
la Lisabona) 

 În plus, Tratatul reafirmă principiul protecţiei drepturilor omului ca principiu fundamental 
al Uniunii: „Drepturile fundamentale, astfel cum sunt garantate prin Convenţia europeană pentru 



 

 
 

apărarea drepturilor omului şi libertăţilor fundamentale şi astfel cum rezultă din tradiţiile 
constituţionale comune statelor membre, constituie principii generale ale dreptului Uniunii” 
(Tratatului de la Lisabona) 

 

1.2. Conţinutul Cartei 
 
Intrarea în vigoare a Tratatului de la Lisabona la 1 decembrie 2009 a deschis o nouă eră 

pentru protejarea drepturilor fundamentale în Uniunea Europeană. Carta drepturilor fundamentale a 
devenit obligatorie din punct de vedere juridic, ceea ce presupune că instituţiile europene şi statele 
membre sunt obligate din punct de vedere juridic, atunci când pun în aplicare dreptul UE, să 
respecte aceste drepturi. Carta nu este inclusă în Tratatul de la Lisabona, ci anexată sub forma unei 
declaraţii. 

Aceasta urmăreşte exclusiv protejarea drepturilor fundamentale ale persoanelor în raport cu 
acţiunile întreprinse de instituţiile Uniunii Europene şi de statele membre în aplicarea tratatelor 
Uniunii.Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene regrupează într-un text unic, pentru 
prima oară în istoria Uniunii Europene, ansamblul drepturilor civice, politice, economice şi sociale 
ale cetăţenilor europeni şi ale tuturor persoanelor ce trăiesc pe teritoriul Uniunii. 

În câteva cuvinte putem spune despre Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene:  
• promovează demnitatea umană,  
• clarifică drepturile fundamentale ale cetăţenilor europeni,  
• prezintă bazele intelectuale şi juridice al Uniunii Europene,  
• pune în evidenţă Uniunea Europeană ca o comunitate de valori şi de drept,  
• este declaraţia drepturilor fundamentale cea mai actuală în lume şi prima din noul mileniu.  
• garantează că toate instituţiile comunitare vor respecta aceste drepturi fundamentale 

În partea introductivă a Cartei se arată că „Uniunea este întemeiată pe valorile indivizibile şi 
universale ale demnităţii umane, libertăţii, egalităţii şi solidarităţii; aceasta se întemeiază pe 
principiile democraţiei şi statului de drept. Uniunea situează persoana în centrul acţiunii sale, 
instituind cetăţenia Uniunii şi creând un spaţiu de libertate, securitate şi justiţie”. 

Drepturile sunt repartizate în şase mari capitole:  

• Demnitatea,  

• Libertatea,  

• Egalitatea,  

• Solidaritatea,  

• Drepturile Cetăţenilor,  

• Justiţia,  

• al şaptelea capitol definind dispoziţiile generale. 
 
 



 

 
 

Carta conţine un preambul şi 54 de articole, grupate în funcţie de conţinutul lor în şapte 
capitole:  

a) Drepturi fundamentale care privesc demnitatea umană (articolele cuprinse în 
Capitolul I al Cartei, referitoare la demnitatea umană, dreptul la viaţă, dreptul la integritatea 
persoanei, interzicerea torturii şi inumane sau degradante de tratament sau pedeapsă, interzicerea 
sclaviei şi a muncii forţate);  

b) Libertăţi (articolele cuprinse în Capitolul II, cu privire la dreptul la libertate şi securitate, 
respectarea vieţii private şi de familie, protecţia datelor cu caracter personal, dreptul de a se căsători 
şi întemeia o familie, la libertatea de gândire, conştiinţă şi religie, libertatea de exprimare şi de 
informare, libertatea de întrunire şi de asociere, libertatea artelor şi ştiinţelor, dreptul la educaţie, 
libertatea de a alege o ocupaţie şi dreptul de a se angaja în muncă, libertatea de a desfăşura o 
activitate comercială, dreptul la proprietate, dreptul la azil, protecţie în caz de strămutare, expulzare 
sau extrădare);  

c) Egalitatea, care este privită ca un drept (articolele cuprinse în Capitolul III din 
Constituţie, referitoare la egalitatea în faţa legii, nediscriminare, culturale, religioase şi a diversităţii 
lingvistice, egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi, drepturile copilului, drepturile persoanelor în 
vârstă,);  

d) Drepturi fundamentale de solidaritate (articolele cuprinse în Capitolul IV al Cartei, cu 
privire la dreptul la informare şi consultare în cadrul întreprinderii, la dreptul de negociere şi de 
acţiune colectivă, dreptul de acces la serviciile de plasament, de protecţie în cazul concedierii 
nejustificate, echitabile şi doar a condiţiilor de muncă, interzicerea muncii copiilor şi protecţia 
tinerilor la locul de muncă, familie şi viaţa profesională, securitate socială şi asistenţă socială, 
sănătate, accesul la serviciile de interes economic general, protecţia mediului, protecţia 
consumatorului);  

e) Drepturi fundamentale exclusive politice şi social-politice (articolele din Capitolul V, 
referitoare la dreptul de a vota la alegerile pentru Parlamentul European, dreptul de a alege şi de a 
candida la alegerile municipale, dreptul la o bună administrare, dreptul de acces la documente, 
Avocatul poporului, dreptul de a adresa petiţii, libertatea de circulaţie şi de rezidenţă, protecţie 
diplomatică şi consulară);  

f) Drepturi fundamentale privind justiţia (articolele cuprinse în capitolul VI, referitoare la 
dreptul la un recurs efectiv şi la un proces echitabil, prezumţia de nevinovăţie şi dreptul la apărare, 
principiile legalităţii şi proporţionalităţii infracţiunilor şi pedepselor, dreptul de a nu fi judecat sau 
pedepsit de două ori în cadrul procesului penal pentru aceeaşi infracţiune)  

(www. europarl.eu (http://www.europarl.europa.eu/charter/pdf/text_en.pdf.)  

În spiritul respectării principiului universalităţii, drepturile enumerate în Cartă sunt acordate, 
în majoritate, oricărei persoane, independent de naţionalitatea sa sau de locul său de rezidenţă. Carta 
urmăreşte exclusiv protejarea drepturilor fundamentale ale persoanelor în raport cu acţiunile 
întreprinse de instituţiile Uniunii Europene şi de statele membre în aplicarea tratatelor Uniunii.  

În momentul în care statele membre ale Uniunii au lansat ideea redactării unei Carte a 
drepturilor fundamentale, nu i-au stabilit şi statutul. Acesta trebuia analizat ulterior atunci când 
textul era definitiv adoptat, întrebarea fiind dacă acesta trebuia integrat în tratate, conferindu-i astfel 
o valoare juridică obligatorie pentru statele membre şi pentru instituţiile Uniunii Europene.  

Odată cu tratatul de la Lisabona, Carta drepturilor fundamentale dobândeşte caracter juridic 
obligatoriu pentru 25 de state membre, Regatul Unit şi Polonia obţinând o derogare. 
http://www.europarl.europa.eu/parliament/public/staticDisplay.do?language=RO&id=137&pageRa
nk=2 

http://www.europarl.europa.eu/charter/pdf/text_en.pdf
http://www.europarl.europa.eu/parliament/public/staticDisplay.do?language=RO&id=137&pageRank=2
http://www.europarl.europa.eu/parliament/public/staticDisplay.do?language=RO&id=137&pageRank=2
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CAPITOLUL 2. POLITICI FAMILIALE ŞI DE GEN ÎN ROMÂNIA 

  
Într-un sistem legislativ atât de dinamic cum este cel din România este aproape imposibil de 

a surprinde toate actele normative care, alături de Codul Familiei, au ca obiectiv protejarea familiei, 
pe de o parte şi, pe de altă parte înlăturarea situaţiilor care ar putea fi definite ca discriminatorii in 
funcţie de gen.  

Prezentam pe scurt câteva dintre actele normative semnificative: 
A. Acte normative menite să stimuleze natalitatea şi să asigure condiţiile necesare 

creşterii şi ingrijirii de către proprii părinţi (în general persoane incadrate în câmpul muncii) 
1) Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile şi 

indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate  
Asiguratele au dreptul la 126 de zile calendaristice pentru sarcină şi lăuzie, precum şi de 

indemnizaţie de maternitate.  
Indemnizaţia: baza de calcul este media veniturilor lunare pe baza cărora s-a calculat 

contribuţia pentru concedii şi indemnizaţii din ultimele 6 luni; indemnizaţia este de 85% din baza de 
calcul şi se suportă din fondul unic de asigurări de sănătate.  

Concediul: 63 de zile anterior naşterii şi 63 de zile după naştere; durata minimă a concediului 
de lăuzie trebuie să fie de 42 de zile calendaristice.  

Persoanele cu handicap au dreptul la concediu de sarcină începând cu a 6-a lună de sarcină.  
2) Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.96/2003 privind protecţia maternităţii la 

locul de muncă, cu modificările şi completările ulterioare  
Reglementează măsuri de protecţie socială pentru salariate şi gravide, lăuze care alăptează; 

protecţia maternităţii este protecţia sănătăţii/securităţii salariatelor gravide sau mame, la locul de 
muncă.  

Drepturi: concediul pentru sarcină şi lăuzie - pre şi post natal - 126 de zile, plătit din bugetul 
asigurărilor de sănătate.  

Angajatorul şi medicul de medicina muncii:  
- Evaluează anual gradul şi durata expunerii salariatelor la anumite condiţii de muncă, pentru 

evidenţierea şi combaterea oricărui risc pentru sănătatea şi securitatea lor;  
- Informează în scris salariatele asupra rezultatelor evaluării;  
- Păstrează confidenţialitatea asupra stării de graviditate;  
- Dacă există rsicuri, modifică corespunzător condiţiile de muncă sau orarul de muncă, sau o 

repartizează în alt loc de muncă;  
- Dacă nu se pot lua aceste măsuri, gravida are dreptul la concediul de risc maternal, pe o 

perioada de 120 de zile; acesta se poate acorda fracţionat sau integral şi nu poate fi cumulat cu alte 
concedii.  

3) Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 148/2005 privind susţinerea familiei în 
vederea creşterii copilului, cu modificarile şi completările ulterioare  

Se acordă pentru primele 3 naşteri.  
Oricare din părinţi poate beneficia de concediu pentru creşterea copilului în vârstă de până la 

2 ani, respectiv 3 ani pentru copilul cu handicap, precum şi de o indemnizaţie lunară.  
Pentru persoanele care au realizat venituri profesionale supuse impozitului pe venit, potrivit 

prevederilor Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, în 
ultimele 12 luni anterioare naşterii copilului, indemnizaţia este de 600 de lei.  

Dacă persoana beneficiară se reîntoarce la locul de muncă în perioada de concediu, va primi un 
stimulent de 100 de lei, în timp ce indemnizaţia se sistează.  

Cuantumul alocaţiei de stat pentru copiii în vârstă de până la 2 ani, respectiv 3 ani în cazul 
copiilor cu handicap, este de 200 lei lunar.  



 

 
 

4) Legea nr. 210/1999 – Legea concediului paternal  
Tatăl copilului nou născut are dreptul la un concediu paternal de 5 zile lucrătoare, pe perioada 

căruia beneficiază de o indemnizaţie egală cu salariul corespunzător perioadei respective.  
5) Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu 

handicap, republicată  
Persoana care are în îngrijire, supraveghere şi întreţinere un copil cu handicap beneficiază, după 

caz, de următoarele drepturi:  
a) concediu şi indemnizaţie pentru creşterea copilului cu handicap sau, după caz, stimulent 

lunar, până la împlinirea de către acesta a vârstei de 3 ani, în condiţiile de acordare prevăzute de 
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 148/2005 privind susţinerea familiei în vederea creşterii 
copilului, cu modificările şi completările ulterioare;  

b) concediu şi o indemnizaţie pentru creşterea copilului cu handicap în cuantum de 450 lei, 
pentru copilul cu handicap cu vârsta cuprinsă între 3 şi 7 ani;  

c) program de lucru redus la 4 ore pentru părintele care are în îngrijire copilul cu handicap grav 
sau accentuat, până la împlinirea de către acesta a vârstei de 18 ani, la solicitarea părintelui;  

d) concedii medicale, acordate în condiţiile legii, pentru îngrijirea copilului cu handicap care 
necesită internare, tratament ambulatoriu sau la domiciliu pentru afecţiuni intercurente, precum şi 
pentru recuperare/reabilitare, până la împlinirea de către copil a vârstei de 18 ani;  

e) indemnizaţie lunară pentru creşterea copilului cu handicap, în cuantum de 450 lei, acordată 
persoanei cu handicap care nu realizează alte venituri în afara celor acordate de Legea nr. 448/2006, 
republicată, până la împlinirea de către copil a vârstei de 3 ani;  

f) indemnizaţie lunară pentru creşterea copilului cu handicap, în cuantum de 300 lei, acordată 
persoanei cu handicap care nu realizează alte venituri în afara celor acordate de Legea nr. 448/2006, 
republicată, pentru copilul cu vârsta cuprinsă între 3 şi 7 ani;  

g) indemnizaţie lunară pentru creşterea copilului cu handicap, în cuantum de 300 lei, acordată 
persoanei care nu îndeplineşte condiţiile prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 
148/2005, cu modificările şi completările ulterioare, până la împlinirea de către copil a vârstei de 3 
ani, iar pentru copilul cu vârsta cuprinsă între 3 şi 7 ani, un ajutor lunar în cuantum de 150 lei.  

h) alocaţie lunară de plasament, acordată în condiţiile legii, în cuantum majorat cu 50%.  
Persoana cu handicap care are în îngrijire, supraveghere şi întreţinere un copil şi care nu 

realizează alte venituri în afara celor acordate de Legea nr.448/2006, republicată, beneficiază de 
indemnizaţie pentru creşterea copilului în cuantum de 450 lei până la împlinirea de către copil a 
vârstei de 2 ani şi de un ajutor lunar pentru creşterea copilului în cuantum de 150 lei, pentru copilul 
cu vârsta cuprinsă între 2 şi 7 ani.  

 B. Acte normative menite să diminueze sau să înlăture riscurile sociale la care sunt 
supuse familiile cu copii si să incurajeje creşterea copiilor în familia de origine 

1) Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările 
ulterioare  

Venitul minim garantat - Familiile şi persoanele singure, aflate în situaţie de nevoie, au 
dreptul la un venit minim garantat care se asigură prin acordarea ajutorului social lunar, în condiţiile 
prevăzute de legea mai sus menţionată. Nivelul venitului minim garantat se indexează anual prin 
hotărâre a Guvernului, în raport cu evoluţia preţurilor de consum.  

Ajutorul de urgenţă - Familiile sau persoanele aflate în situaţii de necesitate datorate 
calamităţilor naturale, incendiilor, accidentelor, precum şi altor situaţii deosebite stabilite prin lege 
pot beneficia de ajutoare de urgenţă, în limita fondurilor existente, acordate de Guvern sau primării.  

Alocaţia pentru copiii nou născuţi  
Alocaţia pentru copiii nou născuţi se acordă la cerere, o singură dată, pentru fiecare din primii 4 

copii nou născuţi vii.  



 

 
 

Solicitarea acordării alocaţiei pentru copiii nou născuţi se face până la împlinirea de către copil 
a vârstei de 12 luni.  

Începand cu luna ianuarie 2008, cuantumul alocaţiei pentru copiii nou născuţi este de 213 
lei. Buget - bugetul de stat prin bugetul MMFES  

2) Legea nr 482/2006 privind acordarea de trusouri pentru nou născuţi  
Pentru fiecare copil nou născut se acordă un trusou care cuprinde haine, lenjerie şi produse de 

îngrijire, în valoare de 150 lei.  
Contravaloarea în lei a trusoului se acordă o singură dată oricaruia dintre părinţii fireşti ai 

copilului sau, în cazul în care aceştia nu sunt în măsură să solicite acest drept, prin împuternicit sau 
la cererea reprezentantului legal al copilului, desemnat în condiţiile legii.  

Buget - transfer de la bugetul de stat prin bugetul MMFES către bugetele proprii ale 
judeţelor  

3) Legea nr. 61/1993 privind alocaţia de stat pentru copii, cu modificările şi 
completările ulterioare  

Beneficiază toţi copiii în vârstă de până la 18 ani, precum şi tinerii care au împlinit vârsta de 18 
ani şi urmează cursurile învăţământului liceal sau profesional, organizate în condiţiile legii, până la 
terminarea acestora. Cuantumul este de 40 de lei/lună.  

4) Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.105/2003 privind alocaţia familială 
complementară şi alocaţia de susţinere pentru familia monoparentală, cu modificările şi 
completările ulterioare  

Alocaţia complementară  
Familia cu unul sau mai multi copii beneficiază de alocaţie complemetară, în condiţiile în care 

familia realizează venituri nete lunare pe membru de familie de până la 184 de lei.  
Cuantumul alocaţiei familiale complementare este de:  
a) 38 lei pentru familia cu un copil;  
b) 44 lei pentru familia cu 2 copii;  
c) 49 lei pentru familia cu 3 copii;  
d) 54 lei pentru familia cu 4 sau mai mulţi copii.  
Pentru familiile beneficiare de ajutor social în baza Legii nr. 416/2001 privind venitul minim 

garantat, alocaţia complementară se majorează cu 25%.  
Alocaţia de susţinere pentru familia monoparentală  
Familia monoparentală cu unul sau mai mulţi copii beneficiază de alocaţie de susţinere, în 

condiţiile în care familia realizează venituri nete lunare pe membru de familie de până la 184 de lei.  
Cuantumul alocaţiei de susţinere pentru familia monoparentală este de:  
a) 54 lei pentru familia cu un copil;  
b) 65 lei pentru familia cu 2 copii;  
c) 73 lei pentru familia cu 3 copii;  
d) 83 lei pentru familia cu 4 sau mai mulţi copii.  

5) Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, cu 
modificările şi completările ulterioare  

Alocaţia de plasament – se acordă pentru fiecare copil faţă de care s-a luat măsura 
plasamentului, precum şi tinerilor, după dobândirea capacităţii depline de exerciţiu, dacă îşi 
continuă studiile într-o formă de învăţământ de zi, pe toată durata continuării studiilor, fără a depăşi 
vârsta de 26 de ani.  

Alocaţia se suportă de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Muncii, Familiei şi 
Egalităţii de Şanse şi se indexează prin Hotărâre de Guvern.  
6) Legea nr. 396/2006 privind acordarea unui sprijin financiar la constituirea familiei  

Cuantum - 200 Euro, acordaţi în cazul în care, fiecare dintre soţi se află la prima căsătorie.  
Buget - transfer de la bugetul de stat prin bugetul MMFES către bugetele locale  



 

 
 

7) Legea nr. 263/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea creşelor  
Creşele sunt structuri care oferă servicii sociale specializate pentru creşterea, îngrijirea şi 

educarea timpurie a copiilor în vârstă de până la 3 ani.  
Asigură supravegherea stării de sănătate şi de igienă a copiilor şi acordă primul ajutor şi 

îngrijirile medicale necesare în caz de îmbolnăvire, până la momentul preluării copilului de către 
susţinătorul legal sau al internării într-o unitate medicală.  

Creşele se înfiinţează, se organizează şi funcţionează ca centre cu program de lucru zilnic sau 
săptămânal, în sistem public ori privat.  

Creşele sunt organizate din punct de vedere educaţional pe grupe de vârstă, astfel:  
a) grupa mică, până la împlinirea vârstei de un an;  
b) grupa mijlocie, între un an şi 2 ani;  
c) grupa mare, între 2 ani şi 3 ani.  
În subordinea consiliului local se organizează creşe sociale, cu suportarea cheltuielilor integral 

de la bugetul de stat şi bugetul local şi sunt destinate copiilor expuşi riscului abandonului.  
14) Legea nr. 193/2006 privind acordarea tichetelor cadou şi tichetelor de creşă  
Societăţile comerciale, regiile autonome, companiile naţionale, instituţiile din sectorul bugetar, 

alte persoane juridice si fizice care încadrează personal pe bază de contract de muncă, pot utiliza 
bilete de valoare sub forma tichetelor cadou şi a tichetelor de creşă.  

Sumele se asigură de către angajator.  
Tichetul cadou se utilizează pentru campanii de marketing, studiul pieţei, cheltuieli de reclamă 

şi publicitate, protocol şi cheltuieli sociale.  
Valoarea nominală a tichetelor de creşă în primul semestru al anului 2008 este de 330 lei pentru 

o lună.  
Valoarea unui tichet cadou, precum şi a unui tichet de creşă este de 10 lei sau un multiplu de 10, 

dar nu mai mare de 50 lei.  
15) Accesul la servicii sociale  
- Servicii de îngrijire şi educaţie la domiciliu sau în centre de zi (creşe pentru copii între 3 luni şi 

3 ani; centre de zi pentru copii între 3 şi 7 ani; centre de consiliere pentru familie); în prezent e în 
proces de avizare un proiect de lege care priveşte organizarea şi funcţionarea serviciilor de educaţie 
şi îngrijire pe timp de zi a copiilor în vârstă de peste 3 ani până la clasa a IV-a, inclusiv.  

- Alte tipuri de servicii sociale pentru familie şi copii (servicii de îngrijire prenatală pentru 
prevenirea abandonului, centre de plasament şi reintegrare familială, centre de zi pentru copiii cu 
dizabilităţi, centre de consiliere, prevenire şi tratament pentru copiii abuzaţi, centre de consiliere, 
prevenire şi tratament antidrog, centre pentru adăpostul, îngrijirea şi consilierea victimelor violenţei 
în familie, etc.)  

16) Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 96/2002 privind acordarea de produse lactate 
si de panificaţie pentru elevii claselor I-IV din învăţământul de stat, precum şi pentru copii 
preşcolari din grădiniţele de stat cu program normal de lucru  

17) Legea nr. 219/2000 privind egalitatea şanselor de a urma studiile în învăţămantul 
superior prin acordarea burselor sociale de studiu  

18) Legea nr. 116/ 2002 privind prevenirea şi combaterea marginalizării sociale  
Contractele de solidaritate cu tinerii, cu prioritate tinerii familişti cu copii în întreţinere.  
Accesul la o locuinţă: pot primi o sumă reprezentând valoarea avansului pentru cumpărarea sau 

închirierea unei locuinţe pe o perioadă de trei ani.  
Consiliul judeţean constituie un fond pentru acordarea acestor sume.  
Burse de scolarizare pentru copiii din familiile beneficiare de ajutor social acordat în baza Legii 

nr. 416/2001 privind venitul minim garantat.  
Burse pentru continuarea studiilor pentru absolvenţii care provin din familii beneficiare ale 

ajutorului social în baza Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat.   



 

 
 

 
CAPITOLUL 3. REFORMAREA SISTEMULUI DE PROTECŢIE A 

COPILULUI 
 

3.1 Cadrul legal al protecţiei copilului în contextul integrării europene. Principii 
fundamentale. 

Începând cu Revolutia din 1989, societatea românească a suferit profunde schimbări în plan 
politic si economic, schimbări ce au creat condiţiile si deschiderea necesară pentru întelegerea, 
recunoaşterea şi identificarea unor soluţii menite să îmbunătăţească politica privind protecţia 
copilului din acea vreme. 

Un pas hotarâtor, în reorganizarea protecţiei copilului în România l-a reprezentat ratificarea 
de către Parlamentul României (Legea nr.18/ 1990 publicata în M.Of. nr.109 din 28 sept.1990, 
republicata în M.Of. nr.314 din 13 iunie 2001) în anul 1990 a Conventiei Natiunilor Unite cu 
privire la Drepturile Copilului. România, ca parte semnatară a documentului, şi-a asumat obligaţia 
de a accepta schimbări fundamentale la toate nivelele: legislativ, educativ, cultural, organizatoric, 
precum şi de a face eforturi în vederea realizării lor. 

Pentru asigurarea în realitate a drepturilor copilului, importantă este cunoaşterea largă a 
ideilor şi principiilor exprimate de Convenţie. În acest sens, O.N.U., principala organizaţie cu titlu 
de universalitate din lume, pune un accent deosebit pe activităţile menite să sprijine statele în luarea 
celor mai potrivite măsuri pentru asigurarea unor condiţii normale de dezvoltare fizică si psihică a 
tinerei generaţii.  

Convenţia a creat un climat favorabil reformei: a definit principii si norme universale asupra 
situaţiei copiilor, a conturat un proces de urmărire şi discutare a gradului de implementare. Prin 
urmare, Convenţia poate fi un instrument al schimbării şi un sprijin pentru politica privind 
drepturile copilului. Este evident faptul ca impactul acestei Convenţii depinde în mare măsură de 
sprijinul pe care-l primeşte din partea comunităţii internaţionale. 

Fiind mai mult un catalog al drepturilor copilului, Convenţia se constituie ca o lista 
corespunzătoare a obligaţiilor pe care statele sunt pregătite să le recunoască în ceea ce priveşte 
drepturile copilului, acoperind întregul set al drepturilor copilului în 54 de articole, structurate pe 
trei părti: drepturile tuturor copiilor; monitorizarea şi implementarea convenţiei; angajamente pentru 
intrarea sa în vigoare. 

Convenţia afirma trei lucruri de bază: 

• reafirma , cu privire la copii,  drepturi deja oferite omului în alte tratate; 

• afirma ascensiunea anumitor drepturi de bază ale omului, în scopul de a lua în considerare 
nevoile speciale si vulnerabilitatea copilului; 

• stabileşte standarde în domenii care sunt pertinente sau specifice copiilor. 
Convenţia nu are numai caracter legislativ, ci formează o viziune de perspectivă, principiile 

convenţiei având caracter de substanţa, definind noţiunea de drepturi ale copilului. 

Convenţia conţine trei inovaţii majore: este introdusă „participarea copilului” la elaborarea 
drepturilor copilului, ceea ce oferă certitudinea că este asigurată informarea copilului despre 
drepturile ce i se recunosc; în al doilea rând, se prevad drepturile copilului, care suferă de anumite 
forme de cruzime si exploatare, la reabilitare, precum şi obligaţia guvernelor de a lua măsuri de 
abolire a practicilor tradiţionale dăunătoare sănătăţii; în al treilea rând, Convenţia include principiile 



 

 
 

şi standardele ce nu au fost prefigurate în texte anterioare referitoare la adopţie şi justiţie pentru  
minori. 

Totodată, Convenţia introduce două elemente conceptuale cu semnificaţii importante: 
„interesele superioare ale copilului”, concept care devine criteriu obligatoriu pentru „toate 
acţiunile privind copilul” şi principiul prin care părinţii (sau alţi responsabili legali) trebuie să 
conducă copiii, prin exercitarea drepturilor lor în acord cu „capacităţile evolutive ale acestora”. 

Convenţia configurează un cadru comprehensiv al standardelor minime ce pot să asigure 
bunăstarea copiilor, importanţă particulară având cele patru articole care definesc principiile 
fundamentale. Luate împreună, acestea constituie un mod de abordare a drepturilor copilului care 
poate să ghideze programele naţionale de implementare. 

Principiul interesului superior al copilului (art.3) – copiii sunt posesorii aceloraşi valori 
umane ca şi adulţii; ei sunt egalii lor. Afirmarea dreptului la joacă, de exemplu, evidenţiază valorile 
intrinseci ale copilăriei, care nu se rezumă la o perioada de pregătire pentru viaţa de adult. Ideea 
conform căreia copiii au valori egale cu adulţii poate să pară un truism, dar în fapt, reprezintă o 
concepţie radicală care adeseori nu este respectată. Copiii, în special când sunt mici, sunt 
vulnerabili şi au nevoie de un suport special pentru a se putea bucura de drepturile lor pe deplin. 

Cum pot copiii să fie socotţti egalii adulţilor şi să aibă în acelaşi timp nevoie de protecţie? 
Răspunsul este oferit de principiul interesului superior al copilului: „în orice decizie referitoare la 
copil, luată de o instituţie de protecţie publică sau privată, de o autoritate legislativă sau 
administrativă, interesul superior al copilului trebuie luat cu prioritate în considerare”. 

Participarea (art.12) – pentru a discerne care este interesul superior al copilului, este 
deopotrivă necesar şi logic ca aceştia să fie ascultaţi şi părerile lor să fie luate în considerare. 
Copilul trebuie respectat, trebuie să i se acorde posibilitatea să-şi exprime în mod lider opiniile şi să 
li se acorde atenţia cuvenită. „Statele părţi trebuie să asigure copilului care este capabil să-şi 
formuleze punctul său de vedere, exprimarea liberă a acestuia în orice problemă care îl afectează; 
punctul de vedere al copilului trebuie luat în considerare în acord cu vârsta si maturitatea 
copilului”. 

Non-discriminarea (art. 2) – toate drepturile din Convenţie se aplică tuturor copiilor „fără 
nici o discriminare de nici un fel, indiferent de rasa, culoarea, sexul, limba, opiniile religioase, 
politice sau de altă natură , originea etnică, averea părinţilor sau tutorilor săi legali”. 

Fetele trebuie sa se bucure de aceleaşi oportunităţi ca şi băieţii. Copiii refugiaţi sau ai 
grupărilor indigene trebuie să aibă aceleaşi drepturi ca toţi ceilalţi copii. Copiilor cu dizabilităţi 
trebuie să li se acorde aceleaşi şanse pentru o bună calitate a vieţii ca tuturor celorlalţi copii. 

Supravieţuire si dezvoltare (art. 6) – acest articol nu se referă exclusiv la dreptul copiilor la 
viaţă, ci include dreptul la supravieţuire şi dezvoltare, „…la posibilităţile maxime existente…”.  

Cuvântul supravieţuire introduce un aspect dinamic al dreptului la viaţă, incluzând nevoia 
de acţiuni preventive. Termenul de dezvoltare este interpretat într-un sens larg, cu conotaţii 
calitative care se referă la dezvoltarea personalităţii, talentelor şi abilităţilor copilului. 

Convenţia stipulează, de asemenea, prioritatea care trebuie acordată copiilor: „statele trebuie 
să implementeze drepturile copilului în limitele maxime ale rezervelor de care dispun”(art. 4). 

Toate aceste principii formează o noua atitudine faţă de copii, oferind Convenţiei o 
dimensiune politică, ideologică si etică, aceasta exprimând, mai mult decât orice alt document, 
întregul spectru al drepturilor omului – civile, politice, economice, sociale şi culturale – şi prevede o 
dezvoltare completă a potenţialului copilului într-o atmosferă de libertate, demnitate şi justiţie. 



 

 
 

Toate drepturile exprimate sunt importante şi necesare, se susţin reciproc fără să fie posibilă 
realizarea unei ierarhizări. În convenţie, drepturile copilului sunt clare, concrete şi accesibile 
înţelegerii, iar prin această este satisfăcută o prima condiţie în procesul respectării lor. 

Constitutia României, prin articolul 49 garantează şi oferă asistenţă copilului în realizarea 
şi exercitarea drepturilor sale. „Copiii se bucura de un regim special de protecţie şi de asistenţă în 
realizarea drepturilor sale”. În acest sens, România a semnat şi ratificat după 1990, cele mai 
importante convenţii internationale în domeniul protecţiei copilului: 

Convenţia ONU privind obţinerea pensiei de întreţinere în străinatate, ratificată prin Legea 
nr.26/1991; 

Convenţia de la Haga asupra răpirii de copii, ratificată prin Legea nr.100/1992  

Convenţia europeană asupra statutului juridic al copiilor născuţi în afara căsătoriei, 
ratificată prin Legea nr.101/1992; 

Convenţia europeană în materia adopţiei de copii, ratificată prin Legea nr.101/1993; 

Convenţia de la Haga asupra protecţiei şi cooperării în materia adopţiei internaţionale 
ratificată prin Legea 84/1994. 

Prima strategie guvernamentala în favoarea copilului, ca abordare globală  a problematicii 
copilului, a constituit-o Planul Naţional de Acţiune în Favoarea Copilulului(H.G. nr.972/1995, 
publicata în M.Of. nr.290 din 14 decembrie 1995). Aceasta strategie bazată pe întărirea familiei sau 
pe alternative de tip familial pentru ocrotirea copilului nu se poate realiza fără a asigura 
descentralizarea activităţilor de protecţie şi implicarea comunităţii locale.         

3.2 Principiile care stau la baza reformei protecţiei copilului sunt: 
1. Principiul priorităţii intereselor superioare ale copilului asupra oricăror altor considerente 

în luarea deciziilor care îl privesc pe copil; 

2. Principiul responsabilităţii părinţilor, care sunt primii ce trebuie să asigure copilului 
exercitarea corespunzătoare şi realizarea deplină a drepturilor sale, apelând, dacă este cazul, la 
sprijinul pe care colectivitatea locală şi statul sunt obligate să le acorde în acest scop; 

3. Principiul non-discriminării, care permite tuturor copiilor să se bucure de măsurile de 
protecţie prevăzute de lege, pentru a se putea preveni apariţia oricărei  situaţii susceptibilă să pună 
copilului în dificultate. 

Considerăm că politica socială rămâne a fi una dintre cele mai importante pentru statele de 
drept din cea de-a doua jumătate a sec. XX, începutul sec. XXI. Pe lângă protecţia drepturilor şi 
libertăţilor fundamentale ale omului, statele bunăstării sunt ferm angajate în apărarea şi garantarea 
drepturilor sociale dupa cum tinde si Romania. Un astfel de stat poate fi conceput ca rezultat al 
acţiunii actorilor politici şi a instituţiilor politice de a dezvolta colectiv şi sistematic realitatea 
politică şi cea socială 

În ţările UE politica socială a devenit o parte indispensabilă a politicii de prosperitate a 
tuturor membrilor societăţii, bazele acesteia fiind înscrise chiar în Tratatul de la Roma(titlul III, 
partea a III-a – Politici sociale), unde erau prevăzute măsuri de ameliorare a condiţiilor de viaţă şi 
de muncă, armonizarea sistemelor sociale din diferite state membre.  

Pentru a realiza prevederile politicii sociale, statul se implică tot mai activ în viaţa 
economică şi socială şi politica de repartizare a bunurilor societăţii, protejând anumite categorii ale 
populaţiei. Aceste măsuri conduc la minimalizarea conflictelor şi a diferenţierii sociale. 



 

 
 

În ceea ce priveste ocrotirea copilului închei prin a afirma : creşterea şi ocrotirea copilului se 
realizează de către părinţi. Dacă unul dintre ei este în imposibilitatea de a-şi manifesta voinţa, 
ocrotirea se realizează de către celalalt părinte. Există însă situaţii în care aceştia au decedat ori deşi 
sunt în viaţă se afle în imposibilitatea permanentă de a-şi exercita drepturile şi îndatoririle. Atunci 
intervine statul fie direct, fie prin intermediul diferitelor instituţii comunitare abilitate în ocrotirea 
copiilor ai căror părinţi sunt în imposibilitate permanentă sau temporară de a-şi îngriji copiii. De-a 
lungul timpul tinându-se cont de aceste necesităţi ale copiilor, au fost elaborate politicile sociale 
enumerate anterior. 
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CAPITOLUL 4. PROTECŢIA COPILULUI AFLAT ÎN SITUAŢII DE RISC 

SAU  VULNERABILITATE 
 
Dacă până în anul 1989 se nega existenţa unei categorii sociale defavorizate, asemenea 

copiilor instituţionalizaţi, după anul 1990 nu s-a făcut decât o prezentare de suprafaţă a acestei 
probleme, mai mult o observaţie a fenomenului. Desigur, împreună cu situaţia generală, calitatea 
serviciilor de ocrotire a copilului s-a modificat evident. Totuşi numărul copiilor abandonaţi nu a 
scăzut spectaculos prin legalizarea avortului şi prin utilizarea de metode de planning familial. Astfel 
la copii nedoriţi, abandonaţi în instituţii, se adaugă şi cei proveniţi din familiile supuse unui proces 
rapid şi neaşteptat de tranziţie. 

 Tranziţia spre economia de piaţă a accelerat în mod suplimentar destrămarea socială care 
începuse cu mulţi ani înainte de evenimentele din 1989. De fapt termenul de “tranziţie economică” 
este în multe privinţe un termen greşit folosit deoarece el nu poate reda în nici un fel realitatea 
socială. Impactul acestui proces social asupra copiilor şi familiilor a fost năucitor, după cum o 
dovedesc procentele tot mai ridicate de sărăcie în rândul copiilor, abuz şi maltratare, cerşetorie, 
vagabondaj, abuz de alcool şi drog, prostituţie, delincvenţă etc. 

 Astfel din raportul UNICEF împrejurările care duc la internarea într-o instituţie ar fi 
următoarele: 

Categorii cauzale Itemi ai anchetei sociale Leagăn Case copii 
Lipsa de venituri Lipsa de sprijin financiar 72,8% 79% 

 Sărăcie extremă 59,7% 62,6% 

 Imposibilitatea şcolarizării 31,4% 51,9% 

 şomaj/lipsa locului de muncă 6,3% 10,4% 

Dezorganizare familială Mamă/tată singur(ă) 47,9% 52,4% 

 Tatăl nu recunoaşte copilul 43,2% 32% 

 Familie dezorganizată 40,2% 56,1% 

 Abandon familial 20,3% 31,5% 

 Mamă/tată bolnav(ă) în spital 15,9% 18,6% 

 Mamă/tată în penitenciar 7,1% 8,4% 

 Părinte decedat/necunoscuţi 4% 17% 

Probleme legate de copil  Probleme de sănătate a copilului 15,7% 6,9% 

 Probleme de comportament al 
copilului 1,5% 5,2% 

Alte situaţii Mamă recăsatorită, copil nedorit 9,5% 14,4% 

 Mamă/tată alcoolic 7% 15,2% 

 Copil maltrat/violenţă în familie 5,5% 6,7% 

 Mamă adolescentă 5,3% 1,5% 

 Mamă prostituată 1,1% 2,2% 

 Mamă violată 0,7% 0,4% 



 

 
 

 
Datele au fost ierarhizate de autor după tabelul lui Stephenson et. al., 1997, p.19. 
  
De la simpla vizualizare a datelor se poate concluziona că nu există o cauză unică a 

instituţionalizării copiilor ci conjugarea a doi sau mai mulţi factori cauzali. 
  

4.1. Probleme sociale ale familiei  
 “Probleme ale familiei, în întregime, ale cuplului marital şi ale relaţiilor părinţi-copii au 

existat întotdeauna”.  
 În contextul cauzal al problemelor legate de familie vom detaila următorii factori: 
• structura familiei/cuplu; 
• corelaţia dintre numărul de copii şi resursele financiare ale familiei; 
• nivelul de educaţie al mamei şi numărul de copii; 
• divorţialitatea; 
• comportamentul deviant al părinţilor  
• violenţa domestică. 
 Din studiile efectuate de UNICEF în România reiese că peste 70% din copiii 

instituţionalizaţi provin din familii dezorganizate structural, respectiv din familii monoparentale. 
Legile şi convenţiile sociale româneşti permit bărbaţiilor să evite responsabilitatea pentru copiii pe 
care-i procreează. Desigur sarcinile neintenţionate au fost întotdeauna una din cele mai importante 
cauze ale instituţionalizării copiilor din România. 

 Pe lângă aceste tendinţe s-a dezvoltat în periada comunistă un sistem de valori care a 
subminat legăturile de familie, a încurajat dependenţa de stat şi a slăbit capacitatea familiilor de a-şi 
îngriji copiii. Cunoscuta lozincă a acelei epoci este înfricoşătoare - “dacă statul vrea copii, atunci 
să-i crească statul”. Un alt factor care a dus la slăbirea relaţiilor de familie/cuplu este mobilitatea 
socială, dezrădăcinarea familiei rurale, nonconformismul vieţii urbane, sprijinul familiei lărgite 
toate acestea grefate pe imposibilitatea financiară a familiei de a-şi susţine noi membrii. 

 Tot schimbarea mentalităţilor şi convenienţelor sociale a dus la creşterea ratei divorţialităţii, 
în special după cel de-al doilea război mondial cu o creştere accentuată în zilele noastre. 

 O altă cauză majoră a ratei ridicate a divorţialităţii o constituie “emanciparea economică a 
femeii”, fapt pozitiv în sine, dar reconvertit ca şi cauză a instituţionalizării copiilor în momentul în 
care mama se recăsătoreşte şi actualul soţ respinge copilul. 

 În condiţiile economice actuale, în momentul apatiţiei celui de-al treilea copil, statisticile 
arată că familia respectivă poate fi considerată “săracă”. Astfel numărul mare de copii aduce un 
aport substanţial la creşterea riscului instituţionalizării. Cercetăriile recente arată că se poate face o 
corelaţie între nivelul de educaţie al femeii şi numărul de copii procreaţi. Deci odată cu creşterea 
numărului de ani de şcoală se constată o scădere a numărului de copii şi o creştere a vârstei la care 
femeia dă naştere celui dintâi copil. 

 Se observă în România o scădere masivă a ratei natalităţii şi cu toate acestea numărul de 
copii instituţionalizaţi nu a scăzut, ceea ce denotă că în familiile “problemă,” anual, apar noi 
membrii. Din cercetările efectuate în Centrele de Plasament  reiese că peste jumătate din copiii 
instituţionalizaţi provin din rândul etniei rromilor şi nu sunt primul născut, familia/cuplul mai având 
copii aflaţi în instituţii.  

 Condiţiile de habitat  ale familiilor de provenienţă a copiilor instituţionalizaţi se  pot 
caracteriza, în general, prin cuvinte ca: lipsa celor mai elementare noţiuni de igienă, promiscuitate, 
mediu în care viaţa unui nou născut este efectiv pusă în pericol.  



 

 
 

 Un semnal de alarmă devine violenţa în aceste familii, neglijarea, abuzul şi maltratarea pe 
care copiii ce trăiesc într-un asemenea mediu le suportă zilnic fără nici o speranţă că cineva va lua o 
măsură împotriva părintelui sau rudei agresoare. 

 După Pecora et. al. (1992, p.99), cunoaşterea fenomenului abuzului comis împotriva copiilor 
şi a femeii are caracteristicile unui iceberg; ceea ce iese la suprafaţa este doar o mică parte din ceea 
ce rămâne ascuns şi marchează traumatizant dezvoltarea psihică şi fizică a copilului. 

 În contrast cu abuzul societal şi instituţional, abuzul familial este comis de membrii familiei 
copilului - în special de către cei în care copilul are încredere, cei însărcinaţi cu îngrijirea lui. S-a 
constatat că pentru a ajunge la situaţii de abuz sau neglijare a copilului asupra membrilor familiei 
acţionează o serie de factori de stres social cum ar fi: şomaj, consumul de alcool şi drog, existenţa 
unor boli psihice etc. 

 Violenţa îndreptată împotriva femeilor şi/sau copilului are uneori ca urmare directă 
internarea într-o instituţie. Deoarece se ştie că  asemenea cazuri de violenţă în familie nu sunt 
raportate în totalitate în România (ca în alte ţări), amploarea acestei probleme necesită o 
documentare suplimentară şi o modificare rapidă a politicilor sociale, respectiv a sistemului 
legislativ.  

 Un alt factor cauzal al insituţionalizării copilului se delimitează ca fiind vârsta mamei 
corelat cu neacceptarea tinerei mame necăsătorite de către familia lărgită care se simte trădată în 
aşteptările ei vis-a- vis de viitorul fetei lor. Lipsa educaţiei sexuale, a serviciilor de consiliere pentru 
mamele tinere, singure, precum şi lipsa resurselor financiare necesare unui proces juridic de 
stabilire a paternităţii, le constrânge pe aceste mame să recurgă la soluţii extreme: abandonarea 
copilului fără acte de identitate, în diferite locuri publice sau, în cel mai fericit caz, într-o instituţie 
specializată în protecţia copilului. 

 În concluzie se poate spune că nici una din funcţionalităţile şi “nefuncţionalităţile” familiei 
nu poate fi identificată ca şi cauză primordială a instituţionalizării copiilor, dar rămâne foarte 
importantă reînnodarea legăturii copilului instituţionalizat cu familia proprie sau lărgită în vederea 
reintegrării sociale a acestuia. 

 

4.2. Sărăcia 
 Concentrarea procentuală vizibilă pe starea de pauperitate a familiei care optează pentru 

instituţionalizarea copilului sau abandonul acestuia ne obligă la considerarea nivelului de trai al 
societăţii româneşti principala cauză a instituţionalizării.  

 Astfel sărăcia se poate defini “stare de lipsă permanentă a resurselor necesare pentru a 
asigura un mod de viaţă considerat decent, acceptabil la nivelul unei colectivităţi date”.  

Definirea sărăciei se face adesea din două perspective distincte: din perspectiva satisfacerii 
nevoilor ,sărăcia este definită ca neputinţa de a satisface nevoile primare, respectiv cele situate la 
baza piramidei trebuinţelor a lui MASLOW şi din perspectiva funcţionării sociale normal, sărăcia 
este starea în care familia nu-şi mai poate îndeplini funcţiile. După cum se observă, accentul cade pe 
lipsa resurselor economice ca resură generală, esenţială a celor mai multe activităţi umane. 

 În cadrul famililor de provenienţă a copiilor instituţionalizaţi se observă că sărăcia era 
problema socială principală, dar nu este condiţia “necesară şi suficientă”, ci doar factorul care 
constrânge cel mai mult familia să recurgă la o asemenea soluţie. 

 Din analizele efectuate de UNICEF reiese că s-au identificat două grupuri separate de copii 
şi familii: un grup mai restrâns pentru care sărăcia şi/sau şomajul erau singurele cauze cunoscute 
pentru internarea în instituţie şi un alt grup pentru care sărăcia era în mod cert rezultatul altor cauze 
sociale: ex. divorţialitatea, abandonul familial, alcoolismul, vârsta mamei, nerecunoaşterea 
paternităţii, starea de sănătate a mamei sau copilului. 



 

 
 

 În regimul totalitar politica de industrializare masivă a dus la mari concentraţii umane în 
zona urbană şi la apariţia unor noi caracteristici sociale ale comunităţii. Din statistici reiese că 
aproximatic 60% din numărul copiilor instituţionalizaţi provin din familii ce locuiesc în zona 
urbană. Tot mai multe familii care îşi desfăşurau activitatea  cotidiană normal, în special în oraşele 
monoindustriale, se văd puse în dilema de a nu fi funcţionale în mediul urban, dar nu mai au 
capacitatea de a se reîntoarece în mediul rural de provenienţă. 

 Numărul mic de copii instituţionalizaţi proveniţi din mediul rural se poate explica prin 
caracteristicile vieţii la sat: mentalitatea părinţilor, apartenenţa copilului la o familie extinsă, 
sprijinul comunităţii, al bisericii, costurile mai mici ale vieţii cotidiene, resursele agricole etc.  

 Prăbuşirea masivă economiei româneşti după anul 1989 a dus la apariţia unui nou fenomen 
social - şomajul. Pierderea locului de muncă prin limitarea activităţiilor industriale se profilează ca 
o cauză nouă a instituţionalizării copiilor, atât datorită restrângerii resurselor economice ale 
familiei, cât şi stresului pe care-l resimte părintele aflat în imposibilitatea găsirii unui loc de muncă. 
Modificările comportamentale ale părinţilor se evidenţiază în consumul de alcool, în reticienţa la 
învăţare a unei noi meserii,  agravându-se astfel problematica financiară a familiei.  

 Deşi este extrem de comparat o ţară cu alta, există asemănări remarcabile între România şi 
ţarile Europei de Vest, unde şomajul ce duce în mod cert la handicap social, sărăcie, este unul din 
cei mai importanţi factori cauzali ai instituţionalizării. Programele de reconversie profesională a 
şomerilor rămân, în prezent, în România firave încercări care nu au reuşit încă să-şi arate 
beneficiile.    

 Încercările de a sprijini financiar familia pentru a se putea face reintegrarea copilului, 
inclusiv în familia lărgită, nu au avut efectul scontat. Numărul de copii instituţionalizaţi, cu toate 
programele derulate de Guvernul României sau Organizaţiile non-guvernamentale care desfăşoară 
proiecte în domeniu, a rămas constant. 

 Astfel familiile de provenienţă a copiilor instituţionalizaţi devin dependente de  resursele 
materiale alocate de Guvernul României sau Organizaţiile non-guvernamentale şi vor considera 
copilul ca o sursă nouă de venit şi nu un membru efectiv al structurii familiale. Ca soluţie se 
întrevede nevoia educării şi consilierii familiei pe tema dobândirii şi utilizarii resurselor financiare, 
chiar limitate, de care dispune.  

 O cauză relativ recentă de instituţionalizare, bazată pe lipsa resurselor financiare, pe apariţia 
şomajului şi, nu în ultimul rând, pe o proastă gestionare a bugetului familial, este imposibilitatea 
familiei de a suporta cheltuielile legate de şcolarizarea copiilor. 

4.3. Cauze medicale  
 Starea de sănătate, la momentul internării într-o instituţie de protecţie, cu toate că, de cele 

mai multe ori, nu este consemnată în evidenţele unităţii, se evidenţiază ca şi cauză majoră a 
internării, în special pentru grupa de vârstă 0-3 ani. 

 Copiii din instituţiile de ocrotire suferă de diverse tipuri de handicapuri fizice şi psihice; 
proporţia de copii din leagăn care au tulburări de nutriţie: distrofie, anemie, rahitism sau 
malformaţii congenitale este extrem de mare, aproximativ 59%. Nevoia de îngrijire specială pe care 
o necesită aceştia, de cele mai multe ori, nu poate fi oferită în familie. 

 Un alt factor care duce la creşterea numărului copiilor cu probleme medicale din instituţii 
este lipsa pregătirii familiei pentru a face faţă stresului apărut la naşterea unui copil cu un handicap 
major. Astfel modul în care medicul anunţă familia că noul membru are o problemă majoră de 
sănătate şi mentalitatea familiei cu privire la modul de îngrijire a unui copil cu probleme medicale 
creşte considerabil riscul abandonării acestuia în secţia de maternitate sau de pediatrie. Aproximativ  
25% din instituţionalizăriile în leagăn se fac ca urmare a sesizăriilor medicilor.  

Imposibilitatea părinţilor de a-şi îngriji copilul în familie, datoriată stării ei de sănătate este 
de aproximativ 15-18%. Sunt cunoscute în acestă situaţie familiile în care există focare TBC, boli 



 

 
 

psihice sau alte probleme de sănătate care necesită îngrijire medicală de lungă durată. În absenţa 
sprijinului oferit de familia lărgită singura soluţie pentru aceşti părinţi rămâne solicitarea 
instituţionalizării copilului. 

 Din constatăriile studiilor efectuate de UNICEF menţionăm că şansele la adopţie ale unui 
copil cu handicap rămân extrem de mici, aceştia rămânând în instituţii cel puţin până la vârsta 
majoratului, când sunt transferaţi în instituţii de ocrotire a adulţilor.  

4.4. Cauze psiho-sociale 
 Deşi elementele de comportament deviant, ca şi cauză a instituţionalizării, apar cu procente 

relativ mici, cumularea a două sau mai multe elemente: alcoolism, prostituţie, vagabondaj, 
cerşetorie atrag după sine un număr mare de instituţionalizări. 

  Fenomenul alcoolismului în îngrijorătoare creştere, în condiţiile social-economice ale 
României şi combinarea acestuia cu lipsa de resurse financiare şi abuz asupra copilului, ne dă 
dreptul să îl considerăm unul din factorii cauzali importanţi ai instituţionalizării. 

 Rezultă, astfel, două aspecte: unul legat de starea de sănătate a copilului procreat şi celălalt 
de imposibilitatea părinţilor de a satisface nevoile copilului, care combinate duc la necesitatea 
ocrotirii copilului într-o instituţie specializată. Chiar dacă părinţii nu sunt conştienţi, datorită 
consumului de alcool, de rolul pe care trebuie să-l aibe, autorităţile sunt nevoite să ia măsuri pentru 
a evita punerea în pericol a vieţii copilului. 

 În societatea actuală a apărut un fenomen nou pentru care România nu era pregătită şi căruia 
îi face cu greu faţă, respectiv apariţia “copiilor străzii”- copii cu un evident comportament deviant 
care provin, în general, din familii dezorganizate, care au fost abuzaţi în propriile familii sau care nu 
au reuşit să se adapteze la cerinţele instituţilor de ocrotire. 

 Problema se acutizează odată cu trecerea timpului şi maturizarea, inclusiv sexuală,  a acestor 
copii ai străzii care încep să dea naştere, în canale, unei noi generaţii de “viitori copii 
instituţionalizaţi”- începând să detaşeze ca o nouă cauză psiho-socială a fenomenului de 
instituţionalizare. 

 Sunt cunoscute şi numerose cazuri de “falşi” copii ai străzii care cerşesc pentru asigurarea 
venitului necesar al familiei fiind practic exploataţi de aceasta. Cu toate că nici instituţia de 
protecţie nu oferă întotdeauna condiţii optime de dezvoltare, totuşi copiii străzii ar trebui să devină 
“candidaţi” ai centrelor de plasament, unde, cel puţin, nevoile primare, de îmbrăcăminte, hrană, 
căldură sunt satisfăcute. 

 Extinderea fenomenului prostituţiei este greu de estimat datorită dificultăţilor de încadrare a 
unor activităţi sexuale ca fiind acte de prostituţie, cât şi datorită dificultăţilor de urmărire de către 
instituţiile specializate şi tinde să ocupe un loc central ca şi cauză a instituţionalizării. Deşi a fost 
aspru pedepsită în diferite perioade istorice, prostituţia nu a fost niciodată eliminată, rămânând un 
fenomen social controversat, considerat de adversarii ei ca o ofensă la adresa familiei şi copiilor şi 
care poate fi explicată prin mai mulţi factori: promiscuitatea din perioada copilăriei şi adolescenţei, 
situaţii economice precare, dificultăţi în găsirea unui loc de muncă, nivelul de educaţie, factori 
situaţionali personali.    

 Naşterea şi creşterea  unui copil provenit dintr-o relaţie întâmplătoare împiedică mama să 
exercite “cea mai veche meserie din lume” recurgând la soluţia abandonului sau instituţionalizării. 
 Desigur sarcinile neintenţionate au fost una din cauzele cele mai importante ale 
instituţionalizării copiilor din România. Absenţa informaţiilor privind planificarea familială şi a 
serviciilor de acest gen rămân cauze ce contribuie la instituţionalizare, dar şi la o rată ridicată a 
mortalităţii materne provocată de avorturi efectuate în condiţii riscante. 

 Cauză şi totodată efect a instituţionalizării poate fi delimitată şi delincvenţa juvenilă. Se 
observă o scădere accentuată a vârstei la care copiii cu probleme de comportament încep să 
săvârşească primele fapte antisociale. Cu toate că acestea au unele presemnalmente cum ar fi 



 

 
 

absenteismul şcolar, atitudini violente faţă de animale şi jucării, familia şi, respectiv, şcoala este 
întotdeauna luată prin surprindere de apariţia comportamentului deviant, neputând să-i facă faţă. 

4.5. Criminalitatea 
 Din studiile UNICEF reiese că aproximativ 7-8% din copiii instituţionalizaţi ajung în acestă 

situaţie datorită imposibilităţii părinţilor de a-şi exercita temporal drepturile părinteşti, aflându-se în 
detenţie. 

 Trebuie subliniat faptul că, în general, oamenii cu venituri mai scăzute şi cei cu nivel 
educaţional scăzut au probabilitatea mai mare să săvârşească acte de delincvenţă. Imposibilitatea 
familiei lărgite a delincventului de a-şi susţine economic copilul, precum şi recidivele infractorului 
duc la nevoia instituţionalizării copilului pentru care proprii părinţi nu mai pot fi consideraţi modele 
acceptate de comunitate.  

Este protecţia socială eficientă pentru copiii vulnerabili? 
Protecţie socială are ca obiectiv nu crearea unei stări cronice de dependenţă a celor în 

nevoie, ci reintegrarea lor în viaţa normală prin stimularea forţelor active, a creşterii capacităţilor lor 
de a face faţă problemelor, a scăderii perioadelor de criză prin mobilizarea eforturilor proprii.  

Axarea eforturilor doar pe un sistem de prestaţii sociale răspunde doar parţial, sau deloc, 
dezideratelor care stau la baza protecţiei sociale: 

Stimularea forţelor active: 
Este condiţionată de cunoaşterea, sau identificarea acestora, şi lucrul specific care să 

conducă efectiv la schimbare. Sistemul de prestaţii sociale nu este neapărat unul orientat către 
identificarea beneficiarilor ci mai degrabă beneficiarii potenţiali sunt aceia care îl accesează. Pentru 
cei mai vulnerabili dintre aceştia, respectiv cei lipsiţi de resurse nu doar în termeni pecuniari ci şi în 
termeni de cunoştinţe şi practici, accesarea sistemului de prestaţii este adesea o provocare sau, pur 
şi simplu, nu este cunoscut acest drept.  

Creşterea capacităţii de a face faţă problemelor:  
Porneşte de la o înţelegere a acestora şi apoi se bazează pe o acompaniere susţinută a celor 

în nevoie, de către profesionişti, tocmai pentru a se asigura că vor putea depăşi efectiv problemele 
respective. Sistemul de prestaţii sociale implică un minimum de activitate de asistenţă socială: 
realizarea unei anchete sociale. Acest lucru nu este însă un substituent al consilierii şi orientării, 
motiv pentru care nu poate contribui la o creştere efectivă a capacităţii grupurilor vulnerabile de a 
face faţă problemelor cu care se confruntă.  

Scăderea perioadelor de criză prin mobilizarea eforturilor proprii: 
Implică o conştientizare la nivelul beneficiarului a nevoii de schimbare a stării în care se află 

şi mobilizarea pentru a depăşi această stare. Prestaţia socială reuşeşte să modifice starea în care se 
află grupurile vulnerabile, măcar prin puţinul ajutor financiar pe care îl presupune. Totuşi, grupurile 
care accesează prestaţii sociale ajung să se complacă într-o stare socio-economică precară, atâta 
timp cât cuantumurile alocaţiilor sunt extrem de mici iar furnizarea de alocaţii nu este completată cu 
furnizarea de servicii, măcar de consiliere şi orientare.  

După cum se vede mai sus, sistemul prestaţiilor sociale nu poate răspunde singur 
dezideratelor sus-menţionate însă sistemul de servicii sociale ar putea veni să completeze paleta de 
acţiuni posibile în domeniul protecţiei sociale în aşa fel încât obiectivele acesteia să poată fi atinse. 
Pentru a face acest lucru, sistemul are nevoie să înţeleagă cine sunt beneficiarii lui şi care este 
situaţia lor concretă: mai precis, care sunt grupurile vulnerabile, cât sunt de numeroase şi care este 
strategia de întâmpinare a nevoilor lor?  

Exemplele pot fi numeroase întrucât vulnerabilităţile sunt diverse, funcţie de riscurile care 
pot apărea. În ceea ce îi priveşte pe copii, cele mai mari riscuri care le pot afecta viaţa sunt cele de 
separare de familia naturală, respectiv părinţi şi abuzul, exploatarea, violenţa, neglijarea.  

 



 

 
 

Cât de eficace şi eficientă este protecţia socială pentru copiii din România? 
Limitându-ne doar la o categorie de vulnerabilitate – riscul de a fi separaţi de familia 

naturală, indiferent de motive, se poate afirma că deşi s-au înregistrat progrese considerabile în 
domeniul protecţiei copilului, totuşi, separarea de familie rămâne una dintre cele mai stringente 
probleme ale ţării şi sistemului de protecţie. Câteva cifre sunt edificatoare în acest sens: la începutul 
anilor ’90 sistemul rezidenţial (centrele de plasament sau „orfelinatele”, cum erau denumite la 
vremea respectivă) de protecţia copilului includea un număr de aproximativ 100.000 de fete şi 
băieţi, de diverse vârste şi provenind din medii diferite. Populaţia infantilă la acea epocă depăşea 
uşor 5.200.00018. După două decenii, populaţia infantilă a descrescut cu aproximativ 1.200.00019 
iar sistemul de protecţia copilului găzduieşte aproximativ 70.000 copii. (Conform Institutului 
Naţional de Statistică: http://www.insse.ro/cms/rw/pages/index.ro.do) 

Progresul semnificativ constă în calitatea serviciilor şi mai ales diversificarea lor, doar o 
treime fiind de tip rezidenţial (centre, căsuţe şi apartamente în care sunt plasaţi copiii) iar cealaltă 
parte fiind de tip familial (plasamente la familia lărgită, la alte familii sau la un asistent maternal 
profesionist). Raportând însă cifrele disponibile pentru a calcula proporţii în legătură cu acest 
fenomen, lucrurile rămân cvasi similare şi, prin urmare, extrem de alarmante (Date exacte sunt 
disponibile la nivel de Direcţie Generală de Protecţia Copilului din cadrul MMFPS la  
http://www.mmuncii.ro/pub/imagemanager/images/file/Statistica/Buletin%20statistic/2010/Copii%
20sem%20I%202010%20site.pdf): 

• 19 copii dintr-o mie erau în sistem de protecţie în anii ’90 
 

• uşor sub 18 copii dintr-o mie sunt în sistem de protecţie la nivelul anului 2010, 
 

• 44.000 de copii, în plus faţă de cei beneficiind de o măsură de protecţie, sunt beneficiari de 
diverse măsuri de prevenire în diferite tipuri de centre, 

 
În plus faţă de aceste cifre trebuie ţinut cont şi de mişcarea naturală a populaţiei, respectiv faptul 

că la împlinirea majoratului aceşti copii, deveniţi tineri, părăsesc sistemul21.  
Extrapolând la o comparaţie brută a perioadelor de referinţă de mai sus, ţinând cont de faptul că 

în anii ’90 singura formă de protecţie de care copiii beneficiau era cea din centre rezidenţiale, se 
poate spune că atât numeric cât şi procentual presiunea (intrările) a rămas constantă (chiar a crescut) 
pe sistemul de protecţie în ultimii 20 de ani.  

Una dintre cauze o constituie lipsa programelor viabile de prevenire a separării copilului de 
familia naturală, programe care să acţioneze la originea fenomenului, respectiv la cauzele separării 
şi nu doar atunci când aceasta s-a produs.  

Un veritabil program de prevenire ar trebui să pornească de la o identificare reală de nevoi, 
să ştie apoi să analizeze şi să ia decizii cu privire la prioritizarea în adresarea nevoilor, să poată 
urmări situaţia prin procese coerente de monitorizarea şi, de abia atunci când situaţia de facto o 
impune, să facă o referire a cazului către sistemul de protecţie. Alături de această categorie de 
vulnerabilitate se pot adăuga şi alte vulnerabilităţi la riscuri legate de violenţă, abuz, neglijare, 
exploatare, care la rândul lor au nevoie să fie înţelese şi abordate într-un mod cât mai complex şi 
cuprinzător. Oricare ar fi acestea, sistemul de protecţie socială are o capacitate scăzută de a le 
aborda întrucât nu este dotat cu acea componentă de servicii absolut necesare în etapele de 
identificare a nevoilor şi adresare a acestora la nivel local, în spiritul prevenirii.  

În acest fel sistemul de protecţie socială nu poate să acţioneze eficient în beneficiul copiilor 
vulnerabili iar acest lucru este constatat şi în relaţie cu alte categorii de populaţie, fie că este vorba 
de persoane adulte sau vârstnice, în orice situaţie de excluziune socială. 

 
 



 

 
 

Nevoia de a regândi sistemul de protecţie socială – câteva deziderate 
După cum s-a văzut mai sus, nevoia de a susţine şi a dezvolta servicii sociale de bază (sau de 

prevenire) la nivelul întregii ţări este de netăgăduit. Modalitatea prin care se poate face acest lucru 
trebuie să ţină cont de posibilităţile sistemului dar şi de evidenţele existente care arată în ce măsură 
şi care demersuri sunt apropriate contextului actual.  

Cel puţin din perspectiva drepturilor copilului UNICEF a acumulat o serie de experienţe(serie 
de evaluări succesive, de nevoi şi de program au fost derulate în perioada 2008-2009 precum şi 
analize de sistem derulate în 2010. Materialele sunt în curs de publicare pe site-ul UNICEF 
România constituind documente de fundamentare programatică şi de pledoarie pentru ajustarea 
politicilor sociale naţionale) în ultimii trei ani care conduc la o serie de concluzii, structurate pe trei 
niveluri de abordare:  

• realitatea de facto, în special în mediul rural, cu privire la situaţia grupurilor vulnerabile şi a 
resurselor existente, 

• posibile tipuri de intervenţii şi eficacitatea şi eficienţa lor şi  
• analiza sistemică în domeniul protecţiei sociale, pe palierele: legislativ, instituţional, de 

resurse şi de mecanisme cu rol regulator în funcţionarea sistemului de protecţie socială.  
 
Situaţia sistemului actual de protecţie socială conduce la ideea că neglijarea în continuare a 

importanţei serviciilor de prevenire nu afectează doar „concepţia” sistemului însuşi de protecţie 
socială, privându-l de unul dintre pilierele sale esenţiale.  

Această neglijare conduce la dezvoltarea nearmonioasă a sistemului care, nu numai că devine 
ineficient, dar nici nu îşi poate asigura o dezvoltare ulterioară „sănătoasă”, întru-cât îi lipseşte 
ingredientul esenţial: cunoaşterea situaţiei şi, implicit, capacitatea de predicţie pentru viitor.  

Revenind la cele trei niveluri de abordare sus-menţionate propunem următoarea schemă de 
acţiune pentru a contribui eficientizarea protecţiei sociale în componenta ei de asistenţă socială: 

 
a)Înţelegerea realităţii de facto, în special în comunităţile rurale din România deoarece fără 

înţelegerea acesteia politica socială nu poate fi eficace şi adaptată contextului. În cadrul analizelor 
de capacitate le nivel comunitar ale UNICEF s-a constatat că: 

• Resursele, diferenţiate atât prin contextul socio-economic şi geografic cât şi în relaţie cu 
problematica variată cu care se confruntă comunităţile analizate, sunt cu precădere 
insuficiente, 

• Presiunea asupra acestora este mare dar nici populaţia şi nici decidenţii nu ştiu cum să 
procedeze pentru a accesa eficace puţinele resurse disponibile, 

• Problematica din comunităţi tinde să caracterizeze grupuri asemănătoare, determinantul 
principal fiind apartenenţa etnică şi sărăcia economică, 

• Leadership-ul în comunitate şi dezvoltarea unor structuri comunitare sunt slab dezvoltate iar 
primarul nu este decât rar un vector de mobilizare, 

 
Cât de eficace şi eficientă este protecţia socială pentru copiii din România?  

oSistemul atitudinal şi motivaţional al comunităţii este caracterizat mai degrabă de nepăsare şi de 
neimplicare şi are efecte directe atât asupra practicilor profesionale cât şi asupra participării 
grupurilor vulnerabile.  

b)Utilizarea rezultatelor unor proiecte de bună practică în designul politicilor sociale întrucât 
acestea sunt dezvoltate în contexte diferite şi pot furniza informaţii relevante pentru politicile 
sociale. Proiectele UNICEF în domeniu arată că: 

oPlanificarea strategică la nivel comunitar are nevoie de informaţie şi date valide care să fie 
culese, stocate şi interpretate în aşa fel încât să se poată previziona evenimentele ce vor urma sau, 
cel puţin, paşii esenţiali ce vor trebui făcuţi pentru a preîntâmpina diverse probleme, 



 

 
 

oCooperarea locală (profesionişti şi instituţii), ca să fie cât mai fluentă şi lipsită de bariere, are 
nevoie de un cadru formal instituţional care prin proceduri specifice şi atribuţii explicite să 
faciliteze înţelegerea rolului de către fiecare dintre actorii implicaţi în proces, 

oAnsamblul (pachetul) de servicii de la nivel comunitar trebuie gândit şi adaptat nevoilor reale 
din teren, ajustat la capacitatea de implementare şi reglementat prin prevederi legislative explicite 
care să îl facă funcţional şi în beneficiul celor în nevoie. Elementele lui definitorii constau în: 
Dimensiunea funcţională – acţiunile predictive axate pe identificare, monitorizare, evaluare, 
informare, un veritabil mecanism de identificare şi gestionare a riscurilor, Dimensiunea de legătură 
– un mecanism de raportare şi referire şi Dimensiunea de furnizare de servicii si prestaţii sociale 
într-un mecanism instituţional coerent.  

c)Înţelegerea sistemului în ansamblul său este vitală . Nu de puţine ori politicile sociale au fost 
dezvoltate în mod sectorial fapt ce a antrenat două efecte indezirabile: pe de o parte sectoarele nu 
cooperează între ele generând atât lipsuri cât şi redundanţe iar pe de cealaltă parte actorii de la 
nivelul cel mai de jos au asupra lor o presiune compusă din multitudinea de presiuni generată de 
fiecare sector în parte.  

 
Exemple concludente în acest sens sunt: lipsa de conlucrare între sectoarele medical şi social, cu 

efect direct asupra individului ce are nevoi în ambele sfere sau presiunea mare asupra asistenţilor 
sociali de la nivel comunitar care, singuri fiind, ar trebui să efectueze o serie de activităţi în 
majoritatea domeniilor sociale, fie că este vorba de copii, adulţi, vârstnici, persoane cu handicap, 
victime ale violenţei, etc. pentru a enumera doar câteva dintre ele. 

Pentru adresarea acestor probleme se pot lua în considerare elemente din analiza sistemică 
(23Raportul de bază al acestei analize este realizat sub forma unui „desk-review”. Pe baza lui, este 
în decurs de finalizare o cercetare de teren care să aducă elemente concrete în planul analitic, 
reflectând astfel specificul realităţilor de la „firul ierbii”. Pentru acest motiv, enunţurile din acest 
sub-capitol se referă doar la domeniile de reformat nu şi la problemele identificate) a UNICEF care 
arată că este nevoie de acţiuni concrete pe cel puţin 4 paliere: 

oLegislaţia din domeniu are nevoie de ajustare la nevoi şi armonizare pentru a evita 
redundanţele şi contradicţiile,  

oCadrul instituţional are nevoie de articulare, atât pe verticală cât şi pe orizontală, pentru a fi 
mai eficace şi eficient,  

oResursele umane şi financiare ale sistemului există şi au nevoie de o orientare ţintită care să 
asigure atingerea rezultatelor aşteptate,  

oMecanismele cu rol regulator – evaluare, control, inspecţie dar şi cele de monitorizare, au 
nevoie de ajustare la o politică socială coerentă.Experienţele care pot sta la baza regândirii 
sistemului de protecţie socială din România sunt diverse. Materialul de faţă propune câteva idei de 
reformare a sistemului în special din perspectiva protecţiei şi promovării drepturilor copilului. Cu 
siguranţă că experienţele din domenii precum protecţia familiei, egalitatea de şanse între femei şi 
bărbaţi, protecţia persoanelor vârstnice, pentru a enumera doar câteva dintre ele, au generat evidenţe 
relevante care pot contribui împreună la o reforma viabilă a sistemului de protecţie socială.  

Principiile, în schimb, care ghidează o potenţială reformă a sistemului de protecţie socială, sunt 
identice şi aplicarea lor contribuie la o mai mare eficacitate şi eficienţă a acestuia: i) documentarea 
cu evidenţe din teren, de la „firul ierbii” pentru a răspunde cât mai adecvat nevoilor reale de 
reformă, ii) utilizarea modelelor de bună practică existente (ar fi indicat ca rezultatele obţinute în 20 
de ani de reformă să fie capitalizate) şi iii) abordarea sistemică, multidimensională, pe toate 
palierele necesare a fi reformate şi nu doar secvenţial pe unele dintre părţile componente.  
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CAPITOLUL 5. MANAGEMENTUL DE CAZ (DIAGNOZA, 

INTERVENTIE SI EVALUARE) EXEMPLE DE BUNE PRACTICI 
 

Complexitatea managementului de caz poate fi mai bine înţeleasă prin delimitarea 
caracteristicilor specifice acestuia.  

O abordare din această perspectivă au întreprins-o Ridgely şi Willenbring (1992), care au analizat 
cinci modele ale managementului de caz pornind de la o serie de 12 dimensiuni:  

1) durata;  
2) frecvenţa contactului cu clientul;  
3) proporţia numărul de cazuri pentru un angajat;  
4) focalizarea pe serviciu;  
5) tipul de serviciu;  
6) disponibilitatea;  
7) locul;  
8) direcţionarea clientului;  
9) advocacy şi îndrumarea spre servicii alternative;  
10) nivelul de instruire în management de caz ;  
11) autoritatea în managementul de caz ;  
12) structura echipei managementului de caz.  

Aceste dimensiuni pot folosi la organizarea managementului de caz şi la evaluarea sa prin 
operaţionalizarea fiecărei dimensiuni. 

5.1. Durata cazului 
Această dimensiune a managementului de caz este dependentă de caracteristicile programului, 

de efectele anticipate ale intervenţiei şi de resursele disponibile.  
 
Exemplu,  
În cazul intervenţiei în situaţie de criză, care urmăreşte evitarea abandonului şi 

instituţionalizarea copilului, durata acesteia este limitată de la câteva săptămâni până la câteva 
luni. Intervenţia asistentului social este temporară şi urmăreşte echilibrarea sistemului client 
prin sprijin, suport moral şi material, identificarea unor soluţii, mobilizarea resurselor 
clientului etc.  

Furnizorii de servicii sociale folosesc această dimensiune a managementului de caz pentru a 
stabili reguli clare pentru toţi potenţialii beneficiari ai serviciului respectiv.  

Exemplu,  
Cele mai multe centre maternale din România au stabilit perioada de maxim şase luni de 

găzduire şi asistenţă pentru mame şi copil şi, în cele mai numeroase cazuri, perioada de trei luni de 
urmărire post găzduire; managementul de caz în programe de adopţie naţională fixează, conform 
legislaţiei, termenul-limită de doi ani de urmărire post adopţie etc. 

Există situaţii în care toate cazurile instrumentate într-un anumit serviciu social au o perioadă de 
asistenţă raportată nu la un termen-limită, ci la nevoile clientului. Cazul este considerat încheiat 
atunci când beneficiarul serviciului oferit nu mai are nevoie de acesta. 

 De exemplu, în cadrul programelor de integrare profesională a tinerilor ce au terminat o 
forma de educaţie vocaţională, managementul de caz este oferit numai până în momentul în 
care clienţii şi-au găsit un loc de muncă; consilierea pre- şi posttestare HIV are o durată 
limitată în cazul în care persoana testată nu este seropozitivă, nu mai are nevoie de suport oferit 
în cadrul acestui serviciu etc. 



 

 
 

Pentru unele programe, sunt oferite servicii profesioniste pe o perioadă stabilită în funcţie de 
limita minimă de timp în care trebuie oferite servicii pentru diferite categorii de clienţi.  

Exemplu  
Există programe de reintegrare a foştilor deţinuţi care beneficiază de servicii de consiliere pe 

o perioadă de minim şase luni; alte programe, cum ar fi reintegrarea socială a victimelor 
traficului de fiinţe umane, care stipulează asistenţă pentru perioade mai mari (minim 12 luni).  

Aceste perioade minime pentru asistenţă sunt stabilite în funcţie de rezultatele obţinute în 
programe similare. Este adevărat că, uneori, limitele acestea sunt dependente şi de resursele 
materiale, financiare şi umane disponibile, dar e important ca aceste limitele să fie fixate în funcţie 
de rezultatele maxime pe care le poate avea intervenţia specializată şi de reducerea riscului de 
recidivă. 

 
 Din cercetările privind supervizarea apreciativă putem observa că o intervenţie pe o perioadă 

mai scurtă de trei luni pentru reducerea riscului de abandon al copilului este ineficientă. 
De asemenea, există servicii sociale care nu au fixată o limită de timp ca formă de 

management al intervenţiei.  
Exemplu  
Cele mai multe programe de acest fel se adresează diferitelor categorii de persoane 

dependente: persoane cu dizabilităţi, persoane vârstnice, în general asistaţi ai căror probleme se 
pot doar remedia dar nu dispar în totalitate(dizabilitatea, vârsta) etc.  

Managementul de caz nu stabileşte o limită minimă sau maximă, nici o perioadă optimă 
pentru intervenţiile specializate. Acestea sunt oferite în funcţie de nevoi, dar şi de potenţialul 
beneficiarilor.  

Am văzut că, în condiţiile în care nu sunt dezvoltate anumite servicii pentru diferite categorii de 
persoane, practica asistenţei sociale ne ajută şi chiar ne obligă să ajungem la stabilirea unor durate 
optime de intervenţie.  

De aceea, atunci când nu dispunem de multă experienţă în oferirea unor servicii 
specializate, este necesară evaluarea periodică a activităţilor desfăşurate, a rezultatelor de 
implementare şi a celor de impact pentru stabilirea acestei perioade optime de intervenţie. 

5.2. Intensitatea frecvenţei contactului cu clientul 
Analizând ceea ce se întâmplă în relaţia manager de caz - client, ne dăm seama că frecvenţa 

întâlnirilor are un rol important atât în stabilirea şi consolidarea relaţiei, cât şi în evitarea 
dependenţei care se dezvoltă în general în această relaţie.  

Teoreticienii şi practicienii asistenţei sociale consideră că această frecvenţă poate fi stabilită 
atât în funcţie de nevoile clientului, de potenţialul său, cât şi de rezultatele aşteptate într-o anumită 
perioadă limitată. 

 Sunt programe în care managerul de caz se întâlneşte zilnic cu clientul său, mai ales în 
anumite perioade (de exemplu, poate fi un caz în situaţie de criză ce debutează cu întâlniri zilnice, 
plasamentul unui copil la asistentul maternal presupune contacte zilnice imediat după plasament, 
la fel şi consilierea unei persoane instituţionalizate, mai ales în prima perioadă.  

Alte servicii sociale presupun întâlniri lunare sau chiar trimestriale. 
 Exemplu 
evaluarea progresului înregistrat în cazul unei adopţii naţionale se face trimestrial.  
Sunt şi servicii în care managementul de caz se stabileşte de la o intervenţie la alta, în funcţie 

de nevoile clienţilor, fără a exista o frecvenţă standard stabilită.  
Servicii mobile oferite la domiciliu pentru copiii cu dizabilităţi oferă un exemplu în acest 

sens ; sunt situaţii în care managerul de caz se deplasează săptămânal, în altele lunar, în funcţie de 



 

 
 

nevoile fiecăruia în parte, şi rolul acestuia este de a contacta şi a coordona echipa de 
specialişti ce oferă servicii specifice (logopedic, kinetoterapie, ergoterapie etc.). 

5.3. Proporţia numărul de cazuri pentru un manager de caz 
 

Calitatea şi eficienţa unui manager de caz sunt condiţionate şi de numărul de clienţi pentru 
care lucrează. De aceea, încărcătura cazuistică trebuie să fie fixată în funcţie de tipologia 
clienţilor, de specificul serviciilor, de obiectivele intervenţiei.  

 
Se consideră o proporţie mică de cazuri pentru un număr mediu de 18-20 de cazuri active 

raportate la un manager de caz.  
Este exemplul unui asistent social ce se ocupă de o reţea de asistenţă maternală pentru care 

oferă servicii diverse. Peste acest număr, practica a demonstrat că eficienţa şi calitatea 
serviciilor oferite de asistentul social scade vizibil.  

Proporţia numărului de cazuri este mare dacă managerul de caz lucrează cu un număr mare 
de persoane, fără să fie afectată calitatea serviciilor oferite; de exemplu, un număr mediu de 45 
de cazuri active de cazuri de familii aflate în programe de prevenire a abandonului şi a 
instituţionalizării prin menţinerea copilului în familie poate fi considerat optim;  

 
Un număr mai redus de cazuri înseamnă slaba ocupare a poziţiei de către asistentul social, 

iar un număr mai mare reprezintă o piedică în oferirea unor servicii de calitate. 
 

5.4. Tipul de serviciu 
În funcţie de tipul de serviciu oferit, se poate vorbi de un management de caz prin care se 

asigură de către aceeaşi instituţie o paletă largi de servicii pentru clienţi, de un management al 
serviciilor oferite de alte instituţii, de management de caz în cadrul unor servicii specializate.  

Un criteriu utilizat pentru specificarea unor categorii diferite de management de caz este cel 
referitor la numărul persoanelor care primesc în acelaşi timp servicii de la managerul de caz; din 
acest punct de vedere, întâlnim servicii oferite grupurilor de clienţi cum ar fi: 

• grupurile de suport,  
• grupurile terapeutice,  
• grupurile de educaţie parentală etc.  

şi servicii personalizate cum ar fi serviciile de consiliere şi sprijin pentru femeia gravidă 
predispusă la abandonul copilului. 

5.5. Disponibilitatea 
 

Există servicii sociale care oferă asistenţă 24 de ore pe zi, cum ar fi: adăposturile pentru 
victimele violenţei domestice, centrele de primire în regim de urgenţă, prevenirea şi combaterea 
abuzului asupra copilului, telefoanele de tip help-line etc,  

 
Alte servicii sunt oferite doar în timpul programului obişnuit de lucru (de exemplu, serviciul de 

consiliere şi sprijin pentru părinţi, serviciul de prevenire a abandonului) şi altele sunt în timpul de 
lucru normal şi atunci când apar evenimente deosebite (de exemplu, serviciul de protecţie a 
copilului în regim de asistenţă maternală). 

 



 

 
 

5.6. Locaţia unde se oferă serviciul 
 
Din perspectiva locaţiei serviciilor oferite, întâlnim: 

 
a) servicii oferite la birou (de exemplu, servicii de consiliere a victimelor violenţei 

domestice, a tinerelor mame, servicii de informare etc.); 
 

b) servicii oferite la birou şi pe teren (serviciul de adopţie, care presupune lucrul cu familia, 
inclusiv evaluarea acesteia la domiciliu, serviciul de asistenţă maternală, serviciul de 
intervenţie în caz de abuz asupra copilului etc.); 

 
c) servicii oferite numai la domiciliul clienţilor (servicii mobile pentru copiii cu dizabilităţi şi 

părinţii acestora, servicii la domiciliu pentru persoane de vârsta a treia etc.); 
 

d) servicii oferite prin telefon şi Internet (servicii telefonice de tip help-line consiliere on-
line, servicii de informare şi consultanţă etc.); 

 
e) servicii oferite în comunitate, în principal campaniile de informare-educare-comunicare, de 

mobilizare a comunităţii, campaniile de sensibilizare a comunităţii etc. 
 

5.7. Orientarea clientului 
Din acest punct de vedere, managementul de caz este influenţat de modul în care sunt 

direcţionaţi clienţii spre diferite servicii sociale; în unele cazuri, clienţii sunt orientaţi spre 
servicii oferite în comunitate de alţi furnizori de servicii; în altele, sunt direcţionaţi spre servicii 
oferite de organizaţie şi, nu în ultimul rând, există situaţii în care clienţii sunt sprijiniţi să-şi 
stabilească obiective, să-şi planifice şi să decidă în ceea ce priveşte desfăşurarea unor activităţi.  

 
Cu alte cuvinte, această dimensiune a managementului de caz clarifică, în final, cine sprijină 

clientul pentru a-şi rezolva problemele; poate fi organizaţia din care managerul de caz face parte, 
pot fi alte instituţii din comunitate sau însuşi clientul. 

5.8. Advocacy şi îndrumarea spre servicii alternative 
 

Advocacy este un set de activităţi destinate sprijinirii clienţilor sau beneficiarilor de servicii 
sociale pentru a-şi rezolva problemele prin influenţarea deciziei la nivelul autorităţilor.  

Cele mai răspândite forme de advocacy realizate de managerii de caz sunt: advocacy de caz 
şi advocacy de grup.  

Primul proces vizează ajutarea unei persoane dezavantajate, vulnerabile sau marginalizate prin 
activităţi specifice de influenţare a deciziei autorităţilor.  

Al doilea vizează modificarea unei situaţii care afectează un număr mai mare de persoane şi 
care presupune promovarea adoptării unor noi practici instituţionale, a modificărilor legislative etc.  

Managerul de caz se implică în advocacy de grup atunci când descoperă elemente comune 
la un număr mare de persoane care generează o problemă, iar rezolvarea acesteia presupune o 
intervenţie colectivă.  

Practic, acest proces urmăreşte creşterea accesului persoanelor la serviciile oferite în cadrul 
comunităţii, promovarea unor noi servicii care să răspundă unor nevoi ale populaţii şi unor cereri 
explicite pentru astfel de servicii, găsirea unor alternative în situaţia în care nu există suficiente 



 

 
 

servicii comunitare, stimularea, susţinerea şi acompanierea clienţilor în obţinerea drepturilor 
legale.  

 

5.9. Nivelul de instruire în management de caz 
În standardele de calitate privind managementul de caz sunt prevăzute condiţii în ceea ce 

priveşte pregătirea şi nivelul de studii ale managerilor de caz; standardul 9 (vezi Anexa 4 Legea 
272/2004) prevede explicit aceste condiţii pentru ca o persoană să fie manager de caz :  

• să aibă studii superioare în asistenţă socială şi experienţă de cel puţin trei ani în 
servicii pentru copil şi familie ;  

• au prioritate la angajare profesionişti cu pregătire specială în managementul de caz şi 
cei cu experienţă specifică pe serviciul respectiv.  

Standardele minime obligatorii în managementul de caz acceptă şi posibilitatea ca 
persoanele care au studii socioumane, altele decât de asistenţă socială, să ocupe poziţia de manager 
de caz, dar trebuie să aibă „experienţă de cel puţin cinci ani în serviciile pentru copil şi familie" 
(Ordin nr. 69/2004), punând accent şi pe pregătirea specifică în managementul de caz.  

 

5.10. Autoritatea în managementul de caz 
Autoritatea managerului de caz este dată şi de poziţia sa de intermediar între clienţi şi diferite 

servicii sociale, de funcţiile pe care le îndeplineşte în instrumentarea cazurilor. 
Managerul de caz „asigură implicarea şi conlucrarea, pe parcursul tuturor etapelor 

managementului de caz, a unei echipe de profesionişti, de regulă multidisciplinară şi, după caz, 
inter-instituţională, precum şi intervenţia punctuală a unor specialişti colaboratori atunci când 
este necesar" (Ordin nr. 69/2004).  

Managerul de caz este responsabil cu această colaborare instituţională şi reprezintă un motor 
pentru integrarea serviciilor existente în comunitate, pornind de la nevoile clienţilor şi de la 
identificarea modalităţilor de rezolvare a problemelor acestora.  

Din acest punct de vedere, această dimensiune a managementului de caz identifică grade 
diferite de autoritate în serviciile sociale ; există servicii în care managerul de caz are autoritate 
ridicată şi control administrativ, în alte servicii managerii de caz au puţină autoritate, mai mult o 
funcţie de persuasiune şi mediere, iar în altele au inclusiv autoritate financiară.  

 
Autoritatea managerului de caz este construită de modul în care managementul instituţiei 

gândeşte serviciile oferite şi rolul managerului de caz în cadrul acestor servicii. 
 

5.11. Indicatori ai calităţii managementului de caz 
Managementul de caz are ca scop eficientizarea intervenţiei sociale pentru îmbunătăţirea 

calităţii serviciilor prin referire la resursele comunitare, îndeplinirea planificării, obţinerea 
rezultatelor dorite, evaluarea practicii sociale întreprinse în cadrul lucrului de caz, modul de 
organizare şi eficienţa lucrului în echipă, colaborarea cu factorii implicaţi în rezolvarea problemei 
clientului, educaţia familială şi individuală şi întreprinderea unor campanii de advocacy de caz 
sau de grup. 

Calitatea managementului de caz poate fi măsurată şi apreciată în funcţie de trei direcţii 
principale:  

  a) nivelul rezolvării problemei; 
  b) procesul de management;   
  c) satisfacţia clientului. 



 

 
 

a) Nivelul rezolvării problemei poate fi evaluat prin modul în care au fost stabilite obiective 
tangibile şi gradul de atingerea acestora, prin măsurarea schimbărilor intervenite în situaţia 
beneficiarului în funcţie de obiective stabilite şi prin sesizarea schimbărilor din comportamentul 
beneficiarului şi reducerea dependenţei faţă de serviciile oferite.  

Pentru a evalua modul în care serviciile au răspuns nevoilor clienţilor şi impactul pe care l-a avut 
serviciul oferit beneficiarilor, se stabilesc indicatori cantitativi şi calitativi capabili să măsoare 
modificările survenite în rândul clienţilor serviciilor sociale.  

La acest nivel, este vorba despre o evaluare de impact care măsoară modificări, în funcţie de 
indicatori obiectivi,  

b) Procesul de management - calitatea acestuia poate fi măsurată prin nivelul costurilor 
serviciilor oferite către beneficiar (calculul cost per beneficiar), prin evaluarea nivelului de 
utilizare a resurselor disponibile şi aprecierea adecvării serviciilor oferite la nevoile clientului.  

Pentru evaluarea procesului de management pot fi utilizate mai multe criterii: al 
pertinenţei, al conformităţii, al eficacităţii şi al eficienţei.  

Criteriul pertinenţei are ca efect adecvarea dintre obiectivele propuse pentru rezolvarea 
problemei clienţilor şi activităţile întreprinse în cadrul procesului de management de caz.  

Criteriul conformităţii urmăreşte să aprecieze măsura în care ceea ce se desfăşoară este 
conform activităţii dorite.  

De multe ori, există tendinţa de a face o disociere între ceea ce se face efectiv şi ceea ce se 
afirmă.  

Orice evaluator a procesului de management din cadrul instituţiei sau din afara ei trebuie 
să urmărească în detaliu dacă activitatea care se desfăşoară este conform exigenţelor afirmate ale 
serviciului în cauză.  

Urmărirea acestui criteriu conduce, în primul rând, la aprecierea calităţii serviciilor sociale 
propuse.   

Criteriul eficienţei este, poate, cel mai cantitativ criteriu deoarece urmăreşte măsurarea 
modului în care activitatea desfăşurată în managementul de caz produce rezultatele aşteptate în 
cadrul celui mai bun raport posibil calitate/cost. 

 
c)Satisfacţia clientului - este evaluat modul în care beneficiarul caracterizează serviciile primite, 

gradul de satisfacţie faţă de acestea şi faţă de rezultatele obţinute.  
Analiza modului cum percep clienţii serviciile sociale oferite de agenţie este un indicator al 

oricărui proces de evaluare a calităţii acestor servicii. 
Cerinţele managementului de caz creează condiţii pentru îmbunătăţirea calităţii serviciilor oferite 

de diferite instituţii de asistenţă socială şi adaptarea permanentă a acestora la nevoile şi solicitările 
existente.  

 
Din punctul de vedere al macropracticii în asistenţa socială, managementul de caz reprezintă o 

orientare personalizată către client şi o premisă importantă a dezvoltării unor servicii integrate 
pentru diferite categorii de populaţii vulnerabile şi defavorizate, considerate mai eficiente şi mai 
puţin costisitoare.  

 
Modelele prezentate reprezintă o încercare de clasificare pe baza unor documentări teoretice şi a 

unei experienţe practice, de promovare a unor noi modele de acţiune capabile să dezvolte capacităţi 
instituţionale şi personale de răspuns la situaţiile cu care se confruntă asistenţii sociali în practica 
lor profesională. 
  



 

 
 

INSTRUMENTE DE EVALUARE ŞI INTERVENŢIE 

A. Ghid pentru evaluarea familiei în studiu şi întocmirea planului de intervenţie 
  
 I. Faza iniţială 
 Descrierea sistemului client - familia 
 I.Explorare 

1.Natura trimiterii - cum a ajuns asistatul la instituţie 
 2.Problema aşa cum este percepută de asistat 

3.Problema aşa cum este ea definită de sisteme semnificative cu care interacţionează 
sistemul asistatului. 

 4.Problema aşa cum este percepută de asistentul social 
  a.evaluarea realităţii obiective a asistatului 
  b.evaluarea realităţii subiective a asistatului 
 5.Problema asupra căreia se va lucra: 

a.problema sau partea problemei pe care asistatul o consideră cea mai importantă 
sau cu care asistatul vrea să înceapă 

b.problema sau partea problemei considerată de asistentul social cea mai critică 
sau care trebuie tratată mai întâi 

c.problema sau partea problemei, care în baza judecăţii asistentului social poate 
fi cel mai repede soluţionată 

d.problema sau partea problemei care se încadrează în interiorul limitelor  
  mediului/ locului de muncă 
 II.Capacitatea sistemului asistatului - familiei 
 Pentru această secţiune se va evalua sistemul familiei asistate urmând una din secţiunile de 

mai jos: 
a.stadiul ciclului vieţii familiale al familiei respective şi problemele cu care se 

confruntă sau problemele ce se interferează, provoacă sau interacţionează problema 
actuală 

b.contextul cultural al familiei şi relevanţa acestuia pentru problema curentă 
  c.rolurile membrilor familiei 
  d.regulile familiei 
  e.graniţele familiei 
  f.subsisteme ale familiei 

g.eficacitatea satisfacerii nevoilor emoţionale ale membrilor familiei 
  h.scopurile membrilor familiei 
  i.valorile familiei 
  j.situaţia socio-economică 
  k.nivelul de educaţiea membrilor familiei 
 III.Stabilirea contactului cu sistemul familial 
 Împreună cu asistatul, familia acestuia asistentul social participă la definirea problemei, 

explorarea şi evaluarea, stabilirea priorităţilor şi a planului de intervenţie, a stategiei iniţiale: 
  a.împărtăşirea definirii problemei curente 
  b.acordul mutual asupra scopurilor şi sarcinilor 
  c.acordul asupra planului de intervenţie 
  d.rolurile asistatului şi a asistentului social 
  e.aspectele culturale care vor fi luate în considerare 
  f.motivaţia asistatului şi a familiei acestuia 
  g.metodele de intervenţie ce vor fi folosite 



 

 
 

  h.timpul de lucru ce va fi alocat acestei probleme. 
  
 II. Faza orientată spre schimbare/intervenţie 
 În această secţiune asistentul social va trebui să prezinte un plan pentru desfăşurarea muncii 

cu asistatul, respectiv familia, bazată pe diagnosticarea problemei evaluate în faza iniţială.Această 
stategie ar trebui să indice dacă planul de intervenţie va trata: 

  a.tranziţiile vieţii 
  b.problemele legate de nevoi şi mediu 
  c.modelele de comportament maladaptative  (defectuoase) 
  d.scopurile ( de preferat prezentate sub forma unui tabel) 

Problema iniţială 
sau părţi ale 
problemei 

Scopul/Obiectivul de preferat 
bine formulate şi realiste 

Intervenţia 
detailată în paşi 
mici 

Termenul limită 
pentru realizarea 
obiectivului propus 

 
  
III. Faza de încheiere - terminarea relaţiei de asistenţă socială 
  
 În această etapă asistentul social trebuie să poată răspunde la următoarele întrebări: 
• Care este planul său pentru a încheia relaţia de asistenţă? 
• Ce factori ar indica necesitatea încheierii relaţiei? 
• Cum s-ar putea pregăti atât asistatul cât şi asistentul social pentru încheierea relaţiei? 
• Ce preocupări por exista privind incheierea relaţiei de asistenţă socială atât din partea 

asistatului cât şi a asistentului social? 
 

B. Model de sumarizare a diagnosticului şi intervenţiei sociale în cadrul familiei 
 

 1. Structura familiei 
a.date personale şi familiale 

  b.forma legală 
  c.componenţa numerică 
  d.date de stare civilă 
 2. Istoricul familiei 
  a.când s-a constituit familia/cuplul 
  b)evenimentele importante din viaţa familiei 
  c)crizele prin care a trecut familia 
 3. Starea de sănătate a familiei 

a.existenţa unei deficienţe  
  b.disfuncţii ale familiei ca urmare a unor accidente sau boli 
c.expertiza medicală a capacităţii de muncă şi acţiunile de reintegrare profesională a 
persoanelor cu dizabilităţi 
d.capacitatea familiei de a asigura condiţii optime pentru restabilirea sănătăţii şi 
capacităţii de muncă 
e.problemele familiale sau dezorganizarea datorate prezenţei persoanelor cu 
deficienţă senzorială, motorie sau neuro-psihică. 

 4. Funcţionarea socio-economică a familiei 
a. condiţiile de locuit 

  b.forma de proprietate a locuinţei 



 

 
 

  c.dotarea cu utilităţi a familiei (mobilier,aparatură electronică) 
  d.condiţiile de igienă a locuinţei 
  e.status economic 
  f. veniturile şi cheltuielile familiei 
 5. Relaţiile familiale 

a.funcţionarea personală în interiorul familiei 
  b.relaţiile dintre soţi/parteneri; funcţionarea maritală 
  c.relaţiile dintre generaţii 
  d.relaţiile dintre persoanele cu deficienţe şi ceilalţi membrii ai familiei 
 Starea civilă a mamei 
• adolescentă-mamă 
• singură 
• necăsătorită 
• divorţată 
• văduvă 
• separată temporat sau părăsită de soţ 

 
 Starea civilă a tatălui 
• văduv 
• părăsit sau separat de soţie 
• divorţat, are sau nu are în sarcină creştereaşi educarea copiilor 

 
 6. Funcţionarea parentală: carenţe educativ pedagogice 
 - încredinţarea copiilor în caz de divorţ 
 
 7.Starea morală a familiei 

a.alcoolism sau alte toxicomanii 
  b.vagabondaj 
  c.cerşetorie 
  d.prostituţie 

 
8.Forme de intervenţie socială pentru rezolvarea problemelor familiei 

  a.intervenţii directe 
  b.informarea şi trimiterea la alte instituţii 
  c.managementul cazului 
  d.munca în echipă 
  e.intervenţii indirecte 
 
  



 

 
 

C. Dimensiuni ale intervenţiei în cadrul familiei 
 

DIMENISIUNI NOŢIUNI CHEIE 

 
1. Rezolvarea problemei 

Există două tipuri de probleme:intrumentale şi 
afective 
Procesul are şapte etape: 
1.identificarea problemei 
2.comunicarea problemei persoanei potrivite 
3.dezvoltarea acţiunilor alternative 
4.alegerea strategiei de acţiune 
5.intervenţia/acţiunea 
6.urmărirea sau monitorizarea intervenţiei 
7.evaluarea rezultatelor 
Postulat: 
-cel mai eficient: realizarea celor 7 etape 
-cel mai ineficient: imposibilitatea 
recunoaşterii problemei, nu se poate atinge nici 
prima etapă 

2. Roluri -Două tipuri de funcţionare a familiei: necesare 
şi altele 
-Două spaţii de funcţionare a familiei: 
instrumentală şi afectivă 
-Grupuri de funcţionare familială necesare 
A.Instrumentale 
 1.asigurarea bunurilor materiale 
B.Afective 
 1.îngrijire şi sprijin 
 2.obţinerea plăceri sexuale pentru adulţi 
C.Mixte 
 1.dezvoltarea deprinderilor practice necesare 
vieţii de zi cu zi 
 2.sisteme de sprijin şi organizare 
-Alte acţiuni familiale 
Adaptarea bună sau mai puţinbună la mediul 
schimbat. 
-Măsurarea funcţionării rolurilor se întâmplă 
prin observarea modului în care sunt împărţite 
responsabilităţile în cadrul familiei, cum este 
abordată problematica răspunderii. 
Postulat: 
-cel mai eficient: când funcţiile familiale sunt 
bine definite şi responsabilitatea vine din 
interior 
-cel mai puţineficient: când funcţiile familiale 
nu sunt împărţite sau/şi responsabilitatea 
fiecărui membru nu este definită. 



 

 
 

3. Sensibilitatea afectivă 
 

-Există două grupe: sentimente de bunăstare şi 
sentimentele ce apar în situaţii de criză 
Postulat: 
-cel mai eficient: când gama totală de reacţii 
corespunde în intensitate şi calitate cu stimulii 
declanşatori 
-cel mai puţineficient: când această gamă este 
foarte restrânsă (1-2 sentimente) şi/sau 
denaturată prin intensitate şi calitate faţă de 
stimulul declanşator. 

4. Implicarea afectivă Scala implicării conţine şapte situaţii: 
1.lipsa implicării 
2.implicarea lipsită de sentimente 
3.implicarea inconsistentă 
4.implicarea narcisistă 
5.implicarea empatică 
6.implicarea exagerată 
7.implicarea simbiotică 
Postulat: 
-cel mai eficient: implicarea empatică 
-cel mai ineficient: implicarea simbiotică şi 
lipsa implicării 

Controlul comportamental Se referă la trei situaţii: 
1.situaţii periculoase 
2.trăirea şi exprimarea nevoilor şi impulsurilor 
psihologice (mâncatul, băutul, dormitul, 
agresivitatea, sexul) 
3.comportamentul interpersonal social în 
cadrul şi în exteriorul familiei. 
Standardul comportamentului aprobat este 
definit de patru stiluri: 
-rigid 
-flexibil 
-laissez-faire sau permisiv 
-haotic 
Postulat: 
-cel mai eficient: stilul flexibil 
-cel mai puţineficient: stilul haotic 

(Adaptat după N.B.Epstein - D.S.Bishop, pe baza modelului McMaster) 
  

Bibliografie: 
 
• Abric, J.-C. (2002),  Psihologia comunicării, Iaşi, Editura Polirom. 
• Alexiu, M.  (2003), “ Valori şi faze ale acţiunii în asistenţa socială” în G. Neamţu (coord.), 

Tratat de asistenţă socială, Iaşi, Polirom, pp. 319 – 365. 



 

 
 

• Bocancea, C. (1999), “Asistentul social şi sistemul client” în C. Bocancea, G. Neamţu, 
Elemente de asistenţă socială, Iaşi, Editura Polirom, pp. 79-91. 

• Crystal, D. (1975), “Paralinguistics” în The Body as a Medium of Expression, New York, 
E.P.Dutton & Co. Inc., pp.162 – 174. 

• Cornelius, H.; Faire, S. (1996), Ştiinţa rezolvării conflictelor. Bucureşti,  Editura Ştiinţă şi 
Tehnică. 

• Cuilenburg, J.J.; Scholten, O.; Noomen, G. W (1998),  Ştiinţa comunicării, Bucureşti, 
Editura Humanitas. 

• Dafinoiu, I. (2001), Elemente de psihoterapie integrativă, Iaşi, Editura Polirom. 
• Dafinoiu, I. (2002), Personalitatea – metode calitative de abordare. Observaţia şi interviul, 

Iaşi,  Editura Polirom. 
• De Peretti, A; Legrand J.-A.; Boniface, J. (2001),  Tehnici de comunicare, Iaşi,  Editura 

Polirom. 
• Dinu, M. (1997),  Comunicarea, Bucureşti, Editura Ştiinţifică. 
• Hall, E. (1966/1990), The Hidden Dimension, New York: Anchor Books Edition.  
• Ivey, A., E. (1988), Intentional Interviewing and Counselling, California, Brooks/Cole 

Publishning Company, Pacific Grove, Second edition. 
• Lohisse, J. (2002), Comunicarea. De la transmiterea mecanică la interacţiune, Iaşi, Editura 

Polirom. 
• Ludlow, R.; Panton, F. (1992), The essence of effective communication, New York: Hemel 

Hempsted, Prentice Hall International. 
• Lupu, I.; Zanc, I. (1999),  Sociologie medicală – Teorie şi aplicaţii,  Iaşi, Editura Polirom, 

pp 102 – 126. 
• Nemţeanu, C. (2000), Comunicare sau înstrăinare?, Bucureşti, Editura Gnosis. 
• Morys-Gieorgica, G.; Bogdańska, P. (2004),   „Abilităţi de comunicare”, în Manual de 

consiliere la distanţă, Bucureşti, 2004, pp. 388 – 404, 
http://www.praca.gov.pl/eurodoradztwo/distance_counselling/distance%20counselling/rum/
manual%20dc%20ro.doc (accesta în sept. 2008) 

• O’Sullivan, T.; Hartley, J.; Saunders, D; Montgomery, M.; Fiske, J. (2001), Concepte 
fundamentale din ştiinţele comunicării şi studiile culturale, Iaşi, Editura Polirom. 

• Rivers, D. (2001),  The Seven Challenge – A Workbook and Reader About Communicating 
More Cooperatively, August, 2001, www.coopcomm.org/orderbook (accesat în ian. 2007). 

• Poledna, S. (2001),  “Metode de lucru cu infractorii. Interviul“ – în Manualul consilierului 
de reintegrare socială şi supraveghere – coord. I. Durnescu, Craiova, Editura Themis. 

• Stanton, N. (1995), Comunicarea, Bucureşti, Societatea de Ştiinţă şi Tehnică S.A.  
• Teodorescu,  H. N. (2005), „Îmbunătăţirea aspectelor prozodice în sinteza text-to-speech 

pentru limba română”, în Revista de Politica Stiintei si Scientometrie  - Număr Special 2005, 
http://frf.cncsis.ro/documente/87A2105.doc. (accesat în oct. 2008). 

• Tran, V.; Stănciugelu I. (2007), Teoria comunicării,  Bucureşti, Editura comunicare.ro. 
• Trohin, E. (2006),  Particularităţi lingvistice ale comunicării în Internet, Teza de doctor în 

filologie, Universitatea de Stat din Moldova, Chişinău. 
• Vârgolici, N. (2003),  Redactare şi corespondenţă, Bucureşti, Editura Universităţii din 

Bucureşti, versiune on-line: http://ebooks.unibuc.ro/StiinteCOM/comunicare/index.htm 
(accesat în oct. 2008). 

• www.citylink.co.nz/information/network.html  
• http://www.deklausen.ro/articol.aspx?aid=3&cid=2 

  

http://www.praca.gov.pl/eurodoradztwo/distance_counselling/distance%20counselling/rum/manual%20dc%20ro.doc
http://www.praca.gov.pl/eurodoradztwo/distance_counselling/distance%20counselling/rum/manual%20dc%20ro.doc
http://www.coopcomm.org/orderbook
http://frf.cncsis.ro/documente/87A2105.doc
http://ebooks.unibuc.ro/StiinteCOM/comunicare/index.htm
http://www.citylink.co.nz/information/network.html
http://www.deklausen.ro/articol.aspx?aid=3&cid=2


 

 
 

APLICAŢII 
 
TEMA 1 
1. Analizarea şi dezbaterea fiecărui titlu din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii 

Europene  
2. Analizarea şi dezbaterea fiecărui titlu din DECLARATIA UNIVERSALA A 

DREPTURILOR OMULUI  
 
TEMA 2 
1. Dezbaterea pe marginea subiectului scăderea natalităţii si eficientizarea politicilor pro-

nataliste. 
2. Analizarea modelelor de politici familiale în uniunea Europeană 
3. Prezentarea unor situaţii de discriminare în funcţie de gen 
 
TEMA 3 
1. Analizarea si dezbaterea RAPORTUL AL FEDERATIEI ORGANIZATIILOR 

NEGUVERNAMENTALE PENTRU COPIL – FONPC 
 
TEMA 4 
1. Identificarea situatiilor de risc în cazul familiei şi a copilului. 
 
TEMA 5 

1.Prezentarea unui itemilor managementului unui caz în domeniul protecţiei 
drepturilor copilului 

2. Identificarea modalitaţilor de aplicare a managementului de caz (pe un caz real sau 
fictiv) în concordanţa cu standardele minime obligatorii privind managementul de caz în 
protecţia copilului. 

 
 
APLICAŢII  
 
TEMA 1. Analizarea şi dezbaterea fiecărui titlu din Carta drepturilor fundamentale a 

Uniunii Europene  
 
-vezi anexele 1 şi 2 CD 
 
TEMA 2 : Cum ajungem la egalitate de şanse? 
 

1. Cu ajutorul legilor, instituţii şi organizaţii de profil a codurilor de etică 
a. Legi: 

· Convenţia ONU privind eliminarea tuturor formelor de discriminare faţă de 
femei (CEDAW), 1979 

· Declaraţia de la Bejing a Conferinţei Mondiale privind condiţia femeilor în 
lume, 1995 

· Carta Socială Europeană, 1996 
· Legea privind acordarea concediului paternal, nr. 210/1999 
· Ordonanţa Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea 



 

 
 

tuturor formelor de discriminare 
· Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi 
· Constituţia României, 2003 
· Legea nr. 217/2003 pentru prevenirea si combaterea violentei in familie 

b. Instituţii: 
· Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării (CNCD), din 2001. 
· Agenţia Naţională pentr Egalitate de anse (ANES), 20052009, 

actual în subordina Guvernului. 
c. Organizaţii de profil 

· Societea de Analize Feministe AnA44 
· Centul Parteneriat pentru Egalitate 
· Centul de Dezvoltare Curriculară şi Studii de Gen FILIA 
· Centrul Educaţia 2000+. 
· Asociaţia Femeilor Rome 
· Romani Cris 
· Fundaţia anse Egale pentru Femei 
· Pro Women. 
· Asociaţia Femeilor din România 
· Organizaţii ale femeilor în partidele politice din România 

d. Coduri de etică 
Codurile de etică sunt de regulă profilate pe tipul de instituţii sau firme în 

care acestea se aplică. Ele prebuie să conţină prevederi explicite privind: 
· Nediscriminarea femeilor 
· Politicile afirmative ale firmelor şi instituţiilor pentru asigurarea egalităţii de 
şanse (vezi mai jos). 
· Prevederi privind prevenirea şi sancţionarea hărţuirii sexuale (vezi mai jos). 

2. Cu ajutorul politicilor educaţionale 
a. Acţiunea afirmativă 

Acţiunea afirmativă desemnează orice politică instituţională menită să deschidă domenii 
tradiţional dominate de bărbaţi. Ea constă în următoarele: 

(1) proporţia angajaţilor (admişilor) întro firmă, şcoală, facultate etc să fie echivalentă cu 
proporţia candidaţilor funcţie de sex;  

(2) la competenţă egală, între femei şi bărbaţi sunt preferate femeile;  
(3) interzicerea segregării pe sexe a locurilor de muncă şi a publicităţii făcute acestora;  
(4) creşterea salariilor în domeniile dominate de femei pe principiul valorii comparabile (a 

muncilor desfăşurate în aceste sectoare dominate de femei, care sunt mai prost plătite, în comparaţie 
cu muncile desfăşurate în sectoare bine plătite vezi de exemplu scăderea comparativă a salariilor în 
mediul universitar pe măsura feminizării acestuia). 

Argumentele aduse împotriva acţiunii afirmative pot fi rezumate după cum urmează: 
1. Favorizarea femeilor în numele unei nedreptăţi trecute (a unei discriminări trecute) înseamnă 

nedreptăţirea prezentă a bărbaţilor. Dacă orice discriminare este prima facie condamnabilă, atunci şi 
acţiunea afirmativă este condamnabilă. 

2. Mecanismele pieţii trebuie lăsate să acţioneze nestingherit. Faptul că femeile tind să se 
concentreze în sectoare prost plătite, sau că unele preferă munca casnică, este alegerea lor 
personală. Dacă doresc să fie mai bine plătite să se orienteze spre munci mai bine plătite. Principiul 
valorii comparabile a muncilor (din sectoare cu diferenţe de salarii semnificative) nu trebuie aplicat. 

3. Acţiunea afirmativă nu conduce la reevaluarea muncii casnice. Ea este limitată la participarea 
femeilor la piaţa publică a muncii.şi ajută doar femeile care şi au construit o carieră care o 
aproximează pe cea a bărbaţilor.  



 

 
 

Argumentul major adus în favoarea acţiunii afirmative este următorul: atât timp cât realitatea 
produce inegalităţi, acţiunea afirmativă este necesară astfel încât prin intermediul ei să se 
recupereze distanţele create artificial (prin caracterul părtinitor al instituţiilor existente etc) între 
femei şi bărbaţi. Faptul că legea consfiinţeşte egalitatea între cele două sexe nu înseamnă că 
egalitatea este reală. Discriminările trecute se reflectă în prezenta inegalitate de şanse, în ciuda 
cadrului legislativ egalitar; de aceea, principiul meritocratic (conform căruia femeile nu ar trebui 
promovate prin acţiuni afirmative) permite perpetuarea nedreptăţilor trecute în prezent. 

Unul dintre efectele cele mai benefice ale acţiunii afirmative este faptul că multe firme, 
companii, instuţii, organizaţii au adoptat în mod explicit principiul egalităţii de şanse la angajare. 
Dacă maximala acţiune afirmativă este mai puţin populară acum, moderatul principiu al egalităţii de 
şanse a câştigat tot mai mult teren. În universităţi problemele sunt legate de masculinizarea unor 
domenii (cele de bussines şi tehnice în special) şi feminizarea altor domenii (cele socioumane, 

în special). Ocupaţii întregi tind sprefeminizare şi scădere a veniturilor şi p restigiului, altele 
spre masculinizare, venituri şi prestigiu ridicate. Este, în acest caz, posibilă introducerea unui sistem 
de cote la admitere (de exemplu, minimum 40%, maximum 60% în funcţie de sex (preluare şi 
adaptare după Liliana Popescu, 2002). 

 
b. Limbajul nonsexist 

Este limbaj care prin expresiile şi conotaţiile sale asigură un tratament lingvistic egal, 
nedescriminatoriu atât femeilor cât şi bărbaţilor. 

Începând cu deceniul al optulea au fost elaborate şi editate ghiduri de limbaj nonsexist de 
catre o serie de organizaţii şi instituţii, în special organizaţii profesionale, şi de către universităţi. 
Treptat un număr din ce in ce mai mare de edituri au publicat asemenea ghiduri, mai ales în lumea 
angloamerican 

În societatea contemporană occidentală, cel puţin la nivelul discursului public, normele 
limbajului nonsexist sunt generalizate şi respectate. Aceste ghiduri trebuie să fie elaborate pentru 
fiecare limbă în parte şi nu pot fi traduse decât ca idee. Limbajul ne formează şi ne reflectă  
gândirea deopotrivă. Pentru corectarea sexismului în limbaj Ghidurile recomandă anumite expresii 
(de plidă, folosirea pluralilui ei , în locul masculinului el pentru referenţii nonspecifici 

(de ex: cititorii, elevii în loc de cititorul,elevul), folosirea unor cuvinte şi expresii neutre în care 
substantivtul om este înlocuit de neutrul persoană. Limba română permite acordul de gen pentru 
cele mai multe profesii şi funcţii şef-şefă, profesor-profesoară. Folosirea masculinelor generice: 
copilul, elevul, omul, conducătorul, savatul, profesorul, ţăranul, nu face decat să întărească ideea că 
bărbaţii sunt adevăraţii reprezentanţi ai umanităţii, norma referenţială, iar femeile o deviere de la 
normă. Insistenţa asupra masculinizării termenilor de autoritate conduce la situaţii ridicole, de tipul 
celor întâlnite în presă: Soţul procurorului general al României a achiziţionat o maşină în rate.  
Dacă fetele şi băieţii vor învăţa să facă în mod corect acorduri de gen nu le va mai apărea ca o 
ciudăţenie ocuparea unor poziţii de demnitate înaltă sau practicarea unor profesii de către femei, ci 
pur şi simplu o practică normală. (Adaptat după Otilia Dragomir, 2002). 

 
c. Cum trebuie reacţionat în cazuri de hărţuire sexuală? 
De obicei persoanele care hărţuiesc nu încetează până când nu li se atrage atenţia sau nu sunt 

sancţionate, iar victimele hărţuirii se sfiiesc să povestească astfel de experienţe de teamă că nu vor 
fi crezute sau că vor fi condamnate că au avut un comportament provocator care a atras hărţuirea. 
Prin urmare este necesar ca persoanele afectate de astfel de manifestări să fie încurajate să reclame 
astfel de cazuri. Ignorarea şi minimalizarea cazurilor de HS nu le face să dispară, ci dimpotrivă, 
conduc la  creşterea incidenţei lor. 

Hărţuirea sexuală poate fi oprită prin acţiuni personale directe: 



 

 
 

Răspunsuri directe, răspicat (tranşant) negative din partea celor afectaţi, fără scuze sau zâmbete 
intimidate. Dezaprobarea trebuie comunicată clar; Dac ă este greu să vorbim unui hărţuitor, îi putem 
scrie solicitândui să înceteze, păstrând o copie datată a scrisorii şi consultând în acest sens 
consilierul/a pe probleme de hărţuire; 

Consiliul de etică trebuie să păstreze un dosar al faptelor, pentru a putea verifica eventuala 
repetiţie din partea aceleiaşi persoane. 

În cazul minorilor, un adult: părinte, tutore, profesor poate şi adesea trebuie să preia aceste 
acţiuni în locul şi în numele victimei. 

Tentativa de corupere sexuală poate să fie oprită întrun mod asemănător. 
 
Răspunsul la incidente 
Dacă cineva se consideră afectat de HS se adresează persoanei desemnate să rezolve astfel de 

cazuri sau unei persoane care o poate reprezenta printro rezoluţie potrivităşi promptă (informală sau 
formal disciplinar 

O rezolvare informală înseamnă medierea unui acord între părţi, cu sau fără ca ele să se 
întâlnească direct. O plângere formală este adresată unui organism desemnat de către Consiliul de 
şcolii să dea rezoluţii disciplinare, în cazul nostru, Consiliul de etică, în cooperare cu un jurist. 

 
Confidenţialitatea 
Hărţuirea sexuală este o problemă foarte delicată. Consilierii pentru acest gen de probleme sunt 

persoanele instruite să dea sfaturi, să răspundă la întrebări, să rezolve cazurile minore şi incipiente 
şi să protejeze persoanele consiliate de orice indiscreţii care le-ar putea afecta. Ei pot să facă parte 
din Consiliile de etică, dar nu este obligatoriu. Consilierilor nu li se permite să dezvăluie 
conversaţiile pe această temă (decât în cazul unei lezări fizice sau a unei disturbări psihice 
semnificative ca urmare a hărţuirii) fără permisiunea expresă a persoanei care a solicitat consilierea 
sau a reprezentantului legal sau moral al acesteia. (Miroiu M., 2003) 
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• învăţământului obligatoriu, Polirom, Iaşi 
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TEMA 3 
Analizarea si dezbaterea RAPORTUL FEDERATIEI ORGANIZATIILOR 

NEGUVERNAMENTALE PENTRU COPIL – FONPC 
 
-vezi anexa 3 CD 



 

 
 

TEMA 4 
1. Identificarea factorilor de risc si a situatiilor vulnerabile prezentate în RAPORTUL AL 

FEDERATIEI ORGANIZATIILOR NEGUVERNAMENTALE PENTRU COPIL – FONPC 
2. Identificarea soluţiilor viabile în funcţie de factorii de risc identificaţi în plan local în funcţie 

de cei relataţi în RAPORTUL AL FEDERATIEI ORGANIZATIILOR NEGUVERNAMENTALE 
PENTRU COPIL – FONPC 

 
TEMA 5  
1. Dezbaterea itemilor standardului minim obligatoriu privind managementul de caz în protecţia 

copilului 

-vezi anexa 4 CD 
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STRATEGII ANTIDISCRIMINARE SI DREPTURILE OMULUI 

 
 
FIŞA DE ORGANIZARE A ACTIVITĂŢII DIDACTICE 

 
A. Denumire modul: Strategii antidiscriminare si drepturile omului 
Grup ţintă: Personalul furnizorilor de servicii sociale 
 
B. Titular modul/ Formator: Lect. univ. dr. Ada Hurbean 
 
Buget timp: 18 ore 
 
  Activităţi teoretice: 12 
  Activitaţi practice: 6 
 
Obiective:  
 Cunoasterea cadrului legislativ european si intern cu privire la principiul nediscriminarii 
 Definirea notiunilor fundamentale reglementate de OUG 137/2000 
 Principiul nedescriminarii in raporturile de munca 
 Cunoasterea şi înţelegerea conceptelor fundamentale din domeniul protecţiei drepturilor 

omului 
 Analiza principalelor drepturi ale omului stipulate de Constituţia României şi discutarea 

strategiilor antidiscriminatorii 
. 

 
Competenţe: 

 Capacitatea analiză a actelor normative care reglementează prevenirea si sanctionarea 
discriminarii si drepturile omului. 

 Capacitatea de explicare şi interpretare a elementelor specifice diagnozei problemelor sociale 
 Abilitatea de a lucra în echipă.  

 

F. Conţinuturi/Teme şi forme de activitate specifice 

Nr. 
crt. Conţinuturi/Teme Formă de activitate Nr. ore 

1. Cadrul legal internaţional în domeniul 

antidiscriminării 

 2 

 

2. Cadrul legal intern în domneiul 

antidiscriminării 

 2 

3. 
 

Terminologie  2 
 

4. 

 

Sanctionarea faptelor de discriminare  2 

 



 

 
 

5. Principiul nediscriminării în raporturile de 

muncă 

 4 

6. Drepturile si libertăţile prevăzute în Carta 

Social Europeana 

 4 

7. Drepturile şi libertăţile prevăzute în 

Constituţia Românei 

 2 

 Total ore  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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CAPITOLUL I: CADRUL LEGAL PRIVIND PRINCIPIUL 

NEDISCRIMINĂRII 
 

I.1 Cadrul legal internaţional şi european privind principiul nediscriminării 
Preambul 
Principiul nediscriminării pe toate palierele vietii sociale a persoanelor nu poate fi imaginat 

decât într-o legătură indisolubilă cu afirmarea şi protecţia drepturilor fundamentale ale omului. 
Articolul 1 din Declaraţia Universală a Drepturilor Omului proclamă faptul că toate fiintele se nasc 
libere si egale. Prin urmare, principiul egalităţii stă la baza noţiunii de drepturi ale omului şi reprezintă o  ptrotecţie 
împotriva încălcării lor, a tratamentelor inechitabile sau discriminatorii. Astfel că:„fiecare se poate prevala de toate 
drepturile si libertăţile(...) fară nici o deosebire, în special de rasă, de culoare, de sex, de limbă, de religie, de 
opinie politică sau de orice altă opinie,de origine naţională sau socială, de avere, de naştere sau decurgând din 
orice altă situaţie’’ 

Statele europene, pornind de la  enumerarea şi consacrarea drepturilor omului stipulate în Declaraţia 
Universală au dorit crearea de reglementări care să aprofundeze noţiunea de protecţie adrepturilor 
omului dar şi să afirme o specificitate regionala. O societate care doreşte să apere demnitatea umană a 
membrilor ei şi să asigure tuturor perspective egale şi echitabile de acces la oportunităţile 
disponibile trebuie să lupte împotriva oricărei forme de discriminare. Apariţia acestui fenomen este 
strâns legată de încalcarea principiului egalitatii. 

Mai mult chiar, scena a diversităţii si multiculturalitatii, Uniunea Europeană trebuie să garanteze repectarea 
drepturilor cetăţenilor europeni, respectarea identitatii etnice şi culturale. Principiul non-discriminarii 
este un principiu general al Uniunii Europene. Acesta are scopul de a respecta diversitatea dar în acelaşi timp 
urmăreşte şi promovarea unitătii Uniunii: ,‚exercitarea drepturilor şi libertăţilor (...) trebuie să fie 
asigurată fară nici o discriminare bazată, în special, pe sex, rasă, culoare, limbă, religie, 
opinii politice sau orice alte opinii, origine naţională sau socială, apartenenţă la o minoritate 
naţionala, avere, naştere sau orice altă situaţie ’’( Convenţia Europeană a Drepturilor 
Omului, art.14) 

. În contextul, creării unei piete comune şi de apariţie a fenomenului de migratie a forţei de 
muncă şi de emigraţie, a apărut în legislaţia europeană principiul non-discriminarii într-o dispoziţie ce interzicea 
discriminarea pe criterii de sex în contextul ocupării forţei de muncă. Astfel, la nivelul Uniunii europene au fost emise 
o seamă de directive şi au luat naştere instituţii care promovează şi apără respectarea principiului nediscriminării, în 
toate domeniile. 

 
 Acte internaţionale 

Instrumentul internaţional cadru în domeniu îl reprezintă Declaraţia Universală a 
Drepturilor omului. Articolul 1şi 2 proclamă Toate fiintele umane se nasc libere si egale in 
demnitate si in drepturi. Ele sunt inzestrate cu ratiune si constiinta si trebuie sa se comporte unele 
fata de celelalte in spiritul fraternitatii.  

1. Fiecare se poate prevala de toate drepturile si de toate libertatile proclamate in prezenta 
Declara tie, fara nici o deosebire, in special de rasa, de culoare, de sex, de limba, de religie, de 
opinie politica sau de orice alta opinie, de origine nationala sau sociala, de avere, de nastere sau 
decurgand din orice alta situatie. 

Acesta este primul document internaţional de ansamblu şi cu vocaţie de universalitate, prin 
care se recunoaşte necesitatea elaborării unui standard minim care să fie respectat pe plan 
internaţional şi a stabilirii unei concepţii comune despre drepturile şi libertăţile omului. 

În conformitate cu dispoziţiile Declaraţiei Universale a Drepturilor Omului, au mai fost 
adoptate: 



 

 
 

Pactul international cu privire la drepturile economice, sociale si culturale ratificat de 
România prin DECRET NR. 212 DIN 31 OCTOMBRIE 1974; 

Pactul international cu privire la drepturile civile si politice, ratificat de România prin  
DECRET NR. 212 DIN 31 OCTOMBRIE 1974. În acest document international regăsim prima 

reglementare cu caracter universal în legătură cu problema minorităţilor. Astfel, potrivit articolului 
27 din acest pact: „În acele state în care există minorităţi etnice, religioase sau lingvistice, 
persoanele care fac parte din aceste minorităţi nu pot fi lipsite de dreptul de a avea, în comun cu 
ceilalţi memebrii ai grupului lor, a) propria lor viaţă culturală, b) de a profesa şi a practica propria 
lor religie, c) de a folosi propria lor limbă”. 

Conventia asupra eliminarii tuturor formelor de discriminare fata de femei , adoptata si 
deschisa spre semnare de Adunarca generala a NatiuniIor Unite prin Rezolutia 34/180 din 18 
decembrie 1979. intrata in vigoare la 3 septembrie 1981. 

 
Cadrul european în domeniul antidiscriminării 

 Convenţia Europeană a Drepturilor Omului, pe care România a ratificat-o la 20 iunie 
1994, la câteva luni după aderarea sa la Consiliul Europei, care a avut loc la 7 octombrie 1993. 
Principalul izvor al Convenţiei Europene a Drepturilor Omului îl constituie Declaraţia Universală a 
Drepturilor Omului. 

Spre deosebire de Declaraţia Universală a Drepturilor Omului, care are un caracter proclamativ, 
declarativ, dar cu forţă morală deosebită, Convenţia are un caracter normativ, constrângător pentru 
statele contractante, fiind prevăzută cu un sistem jurisdicţional eficient în sensul respectării 
dispoziţiilor sale. 
 Carta Socială Europeană Revizuită adoptată la Strasbourg la 3 mai 1996, ratificată de 

România prin Legea nr.74/1999. 
 

În baza acestor documente cu caracter universal, la nivelul Uniunii Europene a luat naltere o 
strategie de combatere a discriminării format din: Directiva Consiliului 2000/43/EC Directiva 
Consiliului 2000/78/CE , Planul de Actiune al Comunitatii 2001-2006 (Decizia 2000/750/CE) 
privind combaterea discriminarii pe toate criteriile enumerate in articolul13 (altele decat criteriul 
sex), dar şi instuţii specializate în domeniu cum este Institutul European pentru Egalitatea de Gen. 

În concret, Directiva Consiliului 2000/43/EC din 29 iunie 2000 pentru implementarea 
principiului de tratament a persoanelor, indiferent de originea rasială sau etnică 

 Implementează principul egalităţii de tratament între persoane indiferent de rasă sau origine 
etnică 

 Asigură protecţie împotriva discriminării în domeniul angajării si instruirii, educaţiei, 
securităţii sociale, sănătăţii si accesului la bunuri şi servicii 

 Conţine definiţiile discriminării directe, indirecte, hărţuirii si victimizării 
 Oferă victimilor discriminării dreptul de a acţiona în justiţie, printr-o procedură administrativă 

sau juridică, pe cei care îi discriminează şi prevede şi sancţiuni pentru aceştia 
 Stabileşte înfiinţarea în fiecare stat membru UE a unui organism care să promoveze un 

tratament egal şi care să ofere asistentă independenta victimilor discriminării rasiale. 
Directiva Consiliului 2000/78/EC din 27 noiembrie 2000 privind stabilirea unui cadru 

general pentru egalitatea de tratament în domeniul angajării  
 Implementează principul egalitaţii de tratament în domeniul angajării si instruirii indiferent de 

religie sau credintă, orientare sexuală, vârstă sau dizabilităţi 
 Oferă, ca si Directiva 2000/43/EC, definiţii ale discriminării, a dreptului la recurs şi a 

răsturnării sarcinii probe 
 Cere angajatorilor să creeze condiţii de lucru rezonabile pentru persoanele cu dizabilităţi care 

sunt calificate pentru slujbele oferite 

http://antidiscriminare.ro/pdf/dir43EC.pdf
http://antidiscriminare.ro/pdf/dir43EC.pdf
http://antidiscriminare.ro/pdf/dir43EC.pdf
http://antidiscriminare.ro/pdf/dir78EC.pdf
http://antidiscriminare.ro/pdf/dir78EC.pdf


 

 
 

 Permite, în unele cazuri, excepţii de la principiul egalităţii de tratament, pentru a păstra, de 
exemplu, caracterul special al unor organizaţii religioase, sau pentru a asigura măsuri speciale 
pentru integrarea pe piaţa muncii a celor foarte tineri sau a celor foarte în vârstă. 

I.2 Cadrul intern legislativ în domeniul antidiscriminării 
Constituţia Românei este actul fundamental care reglemetează, cu valoare de principiu 

egalitatea în drepturi a tuturor cetăţenilor, fără nici o deosebire, pentru început în articolul 4, iar 
apoi în articolul 16 şi 26. 

Astfel, primul dintre cele trei articole citate consacră unitatea poporului şi egalitatea între 
cetăţeni, menţinâd expres că: „Statul are ca fundament unitatea poporului român şi solidaritatea 
cetăţenilor săi. România este patria comună şi indivizibilă a tuturor cetăţenilor săi, fără deosebire de 
rasă, de naţionalitate, de origine etnică, de limbă, de religie, de sex, de opinie, de aparteneneţă 
politică, de avere sau origine socială”. 

Articolul 16 din Constituţia României statuează egalittea tuturor cetăţenilor în faţă legii şi 
autorităţilor publice, fără nici un fel de discriminare. („1) Cetăţenii sunt egali în faţa legii si a 
autorităţilor publice, fară privilegii şi fară discriminări. (2) Nimeni nu este mai presus de lege. (3) 
Funcţiile si demnitătile publice, civile sau militare, pot fi ocupate, în condiţtiile legii, de persoanele 
care au cetăţenia româna si domiciliul în ţara. Statul român garantează egalitatea de şanse între 
femei si barbaţi pentru ocuparea acestor funcţii si demnităti. (4) În condiţiile aderării României la 
Uniunea Europeana, cetaţenii Uniunii care îndeplinesc cerinţele legii organice au dreptul de a alege 
şi de a fi aleşi în autoritătile administraţiei publice locale”). 

Iar articolul 26 stabuleşte drepturile şi libertăţile fundamentale ale cetăţenilor din acest stat, 
atât în raport cu societatea în general, cât şi cu autorităţile statului, în sensul cî autorităţile publice 
au datoria de a respecta şi ocroti viaţa intimă, familiala şi privată a tuturor cetăţenilor şi fiecare 
persoană are dreptul să dispună de ea însăşi, dacă nu încalcă drepturile şi libertăţile altora, ordinea 
publică sau bunele moravuri. 

Codurile de ramură, respectiv, Codul penal, Codul civil şi Codul muncii, reglementează, 
fiecare în domeniul său de aplicare, principiul în discuţie, direct (aşa cum face Codul muncii) sau 
indirect, prin instituirea unui regim sancţionator (aşa cum regăsim în Codul penal şi în Codul civil). 
În câteva cuvinte, în Codul civil este reglementată baza legală conform căreia poate fi recuperat 
prejudiciul suferit ca urmare a unei fapte de discriminare, prin instituirea principiului răspunderii 
delictuale, respectiv a obligaţiei de repararea a pagubei suferită de o persoană prin fapta unei alte 
persoane, indiferent de gradele intenţei cu care a fost săvârşită fapta.  

În Codul penal , vom întâlni sancţionate două infracţiuni în legătură directă cu faptele de 
discriminare, respectiv abuzul în serviciu prin îngrădirea unor drepturi (art. 247) şi propadanda 
naţionalist-şovină (art. 317). Prima infracţiune are în vedere "îngradirea, de către un funcţionar 
public, a folosinţei sau a exerciţiului drepturilor vreunui cetăţean, ori crearea pentru acesta a unor 
situaţii de inferioritate pe temei de naţionalitate, rasă, sex sau religie” Această înfracţiune se 
pedepşeste cu închisoare. Propaganda nationalist-sovina reprezintă aţâţarea urii de rasă sau 
naţionale, şi se pedepşeste cu închisoare. 

Codul muncii statuează asupra egalităţii de tratament şi a interzicerii discriminării, utilizând 
terminologia şi noţiunile consacrate de normele europene şi internaţionale. În concret, prin art. 5 din 
Codul muncii sunt interzise în mod expres, atât discriminările directe, cât şi discriminările indirecte 
faţă de un salariat bazate pe „criterii de sex, orientare sexuală, caracteristici genetice, vârstă, 
apartenenţă naţională, rasă, culoare, etnie, religie, opţiune politică, origine socială, handicap, 
situaţie sau responsabilitate familială, apartenenţă ori activitate sindicală”. Principiul non-
discriminării în raporturile de muncă trebuie să fie aplicabil, pe de o parte, atât în domeniul relaţiilor 
individuale de muncă, bazate pe încheierea i derularea unui contract individual de muncă, cât şi în 



 

 
 

domeniul relaţiilor colective de muncă, unde se pot întalni fapte de dicriminare raportate mai ales la 
aprateneţa sindicală. 

Prevederile legale menţionate mai sus, cu caracter de generalitate sunt dezvoltate şi precizate 
într-un act normativ special, direct aplicabil domeniului în discuţie- Ordonanţa de Urgenţă nr. 
137/2000 (republicată) privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare. 
Acest act normativ este cel care stauează, din punct de vedere legal, asupra înţelesurilor termenilor 
de discriminare, discriminare directă, indirectă, harţuire+aspecte pe care le vom analiza în capitolul 
următor. 

Un at act normativ special în domeniu îl reprezintă, Hotărârea nr. 1.194 din 27 noiembrie 
2001 privind organizarea şi funcţionarea Consiliului National pentru Combaterea Discriminării. 
Acesta reprezintă autoritatea de stat în domeniul discriminării, autonomă, cu personalitate juridică, 
aflată sub control parlamentar ,garant al respectării şi aplicării principiului nediscriminării, în 
conformitate cu legislaţia internă în vigoare şi cu documentele internaţionale la care România este 
parte. 

 
  

http://www.antidiscriminare.ro/anti-discriminare/legislatie/hotarare-nr-1194/?height=600&width=900


 

 
 

 
CAPITOLUL II: TERMINOLOGIA ÎN DOMENIUL PRINCIPIULUI 

ANTIDISCRIMINĂRII ŞI SANCŢIONAREA FAPTELOR DE 
DISCRIMINARE 

 

II.1 Terminologie 
Ordonanţa de Urgentă nr. 137/2000, republicată este considerată, în literatura de specialitate 

„legea discriminării”, chiar dacă, din punct de vedere tehnic este o ordonanţă, acesta pentru a-i 
sublinia importanta în domeniu. Actul normativ este singurul care stabileste definiţiile legale, pe de 
o parte şi regimul sancţionator , pe de altă parte. 

• Astfel, conform art. 2 din Ordonanţa de Urgentă nr. 137/2000, discriminarea reprezintă 
orice deosebire, excludere, restricţie sau preferinţă, pe bază de rasă, naţionalitate, etnie, limbă, 
religie, categorie socială, convingeri, sex, orientare sexuală, vârstă, handicap, boală cronică 
necontagioasă, infectare HIV, apartenenţă la o categorie defavorizată, precum şi orice alt criteriu 
care are ca scop sau efect restrângerea, înlăturarea recunoaşterii, folosinţei sau exercitării, în 
condiţii de egalitate, a drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale sau a drepturilor recunoscute 
de lege, în domeniul politic, economic, social şi cultural sau în orice alte domenii ale vieţii publice. 

În continuare, considerâm oprtună explicarea unora dintre cele mai des întalnite dintre 
criteriile de discriminare 

Orientarea sexuală este definită ca atracţia emoţională, sexuală sau afectivă constantă faţă 
de indivizi de un anume gen. Există trei orientări sexuale general recunoscute: 

Homosexuală-definită prin atracţia faţă de persoane de acelaşi sex 
Heterosexuală-caracterizată de atracţia faţă de persoane de sex opus 
Bisexuală- definită prin atracţia faţă de persoane de ambee sexe. 

Persoane cu handicap-persoanele cărora mediul social, neadaptat deficienţelor lor fizice, 
senzoriale, psihice, mentale, le împiedică total sau le limitează accesul cu şanse egale la viaţa 
socială, potrivit vârstei, sexului, factorilor materiali, sociali şi culturali proprii, necesitând măsuri de 
protecţie specailă în sprijinul integrării lor sociale şi profesionale.(termeul folosit de lege) 

Termenul de deficienţă desemnează absenţa. Pierderea sau alterarea unei structuri ori a unei 
funcţii anatomice, fiziologice sau psihologice a persoanei. Deficienţa poate fi rezultatul unei 
maladii, al unui accident sau al unor condiţii de mediu. 

Incapacitate semnifică un număr de limitări funcţionale cauzate de deficienţe fizice, 
intelectuale, senzoriale, de condiţii de sănătate ori de mediu. Limitările pot fi parţiale sau totale şi 
nu permit ca o activitate să fie îndeplinită în limitele considerate normale pentru o fiinţă umană. 

Prin handicap psihic se înţelege incapacitatea persoanei cu tulburări psihice de a face faţă 
vieţii în societate, situaţie care decurge direct din prezenţa tulburării psihice. 

Prin persoană cu tulburări psihice se înţelege persoana bolnavă psihic, persoana cu dezechilibru 
psihic sau insuficient dezvoltată psihic sau dependentă de alcool şi droguri, precum şi persoana care 
manifestă alte dereglări care pot fi clasificate, conform normelor de diagnostic în vigoare din 
practica medicală, ca fiind tulburări psihice. (Legea nr. 487/2002 a sănătăţii mintale şi a protecţiei 
persoanelor cu tulburări psihice). 

HIV (virusul imunodeficienţei umane) este virsul care atacă şi distruge progresiv sistemul 
imunitar, provocând, în final, SIDA. 

SIDA (sindromul imunodeficienţei umane dobândite) este manifestarea finaă a infecţiei cu 
HIV, o boală cronică cu evoluţie îndelungată, imprevizibilă. O personă este bolnavă de SIDA când 
virsul a deteriorat sistemul de apărare al organismului, distrugând celulele care îl pretejează. 

http://legeaz.net/legea-cultelor-489-2006/


 

 
 

Statutul seropozitiv HIV că în serul persoanei infectate a fost pusă în edivenţă prezenţa 
anticorpilor anti-HIV, iar infecţia a fost demonstrată prin examene de laborator. Virusul este prezent 
în fluidele corpului şi poate fi transmis prin sânge, spermă, fluide vaginale sau lapte matern, dacă nu 
se folosesc măsuri de protecţie. 

Termenul sex, în acest domeniu, desemează caracteristicile biogice prin care fiinţele umane 
se disting ca femei şi bărbaţi. 

Roluri de gen reprezintă atitudinile şi comportamentele dominante pe care societatea e 
asociază cu fiecare sex. Acestea includ drepturile şi responsabilităţile normative pentru bărbaţi şi 
femei într-o anumită societate. Rolurile de gen presupun un amestec de comportamente psihologice, 
atitudini, norme şi valori pe care societatea le desemnează ca fiind masculine şi feminine. 

Rasa reprezintă o categorie socială de persone despre care se spune că se disting în funcţie 
de nişte trăsături moştenite, variabile. 

Etnia defineşte acei indivizi care se consideră sau sunt consideraţi de alţii ca împărtaşind 
caracteristici comune care îi difernţiază de alte colectivităţi dintr-o societate în cadrul căreia 
dezvoltă un comportament distinct. Termenul a fost introdus pentru a stabili o distincţie faţă de rasă, 
deoarece, deşi un grup etnic poate fi indentificat în termeni de trăsături rasiale, el poate împărtăşi şi 
alte caracteristici comune precum religia, ocupaţia, limba sau politica. 

• În continuare, se face diferenţa între discriminare şi comportament discriminator, 
prima fiind consecinţă celei de-a doua, stabilindu-se că orice comportament activ ori pasiv care, 
prin efectele pe care le generează, favorizează sau defavorizează nejustificat ori supune unui 
tratament injust sau degradant o persoană, un grup de persoane sau o comunitate faţă de alte 
persoane, grupuri de persoane sau comunităţi atrage răspunderea contravenţională, dacă nu intră sub 
incidenţa legii penale. 

În acest context, discriminarea directă apare atunci când o persoană este tratată mai puţin 
favorabil decat o alta persoană în situaţii comparabile din cauza originii etnice sau rasiale, a religiei 
ori credinţelor, vârstei, orientării sexuale sau dizabilităţii. 

Discriminarea indirectă se produce atunci când un anumit criteriu sau procedură, practică 
aparent neutră ar putea dezavanta persoane în funcţie de rasă sau etnie, vârstă, orientare sexuală, 
religie sau dizabilitate şi nu poate fi justificată în mod obiectiv. 

În literatura de specialitate se vorbeşte şi despre discriminarea instituţionalizată ca fiind 
discriminarea împotriva unor grupuri din societate care poate fi cauzată de majoritatea care aderă 
tacit la normele sociale sau la regulile instituţionale şi organizaţionale existente. Nu e obligatoriu ca 
prejudecăţile, stereotipurile şi ostilitatea directă sau ascunsă sa fie întotdeauna factori ai exploatării 
unui grup de către altul sau ai distribuţiei nedrepte a recompenselor. Sexismul instituţionalizat şi 
rasismul instituţionalizat sunt expresiile cele mai răspândite ale acestui fenomen. 

• Hărţuirea reprezintă orice comportament pe criteriu de rasă, naţionalitate, etnie, limbă, 
religie, categorie socială, convingeri, gen, orientare sexuală, apartenenţă la o categorie defavorizată, 
vârstă, handicap, statut de refugiat ori azilant sau orice alt criteriu care duce la crearea unui cadru 
intimidant, ostil, degradant ori ofensiv (Art. 2 alin. 5). 

• Victimizarea constituie orice tratament advers, venit ca reacţie la o plângere sau acţiune în 
justiţie cu privire la încălcarea principiului tratamentului egal şi al nediscriminării (Art. 2 alin.7). 

• Categorie defavorizată este acea categorie de persoane care fie se află pe o poziţie de 
inegalitate în raport cu majoritatea cetăţenilor datorită diferenţelor identitare faţă de majoritate, fie 
se confruntă cu un comportament de respingere şi marginalizare (Art. 4). 

Sfera de aplicare a dispoziţiior Ordonanţei de Urgenţă nr. 137/2000 se regăseşte în art. 3 care 
stabileşte atât persoanee cât şi domeniile aplicabile. Prin urmare, au obligaţia de respectare a 
principiului nediscriminării, aşa cum este el regementat, toate persoanele fizice sau juridice, publice 
sau private, precum şi instituţiilor publice cu atribuţii în ceea ce priveşte: 

http://legeaz.net/legea-416-2001-venitul-minim-garantat


 

 
 

a) condiţiile de încadrare în muncă, criteriile şi condiţiile de recrutare, selectare şi promovare, 
accesul la toate formele şi nivelurile de orientare, formare şi perfecţionare profesională; 

b) protecţia şi securitatea socială; 
c) serviciile publice sau alte servicii, accesul la bunuri şi facilităţi; 
d) sistemul educaţional; 
e) asigurarea libertăţii de circulaţie; 
f) asigurarea liniştii şi ordinii publice; 
g) alte domenii ale vieţii sociale. 

II.2 Sancţionarea faptelor de discriminare 
Conform legii, orice comportament discriminatoriu atrage răspunderea civilă, contravenţionaă 

sau penală, în funcţie de gravitatea faptei şi modul ei de incriminare legală. 
În principiu, răspunderea civilă se angajează pe bazele raspunderii civile delictuale, respectiv 

atunci când fapta discriminatorie a unei persoane fizice sau juridice a produs un prejudiciu, în 
condiţiile dreptului comun în materie. Pe langă acoperirea prejudiciului cauzat este posibilă şi 
restabilirea situaţiei anterioare. 

Pe de altă parte, răspunderea contravenţională, ca şi cea penală se angajează numai în condiţiile 
expres prevăzute de lege, respectiv ori de câte ori actul normativ stabileşte faptele care constituie 
contraventii. 

În acest sens, Ordonanţa de Urgenţă nr. 137/2000 este cea care stabileşte, expres, care sunt 
faptele care constuituie contravenţii în acest domeniu. În baza art. 5-15, sunt considerate 
contravenţii următoarele: 

• condiţionarea participării la o activitate economică a unei persoane ori a alegerii sau 
exercitării libere a unei profesii de apartenenţa sa la o anumită rasă, naţionalitate, etnie, religie, 
categorie socială, respectiv de convingerile, de sexul sau orientarea sexuală, de vârsta sau de 
apartenenţa sa la o categorie defavorizată. 

• discriminarea unei persoane pentru motivul că aparţine unei anumite rase, naţionalităţi, etnii, 
religii, categorii sociale sau unei categorii defavorizate, respectiv din cauza convingerilor, vârstei, 
sexului sau orientării sexuale a acesteia, într-un raport de muncă şi protecţie socială, cu excepţia 
cazurilor prevăzute de lege, manifestată în următoarele domenii: 

a) încheierea, suspendarea, modificarea sau încetarea raportului de muncă; 
b) stabilirea şi modificarea atribuţiilor de serviciu, locului de muncă sau a salariului; 
c) acordarea altor drepturi sociale decât cele reprezentând salariul; 
d) formarea, perfecţionarea, reconversia şi promovarea profesională; 
e) aplicarea măsurilor disciplinare; 
f) dreptul de aderare la sindicat şi accesul la facilităţile acordate de acesta; 
g) orice alte condiţii de prestare a muncii, potrivit legislaţiei în vigoare. 
• refuzul unei persoane fizice sau juridice de a angaja în muncă o persoană pentru motivul că 

aceasta aparţine unei anumite rase, naţionalităţi, etnii, religii, categorii sociale sau unei categorii 
defavorizate ori din cauza convingerilor, vârstei, sexului sau orientării sexuale a acesteia, cu 
excepţia cazurilor prevăzute de lege. 

• condiţionarea ocupării unui post prin anunţ sau concurs, lansat de angajator ori de 
reprezentantul acestuia, de apartenenţa la o anumită rasă, naţionalitate, etnie, religie, categorie 
socială sau la o categorie defavorizată, de vârsta, de sexul sau orientarea sexuală, respectiv de 
convingerile candidaţilor. O excepţie în acest domeniu reprezintă măsurile luate de autorităţile 
publice sau de persoanele juridice de drept privat în favoarea unei persoane, unui grup de persoane 
sau a unei comunităţi, vizând asigurarea dezvoltării lor fireşti şi realizarea efectivă a egalităţii de 
şanse a acestora în raport cu celelalte persoane, grupuri de persoane sau comunităţi, precum şi 
măsurile pozitive ce vizează protecţia grupurilor defavorizate. 

http://legeaz.net/legea-cultelor-489-2006/
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• discriminarea angajaţilor de către angajatori, în raport cu prestaţiile sociale acordate, din 
cauza apartenenţei angajaţilor la o anumită rasă, naţionalitate, origine etnică, religie, categorie 
socială sau la o categorie defavorizată ori pe baza vârstei, sexului, orientării sexuale sau 
convingerilor promovate de ei. 

• discriminarea unei persoane fizice, a unui grup de persoane din cauza apartenenţei acestora 
ori a persoanelor care administrează persoana juridică la o anumită rasă, naţionalitate, etnie, religie, 
categorie socială sau la o categorie defavorizată, respectiv din cauza convingerilor, vârstei, sexului 
sau orientării sexuale a persoanelor în cauză prin: 

a) refuzarea acordării serviciilor publice administrative şi juridice; 
b) refuzarea accesului unei persoane sau unui grup de persoane la serviciile de sănătate publică - 

alegerea medicului de familie, asistenţă medicală, asigurările de sănătate, serviciile de urgenţă sau 
alte servicii de sănătate; 

c) refuzul de a vinde sau de a închiria un teren sau imobil cu destinaţie de locuinţă, cu excepţia 
situaţiei în care această restrângere este justificată obiectiv de un scop legitim, iar metodele de 
atingere a acelui scop sunt adecvate şi necesare; 

d) refuzul de a acorda un credit bancar sau de a încheia orice alt tip de contract, cu excepţia 
situaţiei în care această restrângere este justificată obiectiv de un scop legitim, iar metodele de 
atingere a acelui scop sunt adecvate şi necesare; 

e) refuzarea accesului unei persoane sau unui grup de persoane la serviciile oferite de teatre, 
cinematografe, biblioteci, muzee şi expoziţii, cu excepţia situaţiei în care această restrângere este 
justificată obiectiv de un scop legitim, iar metodele de atingere a acelui scop sunt adecvate şi 
necesare; 

f) refuzarea accesului unei persoane sau unui grup de persoane la serviciile oferite de magazine, 
hoteluri, restaurante, baruri, discoteci sau de orice alţi prestatori de servicii, indiferent dacă sunt în 
proprietate privată ori publică, cu excepţia situaţiei în care această restrângere este justificată 
obiectiv de un scop legitim, iar metodele de atingere a acelui scop sunt adecvate şi necesare; 

g) refuzarea accesului unei persoane sau unui grup de persoane la serviciile oferite de 
companiile de transport în comun - prin avion, vapor, tren, metrou, autobuz, troleibuz, tramvai, taxi 
sau prin alte mijloace -, cu excepţia situaţiei în care această restrângere este justificată obiectiv de 
un scop legitim, iar metodele de atingere a acelui scop sunt adecvate şi necesare; 

h) refuzarea acordării pentru o persoană sau un grup de persoane a unor drepturi sau facilităţi. 
• refuzarea accesului unei persoane sau unui grup de persoane la sistemul de educaţie de stat 

sau privat, la orice formă, grad şi nivel, din cauza apartenenţei acestora la o anumită rasă, 
naţionalitate, etnie, religie, categorie socială sau la o categorie defavorizată, respectiv din cauza 
convingerilor, vârstei, sexului sau orientării sexuale a persoanelor în cauză. Aceste dispoziţii se 
aplică tuturor fazelor sau etapelor din sistemul educaţional, inclusiv la admiterea sau la înscrierea în 
unităţile ori instituţiile de învăţământ şi la evaluarea ori examinarea cunoştinţelor. 

• solicitarea unor declaraţii doveditoare ale apartenenţei acelei persoane sau acelui grup la o 
anumită etnie, care să condiţioneze accesul unei persoane sau unui grup de persoane la educaţie în 
limba maternă. Excepţie face situaţia în care în învăţământul liceal şi universitar candidaţii 
concurează pe locuri special acordate pentru o anumită minoritate şi se impune dovedirea, printr-un 
act din partea unei organizaţii legal constituite a minorităţii respective, a apartenenţei la această 
minoritate. 

• orice îngrădiri pe criterii de apartenenţă la o anumită rasă, naţionalitate, etnie, religie, 
categorie socială sau la o categorie defavorizată în procesul de înfiinţare şi de acreditare a 
instituţiilor de învăţământ înfiinţate în cadrul legislativ în vigoare. 

• orice acţiuni constând în ameninţări, constrângeri, folosirea forţei sau orice alte mijloace de 
asimilare, strămutare sau colonizare de persoane, în scopul modificării compoziţiei etnice, rasiale 
sau sociale a unei zone a ţării sau a unei localităţi. 

http://legeaz.net/og-137-2000-discriminare/
http://legeaz.net/legea-cultelor-489-2006/
http://legeaz.net/og-137-2000-discriminare/
http://legeaz.net/legea-cultelor-489-2006/
http://legeaz.net/legea-38-2003-taximetriei
http://legeaz.net/legea-cultelor-489-2006/


 

 
 

• orice comportament constând în determinarea părăsirii domiciliului, în deportare sau în 
îngreunarea condiţiilor de viaţă şi de trai cu scopul de a se ajunge la renunţarea la domiciliul 
tradiţional al unei persoane sau al unui grup de persoane aparţinând unei anumite rase, naţionalităţi, 
etnii sau religii, respectiv al unei comunităţi, fără acordul acestora. Constituie o încălcare a 
prevederilor prezentei ordonanţe atât obligarea unui grup de persoane aflate în minoritate de a 
părăsi localitatea, aria sau zonele în care locuieşte, cât şi obligarea unui grup de persoane aparţinând 
majorităţii de a se stabili în localităţi, arii sau zone locuite de o populaţie aparţinând minorităţilor 
naţionale. 

• orice comportament care are ca scop mutarea sau alungarea unei persoane sau unui grup de 
persoane dintr-un cartier sau dintr-un imobil din cauza apartenenţei acestuia la o anumită rasă, 
naţionalitate, etnie, religie, categorie socială sau la o categorie defavorizată, respectiv din cauza 
convingerilor, vârstei, sexului sau orientării sexuale a persoanelor în cauză. 

• interzicerea accesului unei persoane sau al unui grup de persoane în locurile publice din 
cauza apartenenţei acestora la o anumită rasă, naţionalitate, etnie, religie, categorie socială sau la 
oricare altă categorie defavorizată, respectiv din cauza convingerilor, vârstei, sexului sau orientării 
sexuale a persoanelor în cauză. 

• orice comportament manifestat în public, având caracter de propagandă naţionalist-şovină, 
de instigare la ură rasială sau naţională, ori acel comportament care are ca scop sau vizează 
atingerea demnităţii ori crearea unei atmosfere de intimidare, ostile, degradante, umilitoare sau 
ofensatoare, îndreptat împotriva unei persoane, unui grup de persoane sau unei comunităţi şi legat 
de apartenenţa acestora la o anumită rasă, naţionalitate, etnie, religie, categorie socială sau la o 
categorie defavorizată ori de convingerile, sexul sau orientarea sexuală a acestuia. 

 
  

http://legeaz.net/legea-cultelor-489-2006/
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http://legeaz.net/legea-cultelor-489-2006/


 

 
 

 
CAPITOLUL III: Principiul nediscriminării în raporturile de muncă 

 

III. 1 Consideraţii generale asupra principiului nediscriminării în raporturilr de muncă 
Principiul egalităţii îşi are izvorul în art. 16 alin. 1 din Constituţia României conform căruia 

„cetăţenii sunt egali în faţa legii şi a autorităţilor publice fără privilegii şi fără discriminări”. Tot pe 
aceiaşi linie, art. 5 alin. 1 din Codul Muncii prevede că „în cadrul relaţiilor de muncă funcţionează 
principiul egalităţii de tratament faţă de toţi salariaţii şi angajatorii”. Aceste texte legale 
reglementează, în fapt, principiul egalităţii de tratament şi interzicerea discriminării în raporturile de 
muncă, însă acest principiu are sensuri multiple, iar unul dintre ele se referă şi la obligaţia 
angajatorului de a nu săvârşi nici o discriminare directă sau indirectă faţă de salariat, bazată pe 
criterii de sex, orientare sexuală, caracteristici genetice, vârstă, apartenenţă naţională, rasă, culoare, 
etnie, religie, opţiune politică, origine socială, handicap, situaţie sau responsabilitate familială, 
apartenenţă ori activitate sindicală faţă de salariaţi. Această obligaţie este dezvoltată de Ordonanţa 
Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare şi de 
Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi.  

Raporturile de muncă care iau naştere, în principiu, în baza unui contract de muncă, 
beneficiază de reglementări conform cărora drepturile si libertăţile fundamentale ale salariatului 
sunt apărate prin coroborare, pe de o parte cu dispoziţiile legii fundamentale, iar pe de altă parte cu 
reglementările internaţionale şi europene în domeniu. Astfel, Constituţia României în art. 29 
consacră principiul libertăţii conştiinţei, conform căruia „libertatea gândirii şi a opiniilor, precum şi 
libertatea credinţelor religioase nu pot fi îngrădite sub nici o formă. Nimeni nu poate fi constrâns să 
adopte o opinie ori să adere la o credinţă religioasă, contrare convingerilor sale”, iar “libertatea 
conştiinţei este garantată; ea trebuie să se manifeste în spirit de toleranţă şi de respect reciproc”. În 
acest context, Codul muncii statuează asupra egalităţii de tratament şi a interzicerii discriminării 
inclusiv cea bazată pe criterii religioase, utilizând terminologia şi noţiunile consacrate de normele 
europene şi internaţionale. În concret, prin art. 5 din Codul muncii sunt interzise în mod expres, atât 
discriminările directe, cât şi discriminările indirecte faţă de un salariat bazate pe „criterii de sex, 
orientare sexuală, caracteristici genetice, vârstă, apartenenţă naţională, rasă, culoare, etnie, religie, 
opţiune politică, origine socială, handicap, situaţie sau responsabilitate familială, apartenenţă ori 
activitate sindicală”. Prevederile cu caracter general ale Codului muncii trebuie coroborate cu 
dispoziţiile Ordonanţei de Urgenţă nr. 137/2000 (republicată) privind prevenirea şi sancţionarea 
tuturor formelor de discriminare, care în art.2 defineşte noţiunea de discriminare ca fiind orice act 
de deosebire, excludere, restrictie sau preferinta bazată pe unul sau mai multe criterii de 
discriminare, inclusiv cel religios, care are drept scop care are sau efect restrangerea, înlăturarea 
recunoasterii, folosinei sau exercitării, în condinţii de egalitate, a drepturilor omului si a libertăţilor 
fundamentale sau a drepturilor recunoscute de lege, în orice domeniu. De asemenea sunt 
considerate discriminatorii, prevederile, criteriile sau practicile aparent neutre care dezavantajeaza 
anumite persoane, fata de alte persoane, mai puţin atunci când aceste prevederi, criterii sau practici 
sunt justificate obiectiv de un scop legitim, iar metodele de atingere a acelui scop sunt adecvate si 
necesare. 

În cazul egalităţii de tratament în raporturile individuale de muncă, după părerea noastră, 
trebuie urmărite două coordonate: în primul rând, asigurarea cadrului legislativ care să permită 
asigurarea egalităţii juridice a angajatorilor şi salariaţilor, iar în al doilea rând, obligaţia 
angajatorului de a nu săvârşi nici un act de discriminare, directă sau indirectă faţă de un salariat pe 
criterii de sex, orientare sexuală, caracteristici genetice, vârstă, apartenenţă naţională, rasă, culoare, 
etnie, religie, opţiune politică, origine socială, handicap, situaţie sau responsabilitate familială, 
apartenenţă sau activitate sindicală. 



 

 
 

Obligaţia angajatorului de a nu aplica tratamente discriminatorii indiferent de credinţa 
religioasă a angajatului se raportează la încheierea, modificarea, suspendarea sau încetarea 
raportului juridic de muncă, de asemenea la stabilirea atribuţiilor de serviciu, a cuantumului 
salariului, la promovarea profesională, la aplicarea sancţiunilor disciplinare.  

În acelaşi context, trebuie precizat posibilitatea inserării in contractului individual de muncă 
a unei clauze facultative, respectiv clauza de conştiinţă. Suntem in prezenţa unei clauze 
reglementate exclusiv de practica în materie, dar acceptate ca atare, în baza art.20 alin.2 Codul 
muncii. 

Clauza de conştiinţă este acea clauză care, odată inserată în contractul individual de 
muncă, îl îndreptăţeşte pe salariat să nu execute un ordin legal de serviciu, în măsura în care, dacă l-
ar pune în aplicare, ar contraveni diverselor opţiuni determinate de conştiinţa sa. 

Situaţia tipică a inserării şi aplicării acestei clauze se regăseşte în cazul realizatorilor 
salariaţi din mass-media. Nu pot fi excluşi însă nici alţi salariaţi, cum ar fi, cei din sectorul creaţiei 
culturale, ştiinţifice, din domeniile medical şi juridic (consilieri juridici). 

Din punctul de vedere al salariatului, obiectul clauzei de conştiinţă poate fi întemeiat, în 
opinia noastră, pe următoarele raţiuni: religioase (spre exemplu, refuzul de a scrie critic la adresa 
cultului legal din care face parte salariatul în cauză sau de a face propagandă ateistă); morale (de 
pildă, refuzul de a scrie materiale din care să rezulte o apologie a unor obişnuinţe de viaţă care să 
contravină tradiţiilor specifice poporului român sau unei anumite comunităţi locale); politice (spre 
exemplu, refuzul de a scrie critic în legătură cu ideologia sau platforma politică a unei anumite 
formaţiuni politice); ştiinţifice (cum ar fi refuzul de a participa la elaborarea de lucrări în domeniul 
cercetării aplicative sau fundamentale, apreciate ca antiproductive, chiar nocive sau periculoase 
pentru om sau pentru societatea umană); de politeţe (cum ar fi refuzul de a utiliza expresii sau 
calificative dure la adresa unei/unor persoane). 

La rândul său, angajatorul recunoaşte dreptul salariatului de a refuza executarea unui ordin 
legal de serviciu, în măsura în care, într-un caz sau altul, ar fi operantă obiecţia de conştiinţă. 

În principiu, neexecutarea unui ordin legal de serviciu poate antrena (la aprecierea 
angajatorului) sancţionarea disciplinară a salariatului respectiv. Numai că existenţa în contract a 
clauzei de conştiinţă îl apără pe salariat de răspunderea disciplinară, într-o situaţie dată. În fiecare 
caz, salariatul trebuie să probeze însă pertinent că nu poate executa ordinul legal de serviciu datorită 
obiecţiei sale de conştiinţă. Dacă salariatul nu reuşeşte să dovedească, în mod concludent, că există 
realmente un astfel de impediment, fie va trece la executarea ordinului legal dat de angajator, fie 
(dacă totuşi refuză) va fi pasibil de a fi sancţionat disciplinar. 

Bineînţeles ordinul ilegal de serviciu nu trebuie executat de câtre salariat, în nici un caz. 
Deci, clauza de conştiinţă vizează exclusiv posibilitatea pentru salariat de a refuza executarea unui 
ordin legal de serviciu, fără a suferi consecinţe disciplinare. Într-un fel, clauza de conştiinţă se 
poate asimila cu o cauză (contractuală) de nerăspundere disciplinară a salariatului respectiv. 

Nici un salariat nu poate invoca clauza (obiecţia) de conştiinţă pentru a nu executa o 
obligaţie legală impusă printr-o normă imperativă (spre exemplu, sub motivul obiecţiei de conştiinţă 
salariatul nu poate absenta, într-o anumită zi când legal se lucrează, de la serviciu); nici un salariat 
nu poate invoca o simplă diferenţă de opinii între ei şi angajator (caz în care trebuie să execute 
ordinul acestuia dacă este legal), ci numai realmente obiecţia de conştiinţă. 

În situaţia în care salariatul consideră că a fost victima unui act de discriminare din partea 
angajatorului va lua naşte un conflict individual de muncă, care poate fi soluţionat conform art. 2 
alin. 10 din O.G. 137/2000 prin mediere, iar dacă nu este posibil pe cale judecătorească. De astfel, 
ca urmare a săvârşirii unui act de discriminare se pot naşte atât conflicte individuale de muncă, cât 
şi conflicte colective de muncă, respectiv de interese sau drepturi. 

Constatarea săvârşirii faptelor de discriminare faţă de un salariat sau grup de salariaţi poate 
antrena, după caz, răspunderea disciplinară a autorului faptei de discriminare, răspunderea 



 

 
 

patrimonială a angajatorului, în baza art. 69 Codul muncii sau răspunderea contravenţională în 
condiţiile O.G. 137/2000, republicată. 

Mai mult chiar, salariaţii discriminaţi au dreptul să pretindă restabilirea situaţiei anterioare 
discriminării sau anularea situaţiei create prin discriminare.  

Daca ne raportăm la refuzul discriminatoriu de încadrare în muncă, restabilirea situaţiei 
anterioare implică şi anularea judecătorească a modalităţii de verificare prealabilă a pregătiri şi 
aptitudinilor profesionale, practicate de angajator. Prin urmare, acesta din urmă va fi obligat să 
organizeze un alt concurs sau examen la care să participe şi reclamantul discriminat. 

Dacă actul de discriminare este săvârşit pe parcursul executării raporturilor de muncă, 
angajatorul va fi obligat, după caz, la plata părţii restante din salariu, stabilirea atribuţiilor de 
serviciu corespunzătoare, respectarea dreptului salariatului de a participa la o formă de 
perfecţionare profesională, aplicarea sancţiunilor disciplinare proporţional cu gradul vinovăţiei ,nu 
pe baza criteriilor discriminatorii şi, in principiu, înlăturarea actului de discriminare şi a urmărilor 
sale 

Pe de altă parte, persoanele care se consideră discriminate, inclusiv salariaţii, pot sesiza 
Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării care reprezintă autoritatea de stat în 
domeniul discriminării, autonomă, cu personalitate juridică, aflată sub control parlamentar ,garant al 
respectării şi aplicării principiului nediscriminării, în conformitate cu legislaţia internă în vigoare şi 
cu documentele internaţionale la care România este parte.  

Sesizarea Consiliului se poate face în termen de 1 an de a data săvârşirii faptei sau de la data 
la care, persoana interesată,  putea să ia cunoştinţă de săvârşirea ei. Consiliul soluţionează sesizarea 
prin hotărârea colegiului director, iar citarea părţilor este obligatorie. 

Persoana interesată are obligaţia de a dovedi existenţa unor fapte care permit a se presupune 
existenţa unei discriminări directe sau indirecte, iar persoanei împotriva căreia s-a formulat 
sesizarea îi revine sarcina de a dovedi că faptele nu constituie discriminare. În faţa Colegiului se 
poate invoca orice mijloc de probă, inclusiv înregistrări audio şi video sau date statistice. 

Hotărârea Colegiului director de soluţionare a unei sesizări se adoptă în teren de 90 de zile 
de la data sesizării, se comunică părţilor în termen de 15 zile de la adoptare şi produce efecte de la 
data comunicării. Hotărârea poate fi atacata la instanţa de contencios administrativ, potrivit legii. 

În final, trebuie să precizăm că sesizarea de către salariat a instanţei judecătoreşti nu este 
condiţionată de sesizarea anterioară a Consiliului Naţional pentru Combaterea Discriminării. 
Cererea este scutită de taxa judiciară de timbru. Termenul pentru introducerea cererii este de 3 ani şi 
curge de la data săvârşirii faptei sau de la data la care persoana interesată putea să ia cunoştinţă de 
săvârşirea ei. Citarea Consiliului Naţional pentru Combaterea Discriminării, ca expert, este 
obligatorie. 

Persoana interesată are obligaţia de a dovedi existenţa unor fapte care permit a se presupune 
existenţa unei discriminări directe sau indirecte, iar persoanei împotriva căreia s-a formulat 
sesizarea îi revine sarcina de a dovedi că faptele nu constituie discriminare. În faţa instanţei se poate 
invoca orice mijloc de probă, inclusiv înregistrările audio şi video sau date statistice. 

III. 2 Principiul egalităţii de şanse între femei şi bărbaţi 
În sfera dreptului intern, Legea nr. 202/2002 republicată, reglementează măsurile pentru 

promovarea egalităţii de şanse şi de tratament între femei si bărbaţi, în vederea eliminării tuturor 
formelor de discriminare bazate pe criteriul de sex, în toate sferele vieţii publice şi , în particular , în 
raporturile de muncă. 

Prin urmare, art. 7 precizează înţelesul şi sfera de aplicare a principiului egalităţii de şanse 
între femei şi bărbaţi pe piaţa muncii, respectiv accesul nediscriminatoriu la: a) alegerea ori 
exercitarea libera a unei profesii sau activităţi; b) angajare în toate posturile sau locurile de munca 
vacante si la toate nivelurile ierarhiei profesionale; c) venituri egale pentru muncă de valoare egala; 



 

 
 

d) informare si consiliere profesionala, programe de iniţiere, calificare, perfecţionare, specializare si 
recalificare profesionala; e) promovare la orice nivel ierarhic si profesional; f) condiţii de munca ce 
respecta normele de sănătate si securitate in munca, conform prevederilor legislaţiei in vigoare; g) 
beneficii, altele decât cele de natura salariala, precum si la sistemele publice si private de securitate 
sociala; h) organizaţii patronale, sindicale si organisme profesionale, precum si la beneficiile 
acordate de acestea; i) prestaţii si servicii sociale, acordate in conformitate cu legislaţia in vigoare. 
Trebuie precizat faptul ca prevederile acestei legi sunt aplicabile tuturor lucrătorilor, salariaţilor, 
inclusiv persoanele care exercita o activitate independenta, precum si lucrătorii din agricultura, 
funcţionarilor publici si personalului contractual, din sectorul public si privat, inclusiv din 
instituţiile publice. 

Potrivit art. 9 alin. 1 din Legea nr. 202/2002 este interzisă discriminarea prin utilizarea de 
către angajator a unor practici care dezavantajează persoanele de un anumit sex, în legătură cu 
relaţiile de muncă, referitoare la: anunţarea, organizarea concursurilor sau examenelor şi selecţia 
candidaţilor pentru ocuparea posturilor vacante din sectorul privat sau public, încheierea, 
suspendarea, modificarea şi/sau încetarea raportului juridic de muncă ori de serviciu, stabilirea sau 
modificarea atribuţiilor din fişa postului, stabilirea remuneraţiei, beneficii altele decât cele de natură 
salarială, precum şi la securitate socială; informare şi consiliere profesională, programe de iniţiere, 
calificare, perfecţionare, specializare şi recalificare profesională; evaluarea performanţelor 
profesionale individuale; promovarea profesională; aplicarea măsurilor disciplinare; dreptul de 
aderare la sindicat şi accesul la facilităţile acordate de acesta; orice alte condiţii de prestare a 
muncii, potrivit legislaţiei în vigoare. Nici maternitatea nu poate constitui un motiv de discriminare, 
prin urmare, orice tratament mai puţin favorabil aplicat unei femei legat de sarcină sau concediu de 
maternitate constituie discriminare în înţelesul Legii nr. 202/2002. 

În acest sens, este interzis sa se solicite unei candidate, în vederea angajării, să prezinte un 
test de graviditate şi/sau să semneze un angajament că nu va rămâne însărcinată sau că nu va naşte 
pe durata de valabilitate a contractului individual de muncă, cu excepţia locurilor de muncă 
interzise femeilor gravide  şi/sau care alăptează, datorită naturii ori condiţiilor particulare de 
prestare a muncii. De asemenea, concedierea nu poate fi dispusa pe durata în care: femeia salariată 
este gravidă sau se află în concediu de maternitate; angajatul se află în concediu de creştere şi 
îngrijire a copilului în vârstă de până la 2 ani, respectiv 3 ani în cazul copilului cu handicap. Este 
exceptată de la aplicarea acestor prevederi, concedierea pentru motive ce intervin ca urmare a 
reorganizării judiciare sau a falimentului angajatorului, în condiţiile legii.  

La încetarea concediului de maternitate sau a concediului de creştere şi îngrijire a copilului 
în vârstă de până la 2 ani, respectiv 3 ani în cazul copilului cu handicap, salariata/salariatul are 
dreptul de a se întoarce la ultimul loc de munca sau la un loc de munca echivalent, având condiţii de 
munca echivalente şi, de asemenea, de a beneficia de orice îmbunătăţire a condiţiilor de muncă la 
care ar fi avut dreptul în timpul absenţei.  

Textul legal în discuţie, defineşte, în continuare discriminarea bazată pe criterii de sex, ca 
fiind orice comportament nedorit, considerat drept hărţuire sau hărţuire sexuală, având ca scop sau 
efect: de a crea la locul de munca o atmosfera de intimidare, de ostilitate sau de descurajare pentru 
persoana afectată sau de a influenta negativ situaţia persoanei angajate în ceea ce priveşte 
promovarea profesionala, remuneraţia sau veniturile de orice natura ori accesul la formarea si 
perfecţionarea profesionala, in cazul refuzului acesteia de a accepta un comportament nedorit, ce 
tine de viata sexuala. 

Corelativ şi pentru asigurarea respectării principiului egalităţii de şanse şi tratament între 
angajaţi femei şi bărbaţi, angajatorii au obligaţia de a introduce, în regulamentele de organizare şi 
funcţionare şi în regulamentele interne ale unităţilor, de dispoziţii pentru interzicerea discriminărilor 
bazate pe sex şi sunt obligaţi să-i informeze permanent pe salariaţi asupra drepturilor pe care le au 
în ceea ce priveşte respectarea acestui principiu. 



 

 
 

În ipoteza în care salariatul consideră că angajatorul a săvârşit un act de discriminare se 
naşte un conflict individual de muncă, care va urma să fie soluţionat pe cale amiabilă, prin mediere, 
iar daca nu este posibil, pe cale judecătoreasca. Pe de altă parte, săvârşirea actelor de discriminare 
atrage răspunderea disciplinară a autorului faptei de discriminare, răspunderea patrimonială a 
angajatorului, în condiţiile art. 269 Codul Muncii sau răspunderea contravenţională în condiţiile 
O.G nr. 137/2000, republicată, privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare. 

În acelaşi context, salariaţii discriminaţi au dreptul să pretindă restabilirea situaţiei 
anterioare discriminării sau anularea situaţiei create prin discriminare. În cazul refuzului 
discriminatoriu de încadrare în muncă, restabilirea situaţiei anterioare implică, în mod necesar, şi 
anularea de către instanţa de judecată a formei practicată de angajator pentru verificarea prealabilă a 
pregătirii şi aptitudinilor profesionale. Astfel, angajatorul va fi obligat să organizeze un nou concurs 
sau examen la care să participe şi persoana discriminată anterior. 

În alte cazuri care apar pe parcursul executării, derulării raporturilor de muncă, angajatorul 
va fi obligat, după caz, la plata părţii restante din salariu, la stabilirea atribuţiilor de serviciu 
corespunzătoare funcţiei deţinute de persoana discriminată, la aplicarea sancţiunilor disciplinare 
proporţional cu gradul de vinovăţie, etc. 

Trebuie sa mai precizăm că persoana care se consideră discriminată poate sesiza Consiliul 
Naţional pentru Combaterea Discriminării în termen de un an de la data săvârşirii faptei sau de la 
data la care putea să ia la cunoştinţă de săvârşirea ei, însă sesizarea instanţei judecătoreşti nu este 
condiţionată de sesizarea anterioară a Consiliului.  

Necesitatea promovării principiului egalităţii de şanse între femei şi bărbaţi ca o prioritate a 
politicii sociale naţionale şi comunitare este subliniată în Raportul Comisiei către Consiliu, 
Parlamentul European, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor pe anul 
2009, raport care evaluează în fiecare an progresele realizate în acest domeniu la nivelul Uniunii 
Europene. După cum precizează acest raport, anul 2008 a constituit mijlocul perioadei de punere în 
aplicare a foii de parcurs pentru egalitatea între femei şi bărbați, care confirmă angajamentul 
Comisiei pentru încurajarea egalității de șanse între femei și bărbați. Statele membre au reflectat 
acest angajament prin Pactul european pentru egalitate de șanse între femei și bărbați. Eforturile 
comune au produs rezultate pozitive, în special în ceea ce priveşte încadrarea în muncă a femeilor, 
dar evoluțiile generale sunt încă prea lente în majoritatea domeniilor, iar egalitatea de șanse între 
femei și bărbați este departe de a fi realizată. În concret, trebuie precizate următoarele:  

1. Numărul femeilor încadrate în muncă este în creştere, dar rămâne inferior celui al 
bărbaţilor, chiar dacă majoritatea studenţilor şi absolvenţilor de universitate sunt femei. Nivelul 
înalt al educaţiei femeilor (în anul 2006, ele au primit 58,9% din totalul diplomelor universitare din 
UE, faţă de 54,7% în 2004) nu este, însă, reflectat în mod direct în poziţiile pe care le ocupă pe piaţa 
muncii, deoarece lucrează în sectoare şi profesii considerate „feminizate”, având locuri de muncă de 
categorie inferioară, cu posibilităţi reduse la acces la poziţiile de conducere. 

2. Femeile continuă să câştige, în medie, cu 17.4% mai puţin decât bărbaţii pentru fiecare 
oră lucrată, iar această cifră se menţine la un nivel stabil. Explicaţia acestei situaţii rezidă în faptul 
că femeile sunt concentrate în locuri de muncă şi posturi mai puţin apreciate decât bărbaţii. De 
asemenea, sunt mai multe şanse ca femeile să lucreze cu fracţiune de norma şi să-şi întrerupă 
cariera din motive familiale (procentul angajaţilor de sex feminin care lucrează cu fracţiune de 
normă erau de 31,2%, în 2007, de patru ori mai mare decât cel al bărbaţilor), sunt mai înclinate a 
cunoaşte consecinţele negative în ceea ce priveşte remunerarea, avansarea în carieră şi acumularea 
drepturilor de pensie. Astfel, Peste 6 milioane de femei din grupul de vârstă  între 25-49 de ani 
afirmă că sunt obligate sa nu lucreze sau să lucreze doar cu fracţiune de normă, ca urmare a 
responsabilităţilor familiale 

3. Femeile sunt încă slab reprezentate în funcţii de decizie politică şi economică, deşi, în 
ultimul deceniu, a crescut numărul celor care ocupă astfel de posturi. Astfel, numărul femeilor 



 

 
 

manager din UE a rămas stabil în ultimii ani, cu o medie de 30%, iar cifrele sunt şi mai scăzute în 
majoritatea statelor membre. Proporţia femeilor directori în consiliile de administraţie ale 
societăţilor cel mai bine cotate la bursă este de 3% în UE, în timp ce unul din zece membri ai 
consiliilor de administraţie este femeie. Nu există guvernatori de sex feminin ai băncilor centrale 
naționale din UE, femeile constituind doar 16% din personalul decizional de nivel înalt al acestor 
instituții. Acesta este un paradox, deoarece numărul studenților de sex feminin din domeniul 
afacerilor, administrației și dreptului depășește numărul studenților de sex masculin. În domeniul 
politic, în majoritatea statelor UE au avut loc evoluții pozitive în ultimul deceniu, dar progresele 
sunt lente și cifrele generale rămân scăzute. Ponderea medie a femeilor în rândul membrilor 
parlamentelor naționale a crescut de la 16% la 24% între 1997 și 2008, dar cifrele de la nivel 
național sunt cuprinse între 9% și 46%. Unsprezece state membre au o pondere de peste 30%, 
considerată a fi nivelul minim necesar pentru ca femeile să exercite o influență semnificativă în 
politică. În guvernele naționale, unul din patru miniștri importanți este femeie, dar diferențele între 
statele membre sunt cuprinse între 0% și 60% femei miniștri. În instituțiile europene s-au 
manifestat unele progrese dar femeile sunt încă insuficient reprezentate la nivel superior. Doar trei 
din zece membri ai Parlamentului European sunt de sex feminin.  

În conexul acestei realităţi economico-sociale şi a recesiunii economice pe piaţa muncii, 
riscul sărăciei este mai mare în cazul femeilor decât al bărbaţilor. Pe de o parte, femeile sunt mai 
expuse riscului în perioade de şomaj în creştere, deoarece lucrează, în mare măsură, pe baza unui 
contract cu perioadă determinată în proporţie mai mare decât bărbaţii (15% comparativ cu 13, 9%), 
iar pe de altă parte rata expunerii la riscul de sărăcie a părinţilor singuri care, în marea majoritate, 
sunt femei este 32%, iar a femeilor în vârstă de peste 65% este 21% (cu 5 puncte mai mare decât 
cea a bărbaţilor).  
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CAPITOLUL IV: ELEMENTE DE PROTECŢIA DREPTURILOR 

OMULUI 
 

VI.1 Convenţia Europeană a Drepturilor Omului 
 
Noţiuni introductive 
La 4 noiembrie 1950, la Roma, a fost adoptată Convenţia Europeană a Drepturilor Omului, 

pe care România a ratificat-o la 20 iunie 1994, la câteva luni după aderarea sa la Consiliul Europei, 
care a avut loc la 7 octombrie 1993. 

 Odată cu ratificarea Convenţiei, România a ratificat şi Protocoalele adiţionale la aceasta. 
 Convenţia este un tratat internaţional regional şi multilateral, ce cuprinde preambulul şi 

conţinutul, acestea constituind un tot unitar. 
 Principalul izvor al Convenţiei Europene a Drepturilor Omului îl constituie Declaraţia 

Universală a Drepturilor Omului. 
Spre deosebire de Declaraţia Universală a Drepturilor Omului, care are un caracter 

proclamativ, declarativ, dar cu forţă morală deosebită, Convenţia are un caracter normativ, 
constrângător pentru statele contractante, fiind prevăzută cu un sistem jurisdicţional eficient în 
sensul respectării dispoziţiilor sale. 

Nu toate drepturile din Declaraţia Universală a Drepturilor Omului sunt protejate în general 
prin Convenţie, ci numai unele dintre ele. Acestor drepturi şi celorlalte li se aplică aşa-zisul 
principiu al preeminenţei dreptului, ce constă tocmai în interpretarea tuturor dispoziţiilor 
Convenţiei, fără distincţiile de mai sus. 

Scopul şi obiectul Convenţiei sunt strâns legat de realizarea însuşi a scopului pentru care a 
fost creat Consiliul Europei. Se tinde să se creeze o adevărată ordine publică europeană în materia 
drepturilor şi libertăţilor fundamentale pe care le consacră. Statele semnatare s-au angajat să 
realizeze obiectivele şi idealurile Consiliului Europei, aşa cum sunt definite în Statutul organizaţiei. 

 Astfel, se urmăreşte să se realizeze un echilibru just între apărarea intereselor generale ale 
societăţii şi respectul drepturilor individuale, atribuindu-se o valoare deosebită acestuia din urmă. 
 Cu alte cuvinte, Convenţia are ca scop să apere şi să promoveze idealurile şi valorile unei 
societăţi democratice, atât la nivel naţional, cât şi local. 

De aici decurg, ca şi consecinţe, caracterul efectiv al garanţiilor pe care Convenţia le 
prevede şi subsidiaritatea mecanismului de control instituit.  

Deci, nu se pune problema unor drepturi teoretice şi iluzorii, ci a unor drepturi concrete şi 
efective. 

Caracterul subsidiar al mecanismului de apărare, înseamnă că fiecare stat are îndatorirea de a 
asigura exerciţiul drepturilor şi libertăţilor consacrate de către persoanele aflate sub jurisdicţia lor. 

Numai după epuizarea căilor interne de atac, se va putea apela la sprijinul şi intervenţia 
instituţiilor create de Convenţie. 

Instanţa europeană nu se poate substitui autorităţilor naţionale competente şi nici nu are 
competenţa de a aprecia cu privire la elementele de fapt care au condus la adoptarea uneia sau alteia 
din măsurile legale incidente. 

Controlul Curţii nu poate privi decât conformitatea măsurii luate cu exigenţele Convenţiei. 
Dacă ar face abstracţie de principiul subsidiarităţii, judecătorul european s-ar erija în 

judecător de a treia sau a patra instanţă, depăşindu-şi astfel limitele de competenţă. 
 

 
 



 

 
 

Obligaţia de a respecta drepturile omului, art. 1 
Acest articol instituie o răspundere internaţională a statelor contractante de a respecta 

drepturile şi libertăţile garantate de Convenţie. 
Răspunderea se angajează indiferent că autoritatea ce încalcă dreptul sau libertatea este 

legislativă, executivă sau judiciară, pe baza principiului unicităţii statului în dreptul internaţional. 
De asemenea, responsabilitatea unui stat poate fi angajată pentru actele tuturor organelor, 

agenţiilor sau funcţionarilor săi, indiferent de rangul lor, tocmai datorită apartenenţei lor la acel stat. 
 Conform practicii Curţii, aceasta se datorează faptului că guvernele naţionale răspund în 

temeiul Convenţiei de actele autorităţilor lor, pentru că în joc se află răspunderea internaţională a 
statului contractant. 

 
Dreptul la viață, art. 2 

 1. Dreptul la viaţă al unei persoane este protejat prin lege. Moartea nu poate fi cauzată 
cuiva în mod intenţionat, decât în executarea unei sentinţe capitale, pronunţate de un tribunal, în 
cazul în care infracţiunea este sancţionată cu această pedeapsă prin lege. 

 2. Moartea nu este considerată ca fiind cauzată prin încălcarea acestui articol, în cazurile 
în care aceasta ar rezulta dintr-o recurgere absolut necesară la forţă: 

a) pentru a se asigura apărarea oricărei persoane împotriva violenţei legale; 
b) pentru a efectua o arestare legală sau pentru a împiedica evadarea unei persoane legal 

deţinute; 
c) pentru a reprima, conform legii, tulburări violente sau o insurecţie. 

Este primul drept substanţial garantat unei persoane. În cazuri excepţionale, survenirea 
morţii nu constituie o încălcare a dreptului. Dreptul la viaţă este condiţia esenţială a posibilităţii 
exercitării tuturor drepturilor şi libertăţilor fundamentale. 

Dreptul la viaţă este un atribut fundamental şi inalienabil al persoanei umane, o valoare 
supremă printre drepturile omului. 

Statele, prin agenţii lor, trebuie să se abţină de la a provoca moartea şi trebuie să ia toate 
măsurile necesare pentru protecţia eficientă a acestui drept. 

Titularul dreptului la viaţă 
Titularul dreptului la viaţă este persoana fizică, persoana umană aflată în viaţă, din 

momentul concepţiei şi până la moartea fizic constatată. 
Persoana declarată judecătoreşte dispărută se prezumă a fi în viaţă. În cazul declarării 

judecătoreşti a morţii unei persoane aflată în viaţă, i se poate opune neaplicarea art. 2, până la 
anularea hotărârii judecătoreşti, deoarece se presupune că nu există. 

Limitări aduse dreptului la viaţă 
S-au relevat, iniţial, patru astfel de limitări, dintre care una a fost eliminată pe parcurs, după 

cum urmează: 
1. Pedeapsa capitală  

 Convenţia nu a interzis, iniţial, aplicarea acestei pedepse. 
 Pedeapsa capitală trebuia să fie prevăzută de lege şi pronunţată de către un tribunal. 

Tribunalul trebuia să îndeplinească următoarele condiţii: să fi fost independent, în special faţă de 
executiv, să fi fost imparţial, să fi existat o durată a mandatului celor care compuneau instanţa şi să 
fi existat garanţii privind desfăşurarea echitabilă a procedurilor judiciare. Cel condamnat nu trebuia 
supus la un tratament inuman şi degradant. 

La 3 mai 2002, statele membre ale Consiliului Europei au semnat Protocolul 13, privind 
abolirea pedepsei cu moartea, în orice circumstanţe, inclusiv în situaţii de război. Nimeni nu poate fi 
condamnat la moarte şi nici executat. Nu există derogări. Când recurgerea la forţă este necesară, 
aceasta trebuie să fie strict proporţională cu realizarea scopului autorizat şi urmărit de agenţii forţei 
publice. Deci, trebuie analizate, de la caz la caz, scopul urmărit, primejdia pentru viaţă şi 



 

 
 

integritatea corporală în cazul concret, precum şi amploarea riscului ca forţa utilizată să conducă la 
pierderea de vieţi omeneşti. 

2. Legitima apărare 
 Această situaţie se referă la cazurile în care moartea este provocată pentru apărarea propriei 

vieţi sau a vieţii altor persoane, nu şi pentru apărarea bunurilor, precum în cazul salvării ostaticilor. 
3. Autorizarea cauzării morţii prin utilizarea forţei, pentru efectuarea unei arestări legale 

sau pentru a împiedica evadarea unei persoane deţinute în mod legal. 
 În atare situaţie, utilizarea armelor nu trebuie să plece de la intenţia de a ucide, iar la forţă se 

va proceda numai după epuizarea celorlalte soluţii posibile pentru atingerea scopului. Spre exemplu, 
reclamanţii au susţinut că agenţii forţei publice le-au ucis fiul prin împuşcare, deşi nu era necesar să 
se tragă, iar poliţia a manifestat neglijenţă la arestare.  

Curtea a stabilit că procedurile au fost corect aplicate, fiind vorba de un jaf armat la o bancă, 
unde poliţia a tras numai după ce a explodat o grenadă, cel împuşcat nu a ridicat mâinile la somaţie, 
în timp ce alţii au făcut-o şi existau informaţii că autorii intenţionau să facă uz de armă de foc, iar, 
ulterior, asupra persoanelor implicate şi în vehiculul lor s-a găsit o cantitate mare de arme de foc 
periculoase. 

La fel, în cazul combaterii acţiunilor teroriste, pentru protejarea vieţii locuitorilor din zonă 
(IRA), când apar şi elemente de hazard. În situaţia dată, pentru a se evita aruncarea în aer a unui 
autovehicul capcană într-un loc aglomerat, au fost ucişi prin împuşcare membrii grupului terorist. 
Aici, autorităţile au avut ocazia să împiedice intrarea în ţară a grupului şi nu au luat în calcul 
posibilitatea erorii asupra informaţiilor care s-au dovedit a fi inexacte. Curtea, cu 9 la 8 voturi, a 
constatat încălcarea art. 2, paragraful 2, respectiv încălcarea de către Anglia a dreptului la viaţă. 

4. Moartea produsă ca urmare a reprimării conform legii a unei tulburări violente sau a 
unei insurecţii 

 Acestea sunt împrejurări deosebit de grave, de natură să aducă prejudicii importante 
bunurilor şi persoanelor. Nu se cere ca forţele statale să fie în legitimă apărare, deoarece s-ar pune 
problema aplicării art. 2, paragraful 2. 

 Curtea, în 1975, a decis că instrucţiunile date de autorităţile britanice forţelor lor armate 
dislocate în Irlanda de Nord, pentru prevenirea unor tulburări violente, au fost compatibile cu 
prevederile Convenţiei. 

Într-un alt caz, o reclamantă s-a plâns că, în acelaşi context, un soldat britanic i-a ucis fiul în 
vârstă de 13 ani prin împuşcare. Curtea a decis că recurgerea la forţă a fost absolut necesară, în 
condiţiile în care în Irlanda de Nord mureau multe persoane, era permanentă agitaţie, iar la 
momentul în cauză, soldaţii erau atacaţi cu pietre şi proiectile, fie şi improvizate de 150 de 
persoane, riscând să fie răniţi grav, ceea ce a fost apreciat a fi o „tulburare violentă”. 

 
Interzicerea torturii (dreptul la demnitate și integritate fizică și psihică) 

Art. 3 Nimeni nu poate fi supus torturii, nici pedepselor sau tratamentelor inumane sau 
degradante 

Este reglementat, astfel, dreptul oricărei persoane la demnitate şi la integritate fizică. 
Sunt interzise trei tipuri de comportamente, şi anume tortura, pedepsele sau tratamentele 

inumane şi pedepsele sau tratamentele degradante. 
Tratamentul inuman este acela care provoacă, în mod voluntar, grave suferinţe fizice, ca, 

de exemplu, interogarea în poziţii de stres (în picioare, cu faţa la perete, cu picioarele sau mâinile, 
ori cu ambele categorii de membre, depărtate, acoperirea permanentă a capului cu un sac negru) sau 
după procedeul picăturii chinezeşti (constând din obligarea de a suporta un zgomot strident, la 
intervale de câteva secunde), ori prin privarea de somn, de hrană şi de apă.  



 

 
 

De asemenea, tot tratament inuman este şi acela care provoacă, în mod voluntar, grave 
suferinţe mentale, psihice, ca, de exemplu, distrugerea ilegală a unei locuinţe, fără motiv, în 
prezenţa membrilor familiei inculpatului, care au rămas astfel fără adăpost. 

Tortura se deosebeşte de tratamentul inuman nu prin esenţă, ci prin intensitate. 
Practic, tortura constă din tratamentul inuman care provoacă suferinţe fizice de o cruzime 

deosebită, cu scopul de a obţine, în special, de la cel în cauză, ori de la o terţă persoană, o 
mărturisire a unei infracţiuni sau pentru orice alt motiv fondat pe o formă de discriminare, oricare ar 
fi aceasta, ca, de exemplu cazul „pendulului palestinian”, care a condus la paralizarea unuia din 
braţele reclamantului (procedura constă din introducerea unei bare pe sub mâinile şi picioarele, 
legate împreună la spate, bară ce se fixează pe două suporturi paralele, aflate la distanţa necesară 
pentru a se asigura pendularea corpului celui în cauză prin lovirea la tălpi cu un corp dur) sau 
supunerea la şocuri electrice, ori obligarea de a înota în apă îngheţată. 

Tratamentul degradant constă din actul ce produce persoanei în cauză, în ochii ei sau ai 
altora, o umilire, o punere într-o situaţie de inferioritate sau o obligă să acţioneze de o anumită 
gravitate, contra voinţei sau conştiinţei sale. 

Se comite cu sau fără intenţia de a umili. 
Pentru ca un tratament sau o pedeapsă să fie interzise prin art. 3 din Convenţia Europeană a 

Drepturilor Omului, trebuie întrunite, în mod cumulativ, două condiţii, şi anume:  
- să implice un minim de gravitate. Simplele tratamente nejustificate ce implică unele neplăceri 

care nu produc consecinţe serioase, nu pot viza noţiunea de demnitate umană. 
 Jurisprudenţa Curţii a creat anumite criterii ce se aplică cumulativ, în sensul că unele dintre 

comportamente, precum lovirea, indiferent de intensitate, au, ab initio, un caracter degradant sau 
inuman.  

De asemenea, vârsta, starea de sănătate şi durata îndelungată a tratamentului constituie tot 
atâtea criterii în sensul celor de mai sus. 

- să fie comise cu intenţie. Intenţia se probează de la caz la caz, în funcţie de situaţiile specifice 
fiecăruia. 

 
Interzicerea sclaviei și a muncii forțate 

Art. 4 
1. Nimeni nu poate fi ţinut în sclavie sau în condiţii de aservire. 
2. Nimeni nu poate fi constrâns să execute o muncă forţată sau obligatorie. 
3. Nu se consideră „muncă forţată sau obligatorie” în sensul prezentului articol: 
a) orice muncă impusă în mod normal unei persoane supuse detenţiei, în condiţiile prevăzute 

de art. 5 din prezenta Convenţie sau în timpul în care se află în libertate condiţionată; 
b) orice serviciu cu caracter militar sau, în cazul celor care refuză să satisfacă serviciul 

militar din motive de conştiinţă, în ţările în care acest lucru este recunoscut ca legitim, un alt 
serviciu în locul serviciului militar obligatoriu; 

c) orice serviciu impus în situaţii de criză sau de calamităţi, care ameninţă viaţa sau 
bunăstarea comunităţii; 

d) orice muncă sau serviciu care face parte din obligaţiile civile normale.  
 Acest articol interzice trei tipuri de tratamente, şi anume sclavia, starea de servitute şi munca 

forţată. 
Interdicţia sclaviei şi a stării de servitute 
Există şi alte convenţii în acest sens, cea mai importantă fiind Convenţia relativă la abolirea 

sclaviei şi altor tratamente analoge de la Geneva din 1956. 
Deoarece convenţia nu defineşte „sclavia” şi „servitutea”, acest lucru este făcut de 

jurisprudenţă.  



 

 
 

Astfel, sclavia constă din starea sau condiţia unei persoane asupra căreia altcineva are un 
drept de proprietate sau anumite elemente ale proprietăţii. 

Starea de servitute constă din obligaţia unei persoane de a trăi şi munci pe proprietatea altuia 
şi de a-i furniza acestuia unele servicii, remunerate sau nu. 

Ea nu implică dreptul de proprietate al altuia asupra unei persoane, dar este tot o formă a 
sclaviei. 

Interzicerea muncii forţate 
Ca şi definiţie, interzicerea muncii forţate implică trei elemente constitutive, ce trebuie 

întrunite cumulativ, şi anume acelea ca persoana să nu fi consimţit anterior la munca ori serviciul 
realizate de ea; să fi fost ameninţată cu o sancţiune în caz de nerespectare a obligaţiei impuse, 
respectiv obligaţia de muncă impusă să fie injustă sau agresivă sau munca ori serviciul să fie inutil 
sau penibil. 

S-a apreciat că avocatura exercitată din oficiu nu are acest caracter, cum, de altfel, s-a 
hotărât şi în cazul medicului stomatolog care a fost condamnat penal pentru că a refuzat să lucreze 
temporar într-o zonă rurală unde statul în cauză avea probleme ce au determinat incriminarea unei 
astfel de fapte. 

Excepţii de la interzicerea muncii forţate 
Conform art. 4 din Convenţia Europeană a Drepturilor Omului, fac excepţii de la 

interzicerea muncii forţate munca persoanelor aflate în detenţie licită, a persoanelor care efectuează 
serviciul militar sau serviciul militar alternativ (când religia nu permite efectuarea stagiului militar), 
a persoanelor care efectuează serviciul impus în caz de criză sau calamităţi sau munca ori serviciul 
care fac parte din obligaţiile civice normale. 

  
Dreptul la libertate și siguranță 

 Art. 5 
1) Orice persoană are dreptul la libertate şi la siguranţă. Nimeni nu poate fi lipsit de 

libertatea sa, cu excepţia următoarelor cazuri şi potrivit căilor legale: 
a) dacă este deţinut legal, pe baza condamnării pronunţate de un tribunal competent; 
b) dacă a făcut obiectul unei arestări sau al unei deţineri legale, pentru nesupunerea la o 

hotărâre pronunţată, conform legii, de către un tribunal, ori în vederea garantării unei obligaţii 
prevăzute de lege; 

c) dacă a fost arestat sau reţinut în vederea aducerii sale în faţa autorităţii judiciare 
competente, atunci când există motive verosimile de a bănui că a săvârşit o infracţiune sau când 
există motive temeinice de a crede în  necesitatea de a-l împiedica să săvârşească o infracţiune 
sau să fugă după săvârşirea acesteia; 

d) dacă este vorba de detenţia legală a unui minor, hotărâtă pentru educaţia sa sub 
supraveghere sau despre detenţia sa legală, în scopul aducerii sale în faţa autorităţii competente; 

e) dacă este vorba despre detenţia legală a unei persoane susceptibile să transmită o boală 
contagioasă, a unui alienat, a unui alcoolic, a unui toxicoman sau a unui vagabond; 

f) dacă este vorba despre arestarea sau detenţia legală a unei persoane, pentru a o împiedica 
să pătrundă în mod ilegal pe teritoriul sau împotriva căreia se află în curs o procedură de 
expulzare ori de extrădare. 

2. Orice persoană arestată trebuie să fie informată, în termenul cel mai scurt şi într-o limbă 
pe care o înţelege, asupra motivelor arestării sale şi asupra oricărei acuzaţii aduse împotriva sa. 

3. Orice persoană, arestată sau deţinută, în condiţiile prevăzute de paragraful 1 litera c, 
trebuie adusă de îndată unui judecător sau a altui magistrat împuternicit prin lege cu exercitarea 
atribuţiilor judiciare şi are dreptul de a fi judecată într-un termen rezonabil sau eliberată în 
cursul procedurii. Punerea în libertate poate fi subordonată unei garanţii care să asigure 
prezentarea persoanei în cauză la audiere. 



 

 
 

4. Orice persoană lipsită de libertatea sa prin arestare sau deţinere are dreptul să introducă 
un recurs în faţa unui tribunal, pentru ca acesta să statueze, într-un termen scurt, asupra 
legalităţii deţinerii sale şi să dispună eliberarea sa, dacă deţinerea este ilegală. 

5. Orice persoană care este victima unei arestări sau a unei deţineri, în condiţii contrare 
dispoziţiilor acestui articol, are dreptul la reparaţii. 

Potrivit practicii judiciare, dreptul la libertate şi siguranţă implică protecţia contra 
ingerinţelor arbitrare ale autorităţii publice, şi nu contra ingerinţelor private.  

În literatura de specialitate, s-a exprimat opinia că statele au obligaţia de a garanta efectiv 
drepturile stabilite prin Convenţia Europeană a Drepturilor Omului, astfel că trebuie să se ia măsuri 
de prevenire, limitare şi evitare, inclusiv a ingerinţelor private. 

Noţiunea de privare de liberate 
O persoană este privată de libertate, atât timp cât se află într-un stabiliment de detenţie, 

indiferent de marja de mişcare şi se află în libertate atunci când nu este închisă într-un anumit 
perimetru, chiar dacă libertatea de mişcare suferă anumite limitări. 

Privarea de liberate nu priveşte simplele restricţii ale libertăţii de a circula, ci pentru a se 
stabili dacă ne aflăm sau nu într-un caz de violare a acestui drept, analiza se face de la caz la caz, în 
funcţie de situaţia concretă.  

 
Dreptul la un proces echitabil 

Art. 6 
1. Orice persoană are dreptul la judecarea în mod echitabil, în mod public şi într-un termen 

rezonabil a cauzei sale, de către o instanţă independentă şi imparţială, instituită de lege, care va 
hotărî fie asupra încălcării drepturilor şi obligaţiilor sale cu caracter civil, fie asupra temeiniciei 
oricărei acuzaţii în materie penală îndreptate împotriva sa. Hotărârea trebuie să fie pronunţată 
în mod public, dar accesul în sala de şedinţe poate fi interzis presei şi publicului pe întreaga 
durată a procesului sau a unei părţi a acestuia, în interesul moralităţii, al ordinii publice, ori al 
securităţii naţionale, într-o societate democratică, atunci când interesele minorilor sau protecţia 
vieţii private a părţilor la proces o impun, sau în măsura considerată absolut necesară de către 
instanţă, atunci când, în împrejurări speciale, publicitatea ar fi de natură să aducă atingere 
intereselor justiţiei. 

2. Orice persoană acuzată de o infracţiune este prezumată nevinovată până ce vinovăţia va fi 
legal stabilită. 

3. Orice acuzat are, în special, dreptul: 
a) să fie informat, în termenul cel mai scurt, într-o limbă pe care o înţelege şi în mod 

amănunţit asupra naturii cauzei acuzaţiei aduse împotriva sa. 
b) să dispună de timpul şi de înlesnirile necesare pregătirii apărării sale. 
c) să se apere el însuşi sau să fie asistat de un apărător ales de el şi, dacă nu dispune de 

mijloacele necesare pentru a plăti un apărător, să poată fi asistat în mod gratuit de un avocat din 
oficiu, atunci când interesele justiţiei o cer. 

d) să întrebe sau să solicite audierea martorilor acuzării şi să obţină citarea şi audierea 
martorilor apărării, în aceleaşi condiţii ca şi martorii acuzării. 

e) să fie asistat în mod gratuit de un interpret, dacă nu înţelege sau nu vorbeşte limba folosită 
la audiere. 

Acest drept ocupă un loc deosebit de important în rândul drepturilor fundamentale, motiv 
pentru care statelor membre ale Convenţiei le revin nenumărate obligaţii, a căror respectare se 
impune cu desăvârşire, urmare a necesităţii afirmării sale plenare. Este dispoziţia cel mai frecvent 
invocată în faţa organelor Convenţiei şi, nu de puţine ori, în faţa instanţelor naţionale. Nu pot exista 
societăţi democratice fără tribunale imparţiale sau proceduri echitabile. 

Obiectul dreptului la un proces echitabil 



 

 
 

Orice persoană are dreptul la judecată în mod echitabil, în mod public şi într-un termen 
rezonabil a cauzei sale, de către o instanţă independentă şi imparţială, constituită legal, care se 
pronunţă cu privire la temeinicia acuzaţiilor penale ce îi sunt aduse sau cu privire la încălcările 
drepturilor şi obligaţiilor sale cu caracter civil, deci numai cu privire la procedurile penale şi civile. 

În legătură cu acest aspect, s-a ridicat problema dacă nu cumva nu se aduce astfel o atingere 
importantă principiului garantării efective a drepturilor, menţionat în preambulul Convenţiei. 
Jurisprudenţa Curţii a extins, între timp, aplicabilitatea articolului 6 şi la alte proceduri, fără a 
acoperi, însă, aceste lacune.  

Noţiunea de drepturi şi obligaţii cu caracter civil  
 Art. 6 acoperă, prin prevederile sale, toate litigiile având un obiect civil, indiferent dacă are 

loc între persoane de drept privat, ori între stat şi o persoană particulară şi indiferent de faptul că 
legea este civilă, comercială, administrativă etc. El se referă doar la drepturile recunoscute cel puţin 
la modul general de legislaţia internă a statului în cauză, neputând garanta astfel existenţa acestor 
drepturi. Astfel, precizarea în Constituţie a unui drept este suficientă, chiar dacă legislaţia internă nu 
îl reglementează sau nu o face la modul coerent. 

Acuzaţiile în materie penală 
Nu orice procedură ce are caracter penal beneficiază de garanţiile oferite de articolul 6, ci 

doar acelea care privesc o decizie privind temeinicia oricărei acuzaţii în materie penală formulată 
împotriva unei persoane.  

Acuzaţia este definită ca fiind notificarea oficială emanând de la autoritatea statală 
competentă a unui reproş în legătură cu săvârşirea unei infracţiuni, indiferent de caracterul explicit 
sau implicit al documentului.  

Se consideră că are caracter penal şi acuzaţia adusă într-un caz ce a fost închis datorită 
împrejurării că fapta incriminată era insignifiantă. 

Nu au caracter de acuzaţie în materie penală cererile de revocare a procedurii de recuzare a 
judecătorului, de revizuire a cauzei (deoarece este o procedură colaterală, adiacentă), de aplicare a 
amnistiei la o pedeapsă definitivă, ş.a. 

Pe lângă natura dreptului alegat, competenţa materială a Curţii, din punct de vedere a 
dreptului în discuţie, este limitată şi de caracterul contencios al procedurii incriminate. Cu alte 
cuvinte, procedurile necontencioase, precum partajul consimţit de părţi, nu pot fi deduse în faţa 
Curţii în temeiul art. 6. 

Accesul la justiţie, ca garanţie procedurală generală 
Accesul liber la justiţie constă din posibilitatea oricărei persoane de a introduce la libera 

apreciere o acţiune, chiar nefondată în justiţie, cu obligarea corelativă a instanţei statale competente 
de a se pronunţa asupra acţiunii. Este vorba, în mod evident, de o libertate, şi nu de o obligaţie. 
Curtea admite posibilitatea celui îndreptăţit de a renunţa la accesul în justiţie atât în materie civilă, 
cât şi în materie penală, prin posibilitatea de a alege calea arbitrajului sau a plăţii unei amenzi 
compozitorii, în scopul de a evita procesul civil sau penal. 

În materie penală, accesul în justiţie al inculpatului are o abordare diferită faţă de conceptul 
comun, de acces în justiţie, implicând, de fapt, dreptul de a supune analizei unui judecător a 
acuzaţiei de natură penală ce i se aduce. Cu alte cuvinte, nimeni nu poate suferi o condamnare 
penală, fără ca aceasta să fie dispusă de un judecător. 

Neutralitatea instanţei, ca garanţie procedurală generală 
Statele au obligaţia de a crea un sistem judiciar care să garanteze neutralitatea instanţei, în 

sensul că magistratului i se asigură poziţia de arbitru neutru, faţă de părţile litigiului, el fiind acela 
ce are datoria să păstreze balanţa egală între acuzare şi apărare. 

Independenţa instanţei constituie o condiţie a neutralităţii ei, şi aceasta se dovedeşte prin 
lipsa oricărui amestec ori aparenţă de amestec din partea altor puteri ale statului sau a părţilor, 
precum şi existenţa unor garanţii reale contra oricăror presiuni exterioare. 



 

 
 

Celeritatea procedurii, ca garanţie procedurală generală 
Convenţia dispune că „orice persoană are dreptul ca şi cauza să fie judecată… într-o durată 

rezonabilă de timp”, cu alte cuvinte, trebuie să fie o justiţie expeditivă, cu condiţia de a nu fi şi una 
proastă.  

A apărut, astfel, noţiunea de durată rezonabilă a procedurii.  
De exemplu, s-a stabilit ca rezonabilă procedura unui stat membru, care permitea, pentru 

anumite infracţiuni, aplicarea unei pedepse privative de libertate, după o judecată de câteva minute, 
deoarece împiedica accesul unei persoane în mod real şi concret la justiţie.  

Cu alte cuvinte, este de preferat o justiţie lentă şi corectă, uneia rapide şi inechitabile. S-a 
mai stabilit că rezonabilitatea termenului vizează procedura în ansamblul său, şi nu doar în faţa unei 
instanţe. 

Publicitatea procedurii şi egalitatea armelor, ca garanţii procedurale generale 
 Conform art. 6, orice persoană are dreptul să îi fie judecată cauza în public, precum şi ca 

hotărârea să fie pronunţată în public, accesul în sală putând fi interzis publicului sau presei pe toată 
durata procesului sau pe o anumită durată, pentru a se proteja morala, ordinea publică sau 
securitatea naţională, într-o societate democratică, dacă interesele minorilor sau protecţia vieţii 
private a părţilor o impun, ori în măsura în care instanţa consideră, în circumstanţele excepţionale 
analizate cu stricteţe, că publicitatea poate să aducă atingere intereselor justiţiei. Publicitatea 
procedurii asigură transparenţa justiţiei, elimină arbitrariul şi permite publicului să vegheze la 
administrarea acesteia. 

 Egalitatea armelor presupune aplicarea principiului contradictorialităţii, potrivit căruia 
litigiul trebuie să facă obiectul unei dezbateri contradictorii între părţi, pe parcursul căreia ele iau 
cunoştinţă reciproc de pretenţii, probe, iar inculpatul de acuzele aduse, putându-le analiza şi discuta, 
în apărarea şi promovarea drepturilor şi intereselor lor, presupune obligaţia magistratului de a 
motiva hotărârile în mod explicit, pe înţelesul părţilor şi al terţilor, urmând ca aceştia să procedeze 
în consecinţă, presupune obligaţia magistratului de a administra echitabil şi în totalitate probele, de 
a derula procedurile oral, folosind, atunci când este cazul, interpreţi şi, nu în ultimul rând, 
presupune dreptul persoanei de a fi prezentă la propriul proces, ceea ce necesită notificarea oficială 
şi personală. 

 Garanţiile speciale în materie penală 
 Garanţiile speciale în materia dreptului penal constau din prezumţia de nevinovăţie, dreptul 

de a fi informat asupra acuzării, dreptul de a dispune de timpul şi facilităţile necesare apărării, 
dreptul la asistenţă juridică, dreptul de a convoca şi interoga martorii şi dreptul la un interpret. 
 Conform principiului prezumţiei de nevinovăţie, orice persoană acuzată de săvârşirea unei 
infracţiuni se prezumă a fi nevinovată, până când vinovăţia sa este stabilită legal. 

a) Dreptul la tăcere şi privilegiul contra autoincriminării constă din aceea că orice persoană are 
dreptul să tacă şi să nu fie obligată ca prin declaraţiile sale să contribuie la propria sa incriminare. 
Într-un caz concret, reclamantul a refuzat să îşi decline identitatea şi a fost arestat, sub acuzaţia de a 
fi participat la acţiunile unei grupări teroriste, iar în contextul în care a tăcut pe parcursul tuturor 
interogatoriilor, a fost condamnat la o pedeapsă privată de libertate, judecătorii interpretând tăcerea 
ca o admitere a inculpatului a participării sale la comiterea faptei. Curtea a admis plângerea, 
stabilind că nu se poate ţine cont de tăcere, în situaţii care implică o explicaţie a celui acuzat. Aceste 
drepturi impun legiuitorului naţional să nu sancţioneze refuzul de a coopera, iar, pe de altă parte, 
permit judecătorului să nu interpreteze tăcerea ca admitere a vinovăţiei, în anumite condiţii. 

b) Problema prezumţiei de nevinovăţie, în cazul lipsei unei hotărâri de condamnare, se pune în 
cazul cheltuielilor de judecată şi a altor pagube materiale produse celui acuzat cu ocazia procedurii 
(exemplu: cheltuieli de deplasare, lipsa de la serviciu, perturbarea afacerilor, ş.a.).  



 

 
 

 Curtea a decis că nu constituie o violare a art. 6, cazul în care persoana a fost obligată să 
plătească cheltuieli de judecată, atunci când procedura de judecată s-a întrerupt, pentru că pedeapsa 
ce ar fi putut fi pronunţată era insignifiantă. 

 Atitudinea faţă de persoana necondamnată penal presupune practica judecătorului de a ţine 
seama de existenţa antecedentelor penale, astfel că prezumţia de nevinovăţie este abordată diferit, în 
funcţie de existenţa sau inexistenţa antecedentelor penale. 

 De asemenea, se cere abţinerea de la orice afirmaţii publice vizând vinovăţia acestor 
categorii de persoane. 

c) Dreptul de a fi informat asupra acuzării implică obligaţia de a-i aduce la cunoştinţă celui în 
cauză natura şi cauza acuzaţiei, cu scopul de a asigura respectarea riguroasă a egalităţi armelor, al 
cărui element este. 

d) Dreptul de a dispune de timpul şi facilităţile necesare apărării presupune echilibrarea în 
materie penală a relaţiei acuzator-acuzat, pentru a se asigura echitabilitatea procedurii. Acuzatul 
poate comunica liber cu apărătorul său, care are dreptul de a merge la locul de detenţie şi de a avea 
discuţii confidenţiale. De asemenea, el trebuie să aibă acces la dosarul cauzei, pentru a i se crea 
posibilitatea reală de a se apăra.  

 Acest drept nu este unul absolut, deoarece nu exclude principiul caracterului secret al 
urmăririi penale, care operează atunci când este justificat de un interes public. 

 În faza judecării cauzei, inculpatul şi apărătorul său au dreptul de a lua la cunoştinţă, de la 
bun început, de probele pe care se întemeiază acuzarea. 

 O cerinţă ce ţine de esenţa procedurii judiciare este şi aceea ca şedinţa de judecată să nu se 
prelungească excesiv şi să nu se desfăşoare pe timpul nopţii, astfel încât inculpatul, apărătorul său şi 
membrii completului de judecată, ca, de altfel, şi acuzatorul, să nu fie afectaţi de starea de oboseală. 
Curtea a decis că o şedinţă de judecată care a durat 17 ore a constituit o violare a art. 6, deoarece 
atât inculpaţii, cât şi apărătorii lor, nu au mai putut urmări cu atenţie dezbaterile şi nu au mai putut 
răspunde la problemele ridicate, fiind afectaţi de starea de oboseală excesivă. 

 Dreptul la asistenţă juridică 
 În practica instanţei europene, s-a stabilit că dreptul la asistenţă juridică, în materie penală, 

există încă din stadiul anchetei preliminare, efectuate de către organele de poliţie, precum şi în cazul 
în care inculpatul nu participă voluntar la audiere. Curtea a condamnat Olanda pentru că judecătorul 
nu a permis avocatului să participe la dezbateri, deoarece inculpatul pe care îl apăra nu a dorit să 
participe la judecată. Inculpatul se poate apăra singur sau poate fi asistat de un avocat ales, ori 
desemnat din oficiu. 

 Dreptul de a convoca şi interoga martorii 
 În cursul procedurii judiciare, acuzatul poate cere convocarea şi audierea, în aceleaşi 

condiţii, atât a martorilor acuzării, cât şi a martorilor apărării. 
 Nu este un drept absolut, el fiind limitat de o marjă de apreciere, lăsată la latitudinea 

judecătorului, care va dispune după ce va analiza oportunitatea şi utilitatea probei. 
 Martorii pot fi audiaţi şi prin comisie rogatorie, atunci când există o distanţă apreciabilă 

între locul judecării cauzei şi cel al domiciliului martorilor. Declaraţiile martorilor trebuie să fie 
credibile şi fiabile.  

 Curtea a denunţat fiabilitatea mărturiei victimei presupusei infracţiuni, care nu poate fi 
considerată neutră sau aceea a audierii efectuate în altă cauză, pe motivul neasigurării 
contradictorialităţii.  

 În ceea ce priveşte martorii anonimi, Curtea a decis că o condamnare nu se poate fonda, nici 
exclusiv şi nici măcar în proporţie determinată, pe o declaraţie anonimă. Este, de regulă, martorul 
care nu se poate prezenta în instanţă şi aici se pune problema lipsei de contradictorialitate. Pe de altă 
parte, este justă teama acestor martori, ca, de altfel, şi a ofiţerilor care lucrează sub acoperire, de 
eventualele represalii.  



 

 
 

 În practica instanţei europene, s-a pus sub semnul întrebării problema informatorilor oculţi, 
a căror folosire poate afecta buna administrare a justiţiei, sub masca luptei împotriva 
infracţionalităţii.  

 De asemenea, s-a pus problema infracţionalităţii provocate de autorităţi, cum s-a întâmplat 
în cazul unui ofiţer sub acoperire elveţian, care a propus unui presupus traficat de droguri să-i vândă 
cocaină, propunere acceptată după mai multe întâlniri. S-a pus întrebarea dacă nu cumva 
propunerea respectivă a fost o provocare care a condus la introducerea în câmpul infracţional al 
vânzătorului. Rolul agenţilor statului nu este acela de a provoca infracţiuni, ci de a preveni 
comiterea lor. 

 Dreptul la un interpret 
 Acest drept constă din aceea că orice acuzat este îndreptăţit de a fi asistat în mod gratuit de 

un interpret, dacă nu cunoaşte sau nu vorbeşte limba în care se desfăşoară audienţa. Instanţa va 
analiza, în funcţie de naţionalitatea, cetăţenia şi locul de rezidenţă al persoanei în cauză, 
oportunitatea folosirii unui interpret, pentru a se evita cererile cu caracter dilatoriu ori şicanator.  

 Gratuitatea acestui serviciu presupune că suma cu titlu de contravaloare a onorariului nu 
poate fi inclusă în cheltuielile judiciare, în caz de condamnare a inculpatului. 

 
Nici o pedeapsă fără lege 

 Art. 7 
1. Nimeni nu poate fi condamnat pentru o acţiune sau o omisiune care, în momentul în care 

a fost săvârşită, nu constituia o infracţiune, potrivit dreptului naţional sau internaţional. De 
asemenea, nu se poate aplica o pedeapsă mai severă decât aceea care era aplicabilă în momentul 
săvârşirii infracţiunii. 

2. Prezentul articol nu va aduce atingere judecării şi pedepsirii unei persoane vinovate de o 
acţiune sau de o omisiune care, în momentul săvârşirii sale, era considerată infracţiune potrivit 
principiilor generale de drept recunoscute de naţiunile civilizate.  

 Acest principiu consacrat, lansat de Cesare Beccaria prin formula nullum crimen sine lege, 
nulla poena sine lege interzice retroactivitatea legilor penale, este consacrat în art. 7 al Convenţiei şi 
art. 15 din Pactul Internaţional privind drepturile civile şi politice.  

 Principiul legalităţii constituie un fundament al civilizaţiei juridice europene şi este inclus în 
legislaţiile tuturor statelor europene şi în tratatele internaţionale în materie penală. El impune ca 
infracţiunile şi pedepsele să fie stabilite doar prin lege, constituind, astfel o piedică în faţa 
arbitrariului. 

 Principiul este aplicabil doar în situaţia în care se ajunge la o hotărâre de condamnare. Cu 
privire la acest aspect, s-au exprimat rezerve justificate, în sensul că pot exista şi alte situaţii, în care 
principiul în discuţie trebuie să îşi găsească incidenţa, ca, de exemplu, în cazul aplicării măsurii 
internării acuzatului achitat pe motivul iresponsabilităţii sale. Presupunând o privare de liberate, în 
mod evident, această sancţiune are caracter penal. Deci, pe bună dreptate, în literatura de 
specialitate s-a precizat că principiul nu se suprapune perfect pe materia penală. 

 Principiul legalităţii instituie, aşa cum s-a mai arătat, un drept fundamental al persoanei. Nu 
există o violare a acestui principiu, atunci când aplicarea retroactivă a legii creează celui în cauză o 
situaţie mai favorabilă. El este un principiu cu valoare constituţională, astfel că orice normă juridică 
ce îi contravine este una neconstituţională. 

 Una din garanţiile respectării acestui principiu o constituie posibilitatea fiecărei persoane de 
a avea acces la textul legii aplicabile, şi aceasta se realizează prin publicarea în jurnalul oficial al 
statului, precum şi în alte publicaţii accesibile oricui.  

 Atunci când, prin excepţie, dreptul intern recunoaşte unei hotărâri judecătoreşti calitatea de 
izvor de drept, accesibilitatea se realizează la fel ca şi în cazul legilor.  



 

 
 

 Normele juridice publicate în condiţii speciale, destinate şi disponibile doar pentru anumite 
instituţii sau autorităţi, nu pot fi considerate legi, nefiind întrunită condiţia accesibilităţii. 

 O altă garanţie a respectării principiului legalităţii o constituie previzibilitatea legii. Aceasta 
presupune ca legea să fie formulată de aşa natură şi în termeni atât de clari şi precişi, încât situaţiile 
în care se va aplica şi condiţiile pe care le va produce aplicarea sa să fie previzibile.  

 Previzibilitatea legii este apreciată în baza experienţei juridice comune. Sunt situaţii în care 
legea priveşte domenii profesionale speciale, astfel că cel interesat poate avea nevoie de consiliere, 
pentru a putea evalua consecinţele unei acţiuni determinate.  

 Pe lângă faptul că legile trebuie să fie clare şi concise, ele trebuie să fie interpretate în sens 
strict, ceea ce înseamnă că judecătorul nu poate sancţiona decât o faptă prevăzută de lege şi nu 
poate aplica o pedeapsă, decât în limitele prevăzute de lege. Cu toate acestea, judecătorilor li se 
recunoaşte o anume putere de apreciere, dar în limitele menţionate. 

 Analogia este acceptată doar în favoarea acuzatului, nu şi în defavoarea lui. 
 Principiul egalităţii vizează interdicţia aplicării retroactive a legii de incriminare, cu excepţia 

legii penale mai favorabile care îl avantajează pe inculpat. 
 

Dreptul la respectarea vieţii private şi de familie 
 Art. 8 
1. Orice persoană are dreptul la respectarea vieţii sale private şi de familie, a domiciliului său 

şi a corespondenţei sale. 
2. Nu este admis amestecul unei autorităţi publice în exercitarea acestui drept, decât în 

măsura în care acest amestec este prevăzut de lege şi dacă constituie o măsură care, într-o 
societate democratică, este necesară pentru securitatea naţională, siguranţa publică, bunăstarea 
economică a ţării, apărarea ordinii şi prevenirea faptelor penale, protejarea sănătăţii sau a 
moralei, ori protejarea drepturilor şi libertăţilor altora. 

 Conform art. 8, orice persoană are dreptul  la respectarea vieţii sale private şi de familie, a 
domiciliului şi corespondenţei sale. Acest drept garantează dreptul la intimitate sau aşa-zisul drept 
de a fi lăsat în pace şi semnifică respectul social datorat individului. De acest drept beneficiază atât 
persoanele fizice, cât şi persoanele juridice, dar, în primul rând, se adresează celei dintâi categorii 
de persoane.  

 Din punct de vedere al domeniului de aplicabilitate, textul art. 8 face trimitere la noţiunile de 
viaţă privată, viaţă familială, domiciliu şi corespondenţă, care se alătură altor termeni din 
Convenţie, cărora Curtea le dă o definiţie autonomă.  

 Viaţa privată presupune viaţa privată personală şi viaţa privată socială. Cea dintâi implică 
comportamentul persoanei şi anonimatul acesteia. Cea de-a doua implică, potrivit practicii Curţii, 
unele elemente specifice vieţii de familie. 

 Viaţa privată personală include dreptul persoanei la integritate fizică, dreptul de a trăi la 
adăpost de privirile indiscrete ale altuia, protecţia anonimatului, protejarea reputaţiei profesionale 
ori sociale, dreptul la identitate, libertatea sexuală, confidenţialitatea stării de sănătate, dreptul de a 
dispune de corpul său după cum doreşte, dreptul de a trăi în anumite condiţii, ori de a avea un 
anumit standard de viaţă, ş.a. 

 Instanţa europeană a decis că art. 8 devine incident ori de câte ori o persoană suferă anumite 
neplăceri ale vieţii sale cotidiene, cu condiţia ca aceasta să aibă o anumită importanţă, ca, de 
exemplu, în situaţia în care statul refuză să îi acorde unei persoane medicamentele necesare 
tratamentului unei maladii de care suferă, sau atunci când statul permite fumatul în locurile publice. 

 Viaţă privată socială include, pe lângă drepturile unei persoane de a se dezvolta individual 
aşa cum doreşte, şi dreptul acelei persoane de a stabili relaţii cu semenii săi fără piedici. Este vorba, 
aşa cum s-a stabilit în practica instanţei europene, de relaţiile interpersonale existente, şi nu de 
relaţii personale viitoare.  



 

 
 

 Aici se includ şi activităţile profesionale sau comerciale ale unei persoane, având în vedere 
că la serviciu majoritatea persoanelor au cea mai mare parte a ocaziilor de a stabili legături cu 
lumea exterioară.  

 Mergând pe această linie, de ea stabilită, Curtea a decis că avem de-a face cu o încălcare a 
art. 8, atunci când au fost interceptate convorbiri telefonice cu caracter profesional sau când o 
percheziţie domiciliară a vizat activitatea comercială a unei persoane. 

 Distincţii existente între viaţa privată şi viaţa publică 
 Un aspect iese din sfera privată a unei persoane şi intră în sfera vieţii publice a acesteia, 

atunci când ea însăşi îl face public în mod benevol unui număr nedeterminat de persoane.  
 Deci, avem de-a face cu o încălcare a art. 8, atunci când scoaterea unui aspect din viaţa 

privată a unei persoane nu se face benevol  ci se datorează acţiunii unui terţ sau naturii împrejurării 
respective. De exemplu, faptul că cineva se întâlneşte în public cu o persoană, ceea ce este vizibil 
pentru oricine,  nu rămâne în sfera vieţii sale private. Există acte sau fapte care ţin de viaţa publică a 
unei persoane,  care pot trece în sfera vieţii private odată cu trecerea timpului. Astfel, după trecerea 
unei perioade foarte îndelungate de timp, anumite aspecte ale vieţii publice ale unei persoane se 
estompează, ajungând de domeniul vieţii private a  acestuia, precum relaţia sau apartenenţa la un 
anumit grup de interese. Curtea a stabilit că există o încălcare a art. 8, dacă statul deţine şi utilizează 
un dosar în care se regăsesc astfel de informaţii. 

 Viaţa familială 
 Viaţa familială este specifică unui cuplu căsătorit, însă, în mod evident, noţiunea include şi 

cuplurile necăsătorite, condiţia esenţială fiind aceea ca, în ambele situaţii, relaţia să fie efectivă, în 
caz contrar, existând doar prezumţia unei vieţi de familie. Un aspect al vieţii de familie îl constituie 
relaţiile dintre părinţi şi copii.  

 Dreptul la o viaţă familială apare, potrivit opiniei Curţii, la momentul naşterii copilului, 
anterior acestui moment neexistând relaţiile sociale specifice.  

 Viaţa de familie există indiferent dacă legătura dintre părinţi şi copii este una biologică sau 
una juridică, deoarece calitatea de părinte nu este dată în baza unei astfel de legături.  

 Legăturile dintre părinţi şi copiii lor minori prezumă existenţa unor relaţii materiale şi 
emoţionale între aceştia.  

 După împlinirea vârstei majoratului, existenţa vieţii de familie se fundamentează şi pe o 
condiţie suplimentară, şi anume aceea a unui grad de dependenţă materială şi emoţională ce 
depăşeşte legăturile sentimentale normale la care ne-am referit anterior. Această dependenţă se 
realizează, de regulă, ca urmare a unei relaţii de coabitare îndelungate. De exemplu, Curtea a stabilit 
că într-un cuplu format din două femei, din care una a născut un copil prin procedeul inseminării 
artificiale, iar cealaltă a devenit bărbat în urma operaţiei de schimbare de sex, precum şi din copilul 
născut de cea dintâi, există o viaţă familială protejată prin art. 8, dat fiind relaţia lor strânsă, 
coabitarea îndelungată şi comportamentul specific unei familii normale. 

 Viaţa de familie presupune dreptul la o recunoaştere juridică a relaţiilor de familie, cu toate 
consecinţele ce derivă din aceasta, şi drepturi de natură patrimonială. Art. 8 nu garantează dreptul 
unei persoane de a obţine desfacerea sau anularea căsătoriei, deoarece aceasta nu are legătură cu 
exercitarea drepturilor ce rezultă din sentimentele pe care se fundamentează o familie şi nici nu 
include dreptul de a stabili neîngrădit locul în care să se desfăşoare viaţa familială. 

 Domiciliul 
 Art. 8 este incident şi asupra dreptului la respectarea inviolabilităţii domiciliului, acesta 

incluzând, în primul rând, locuinţa unei persoane, concept în care Curtea a admis că se încadrează 
inclusiv rulota folosită ca atare de o persoană nomadă sau casa de vacanţă a unei persoane care a 
folosit-o timp de câţiva ani. Curtea a extins aplicarea art. 8 şi la sediul profesional al unei persoane 
juridice. În al doilea rând, orice persoană are dreptul de a-şi utiliza domiciliul, astfel că avem de-a 



 

 
 

face cu o încălcare a art. 8, ori de câte ori o persoană este împiedicată să intre în locuinţa sa. În al 
treilea rând, orice persoană are dreptul la existenţa unui domiciliu şi, implicit, a unei locuinţe. 

 Corespondenţa 
 Dreptul la inviolabilitatea corespondenţei presupune protecţia expresă a secretului relaţiilor 

personale ale unei persoane sau, mai concret, secretul gândurilor şi trăirilor interioare ale acesteia. 
Opinia Curţii este aceea că, prin corespondenţă, nu se înţelege doar corespondenţa clasică, ci orice 
fel de comunicare între două sau mai multe persoane, realizată cu intenţia de a avea caracter privat, 
ca, de exemplu, corespondenţa prin internet, mesajele telefonice sau prin intermediul pager-ului.  

 Garanţii statale 
 În vederea protejării drepturilor reglementate prin art. 8, statele au obligaţia negativă de a se 

abţine de la orice act de natură să le aducă atingerea, precum şi obligaţia pozitivă de a lua toate 
măsurile necesare şi utile pentru a asigura realizarea sa de către toate persoanele aflate sub 
jurisdicţia lor.  

 Drepturile prevăzute de art. 8 nu sunt, însă, drepturi absolute, în sensul că sunt permise 
anumite ingerinţe statale. Ingerinţele respective trebuie să fie legitime. 

 Prima condiţie a legitimităţii ingerinţei o constituie legalitatea acesteia, ceea ce presupune 
existenţa unei corespondenţe cu legislaţia internă, dar nu ca prevedere generală, ci ca prevedere 
specială, în cuprinsul căreia să prevadă şi garanţiile necesare evitării oricărei aplicări arbitrare. Cu 
alte cuvinte, legea internă trebuie să precizeze cu exactitate situaţiile şi condiţiile în care se poate 
dispune o astfel de ingerinţă, cum ar fi interceptarea convorbirilor telefonice, a corespondenţei de 
orice fel, ş.a.  

 A doua condiţie a legitimităţii ingerinţei o constituie aceea ca măsura luată să fie în 
conformitate cu dreptul intern, adică să se conformeze condiţiilor şi procedurilor prevăzute de legea 
în discuţie, conformitatea trebuind să existe atât din punct de vedere material, cât şi procedural. 

 A treia condiţie a legitimităţii ingerinţei o constituie legitimitatea scopului, care poate consta 
din protecţia securităţii naţionale, protecţia siguranţei publice, apărarea ordinii publice, bunăstarea 
economică a ţării, prevenirea infracţionalităţii, protecţia sănătăţii publice, protecţia moralei publice 
şi protecţia drepturilor şi libertăţilor altuia. 

 În fine, ultima condiţie a legitimităţii ingerinţei o constituie necesitatea acesteia. Necesitatea 
ingerinţei presupune existenţa unei nevoi sociale impetuoase, dar şi a unei proporţionalităţi cu 
scopul legitim vizat, pentru a se evita arbitrariul şi a se asigura spiritul democraţiei. Cu alte cuvinte, 
motivele ingerinţei trebuie să fie pertinente şi suficiente, marja de apreciere fiind lăsată statelor 
membre, prin autorităţile competente. 

 În ceea ce priveşte obligaţiile pozitive ale statelor, acestea constau din îndatoririle de a 
legifera raporturile private şi de familie, pentru a se asigura respectarea acestora, de a interveni prin 
mijloacele avute la dispoziţie, pentru a garanta aplicarea respectivei legislaţii şi de a sancţiona 
încălcările de drept constatate în raporturile între persoane de drept privat. 

 
Libertatea de gândire, de conştiinţă şi de religie 

 Art. 9 
1. Orice persoană are dreptul la libertatea de gândire, de conştiinţă şi de religie; acest drept 

include libertatea de a-şi schimba religia sau convingerea, precum şi libertatea de a-şi manifesta 
religia sau convingerea în mod individual sau în colectiv, în public sau în particular, prin cult, 
învăţământ, practici şi îndeplinirea ritualurilor. 

2. Libertatea de a-şi manifesta religia sau convingerile nu poate face obiectul altor 
restrângeri, decât acelea care, prevăzute de lege, constituie măsuri necesare, într-o societate 
democratică, pentru siguranţa publică, protecţia ordinii, a sănătăţii sau a moralei publice, ori 
pentru protejarea drepturilor şi libertăţilor altora. 



 

 
 

 Acest drept presupune respectarea convingerilor unei persoane de către autorităţile publice, 
pentru a garanta acesteia o perfectă independenţă spirituală. Curtea îl consideră ca fiind unul din 
fundamentele unei societăţi democratice şi unul dintre motoarele pluralismului inerent unei astfel de 
societăţi, astfel că statele nu pot, în principiu, să interzică, să limiteze ori să impună condiţii prea 
rigide ori prohibitive pentru exercitarea anumitor convingeri filozofice ori religioase. 

 Obligaţiile pozitive şi negative ale statelor, cu rol de garanţie în asigurarea acestui drept, 
sunt asemănătoare cu cele analizate anterior.  

 Articolul în discuţie garantează dreptul persoanei de a avea o convingere şi dreptul 
persoanei de a-şi manifesta convingerea.  

 Dreptul de a avea o convingere nu suferă limitări, nimeni neputând interveni pentru a 
impune unei persoane un anumit mod de gândire.  

 În ceea ce priveşte dreptul de a-şi manifesta convingerea, Curtea a  stabilit că ţine de dreptul 
unei persoane de a-şi manifesta religia sau de a fi conducător al unei comunităţi religioase, ori de a-
şi desfăşura activitatea religioasă într-un imobil amenajat în acest scop. 

 
Libertatea de exprimare 

 Art. 10 
1. Orice persoană are dreptul la libertatea de exprimare. Acest drept cuprinde libertatea de 

opinie şi libertatea de a primi sau a comunica informaţii ori idei, fără amestecul autorităţilor 
publice şi fără a ţine seama de frontiere. Prezentul articol nu împiedică Statele să supună 
societăţile de radiodifuziune, de cinematografie sau de televiziune unui regim de autorizare. 

2. Exercitarea acestor libertăţi, ce comportă îndatoriri şi responsabilităţi, poate fi supusă 
unor formalităţi, condiţii, restrângeri sau sancţiuni prevăzute de lege, care constituie măsuri 
necesare, într-o societate democratică, pentru securitatea naţională, integritatea teritorială sau 
siguranţa publică, apărarea ordinii şi prevenirea infracţiunilor, protecţia sănătăţii sau a moralei, 
protecţia reputaţiei sau a drepturilor altora, pentru a împiedica divulgarea de informaţii 
confidenţiale sau pentru a garanta autoritatea şi imparţialitatea puterii judecătoreşti. 

 Noţiune şi conţinut 
 Art. 10 al Convenţiei Europene a Drepturilor Omului şi art. 19 al Declaraţiei Universale a 

Drepturilor Omului consacră libertatea de expresie, ca drept impus de dezvoltarea democratică a 
societăţii, dezvoltare ce implică pluralismul politic şi, implicit, al ideilor şi conceptelor. Acest drept 
presupune existenţa a două elemente ce se condiţionează reciproc, respectiv libertatea de exprimare 
a unei opinii şi libertatea de informare. 

 Libertatea de opinie constă din dreptul oricărei persoane de a nu suferi atingeri pentru 
exprimarea opiniilor sale. Această libertate nu trebuie, însă, să contravină prevederilor Convenţiei, 
care impun un spirit de toleranţă şi interzic manifestările discriminatorii, deoarece, într-un astfel de 
caz, articolul 10 nu este aplicabil. 

 Libertatea de informare acoperă atât dreptul persoanei de a comunica informaţii, cât şi 
dreptul persoanei de a primi astfel de informaţii.  

 În legătură cu această problemă, în practica instanţei europene a fost pus în discuţie dreptul 
la replică în mass-media, statuându-se că el constituie un element important al libertăţii de expresie. 

 Noţiunea de informaţie este înţeleasă în sens larg, în sensul că nu include doar faptele şi 
ştirile brute, ori chestiunile de interes general, dar şi informaţiile produse în mod deliberat, precum 
programele radio-tv, operele de artă, exprimarea poziţiei în cadrul unui proces, discursul politic, 
filozofic sau religios, etc.  

 Convenţia protejează dreptul aproape nelimitat al persoanei de a accede la orice informaţie 
disponibilă pentru public, precum şi libera circulaţie a suporturilor informaţiei.  



 

 
 

 La fel ca şi în cazul celorlalte drepturi anterior analizate, statele au obligaţii pozitive şi 
obligaţii negative, de natură a asigura, prin îndeplinirea lor, exerciţiul efectiv al libertăţii de 
exprimare. 

 Ingerinţe ale statelor în libertatea de exprimare 
 Ingerinţele statelor în libertatea de exprimare au fost clasificate în ingerinţe de natură 

preventivă şi ingerinţe de natură punitivă, după cum nu permit expunerea unor idei şi informaţii 
anterior oferirii lor spre publicare sau după cum impun aplicarea de sancţiuni civile, penale, 
disciplinare ori administrative, pentru exercitarea dreptului la libertatea de exprimare, ulterior 
exprimării ideilor litigioase.  

 Pe de altă parte, dreptul la libertatea de exprimare nu este unul absolut, ci poate suferi 
anumite limitări. Pentru a se ajunge la aşa-zisa clauză derogatorie, trebuie respectate cumulativ trei 
condiţii, şi anume ca ingerinţa statului să fie prevăzută de lege, să vizeze unul din scopurile legitime 
expres menţionate în art. 10 şi să fie necesară într-o societate democratică. 

 Ingerinţele statului pot avea loc în următoarele situaţii: 
- în scopul protejării securităţii naţionale, a ocrotirii şi prevenirii infracţiunilor; 
- în scopul protejării bunei funcţionări a justiţiei;  
- în scopul protejării drepturilor şi intereselor altuia. 
 În ceea ce priveşte proporţionalitatea ingerinţei, Curtea ia în calcul, pentru a verifica 

respectarea acestei condiţii, trei elemente, şi anume: măsura în care subiectul abordat în cadrul 
exprimării litigioase este unul de interes public; gravitatea şi contextul afirmaţiilor făcute; gradul de 
severitate al sancţiunii. 

 Libertatea presei 
 Având rolul esenţial de a asigura dezbaterea publică asupra unor interese de ordin general, 

presa este considerată de Curte ca fiind unul dintre stâlpii democraţiei. Se cere, însă, ca această 
activitate, respectiv aceea de jurnalism, să se desfăşoare cu bună-credinţă.  

 Sunt considerate ca inacceptabile situaţiile în care se aduc acuzaţii grave privind comiterea 
unor infracţiuni de către funcţionarii publici, fără a încerca să probeze, ca semn al bunei-credinţe, 
cel puţin în faţa instanţelor interne sesizate, veridicitatea celor afirmate. 

 Cu alte cuvinte, libertatea de exprimare implică şi obligaţii corelative, care apasă, în special, 
asupra presei. 

 Curtea acordă o importanţă deosebită protecţiei sursei jurnalistice, considerând că obligarea 
unui jurnalist în a-şi releva sursele constituie o ingerinţă în activitatea sa. Exemplificăm cazul unui 
jurnalist care a reuşit să se infiltreze într-o reţea de turism pedofil din India, pe care a demascat-o, 
ceea ce a condus la demararea unei anchete, pe parcursul căreia reclamantul a fost determinat să 
deconspire sursa. Curtea a constatat încălcarea art. 10, deoarece nu se punea problema unei surse 
jurnalistice clasice. De asemenea, Curtea a stabilit că efectuarea de percheziţii asupra unor 
jurnalişti, pentru a determina originea informaţiilor, constituie o ingerinţă gravă în libertatea lor de 
exprimare. 

 
Libertatea de întrunire şi de asociere 

 Art. 11 
1. Orice persoană are dreptul la libertatea de întrunire paşnică şi libertatea de asociere, 

inclusiv dreptul de a constitui, cu alţii, sindicate şi de a se afilia la sindicate, pentru apărarea 
intereselor sale. 

2. Exercitarea acestor drepturi nu poate face obiectul altor restrângeri, decât acelea care, 
prevăzute de lege, constituie măsuri necesare, într-o societate democratică, pentru securitatea 
naţională, siguranţa publică, apărarea ordinii şi prevenirea infracţiunilor, protejarea sănătăţii 
sau a moralei, ori pentru protecţia drepturilor şi libertăţilor altora. Prezentul articol nu interzice 



 

 
 

ca restrângeri legale să fie impuse exercitării acestor drepturi de către membrii forţelor armatei, 
ai poliţiei sau ai administraţiei de stat. 

 În literatura de specialitate s-a scris, pe bună dreptate, că libertatea de gândire îşi găseşte o 
continuare naturală în libertatea de acţiune socială şi politică, ce-i permit omului, fiinţă socială, să 
exercite anumite activităţi la nivel de grup şi, în general,  să participe la viaţa politică şi economică 
a societăţii.  

 Art. 11 din Convenţie garantează dreptul persoanei la manifestarea publică a opţiunilor sale 
individuale, protejându-i acesteia libertatea de asociere şi de reunire.  

 Beneficiarii acestui drept pot fi atât persoane fizice, cât şi persoane juridice. De exemplu, 
când se dispune desfiinţarea unui partid, calitatea de victimă o au atât membrii acestuia, cât şi 
organizaţia politică în sine. Practic, art. 11 consacră libertatea de reunire sau întrunire şi libertatea 
de asociere.  

 Libertatea de reunire sau întrunire implică dreptul persoanei de a participa fizic la o 
manifestaţie, fără riscul de a fi supusă unei sancţiuni.  

 Având în vedere că manifestaţiile implică, de regulă, unele riscuri pentru ordinea publică şi 
măsurile de prevenire aferente, Curtea a apreciat că dispoziţiile din legislaţia internă a unui stat, prin 
care se prevede necesitatea unor autorizaţii prealabile în acest sens, nu contravin prevederilor art. 
11. De asemenea, Curtea a apreciat că simplul fapt că manifestaţia nu era autorizată şi deci era 
nelegală nu justifică reprimarea ei, ceea ce nu este cazul atunci când manifestaţiile au un caracter 
violent.  

 Libertatea de asociere constă din dreptul oricărei persoane de a crea sau de a adera la o 
asociaţie de persoane cu scop cultural, social, politic, caritabil, etc.  

 Art. 11 prevede, însă, şi o limitare specială în ceea ce priveşte libertatea de asociere a 
membrilor forţelor armate, a poliţiei şi a administraţiei de stat, deoarece este inacceptabil ca acestea 
să poată declara grevă. 

 Curtea a apreciat că activitatea oricărei asociaţii trebuie desfăşurată independent de orice 
intervenţie a statului, care are sarcina să asigure doar cadrul legal necesar exercitării libere a acestui 
drept. 

Între libertăţile în discuţie se înscriu şi libertatea de asociere sindicală, cu dreptul corelativ la 
grevă, precum şi libertatea de asociere politică. Cu privire la acest din urmă drept, se impune să 
precizăm că în jurisprudenţă au fost impuse unele limite, precum interzicerea creării de partide 
politice pe baze etnice sau a celor care au obiective contrare unui regim democratic. 

 
Dreptul la căsătorie 

 Art. 12 
 Începând cu vârsta stabilită prin lege, bărbatul şi femeia au dreptul de a se căsători şi de 

a întemeia o familie, conform legislaţiei naţionale ce reglementează exercitarea acestui drept. 
 Art. 12 prevede dreptul de a întemeia o familie prin căsătorie. Curtea face distincţie între 

dreptul la căsătorie şi dreptul de a întemeia o familie. Textul Convenţiei nu se referă şi la dreptul de 
a desface o căsătorie şi o familie prin divorţ. 

 În jurisprudenţă, s-au dat soluţii contradictorii privind căsătoria a două persoane de acelaşi 
sex, din care una şi-a schimbat sexul printr-o operaţie specifică. 

 Convenţia a lăsat la latitudinea statelor reglementările în materie de căsătorie, ceea ce le 
atribuie obligaţia de a lua măsuri legislative în acest sens, cu precizarea că trebuie să se abţină de la 
impunerea unor limitări excesive şi, deci, nerezonabile ale posibilităţii persoanelor de a se căsători. 
Curtea a apreciat, de exemplu, că interdicţia persoanei de a se recăsători timp de trei ani de la data 
rămânerii definitive a hotărârii de divorţ sau interdicţia de a se recăsători a celui condamnat pentru 
abandon de familie, constituie încălcări ale art. 12. 

 



 

 
 

Dreptul la un recurs efectiv 
 Art. 13 
 Orice persoană, ale cărei drepturi şi libertăţi recunoscute de prezenta Convenţie au fost 

încălcate, are dreptul să se adreseze efectiv unei instanţe naţionale, chiar şi atunci când 
încălcarea s-ar datora unor persoane care au acţionat în exercitarea atribuţiilor lor oficiale.  

 În legătură cu acest drept, în literatura de specialitate s-au făcut precizări de ordin 
terminologic, pe deplin justificate, în sensul că noţiunea de „recurs” trebuie înţeleasă în sensul de 
remediu. 

 Dreptul consacrat prin art. 13 garantează oricărei persoane ce se poate pretinde victimă a 
unei alte dispoziţii a Convenţiei posibilitatea de a sesiza o autoritate de stat cu o acţiune prin care să 
solicite constatarea violării, încetarea ei şi repararea prejudiciului suferit. Cu alte cuvinte, aşa cum 
s-a reţinut în literatura de specialitate, art. 13 nu consacră un drept propriu-zis, ci o modalitate de 
garantare a respectării celorlalte dispoziţii ale Convenţiei. 

 Curtea apreciază că un remediu efectiv trebuie să fie eficace, în sensul de a putea conduce 
atât la constatarea violării dreptului substanţial, cât şi la încetarea acesteia şi la repararea 
prejudiciului produs. 

VI.2 Arepturile constituţionale 
 

Constituţia reprezintă actul normativ care structurează din punct de vedere juridic sistemul 
politico-organizatoric al funcţionării statului şi poziţia juridică a subiectelor de drept raportat la 
autoritatea statală. 

Constituţia României adoptată pe data de 21 noiembrie, ratificată prin referendumul la 8 
decembrie 1991 a fost înlocuită (modificată şi completată) de noua Constituţie a României adoptată 
în 2003, prin Legea de revizuire a Constituţiei publicată în Monitorul Oficial al României nr. 669 
din 22 septembrie 2003, ratificată prin Referendumul Naţional din 19 octombrie 2003. 

TITLUL II al Constituţiei României reglementează DREPTURILE, LIBERTATILE SI 
INDATORIRILE FUNDAMENTALE. 

CAPITOLUL I se referă la unele dispoziţii comune cu valoare de principii 
CAPITOLUL II se referă la drepturile şi libertăţile individuale 
 

1. Dreptul la viaţă şi la integritate fizică şi psihică: Dreptul la viaţă, precum şi dreptul la 
integritate fizică şi psihică ale persoanei sunt garantate. Nimeni nu poate fi supus torturii şi nici unui 
fel de pedeapsă sau de tratament inuman ori degradant. Pedeapsa cu moartea este interzisă.  

2. Libertatea individuală: Libertatea individuală şi siguranţa persoanei sunt inviolabile. 
Percheziţionarea, reţinerea sau arestarea unei persoane sunt permise numai în cazurile şi cu 
procedura prevăzute de lege. Reţinerea nu poate depăşi 24 de ore. Arestarea preventivă se dispune 
de judecător şi numai în cursul procesului penal. În cursul urmăririi penale arestarea preventivă se 
poate dispune pentru cel mult 30 de zile şi se poate prelungi cu câte cel mult 30 de zile, fără ca 
durata totală să depăşească un termen rezonabil, şi nu mai mult de 180 de zile. În faza de judecată 
instanţa este obligată, în condiţiile legii, să verifice periodic, şi nu mai târziu de 60 de zile, 
legalitatea şi temeinicia arestării preventive şi să dispună, de îndată, punerea în libertate a 
inculpatului, dacă temeiurile care au determinat arestarea preventivă au încetat sau dacă instanţa 
constată că nu există temeiuri noi care să justifice menţinerea privării de libertate. Încheierile 
instanţei privind măsura arestării preventive sunt supuse căilor de atac prevăzute de lege. Celui 
reţinut sau arestat i se aduc de îndată la cunoştinţă, în limba pe care o înţelege, motivele reţinerii sau 
ale arestării, iar învinuirea, în cel mai scurt termen; învinuirea se aduce la cunoştinţă numai în 
prezenţa unui avocat, ales sau numit din oficiu. Punerea în libertate a celui reţinut sau arestat este 
obligatorie, dacă motivele acestor măsuri au dispărut, precum şi în alte situaţii prevăzute de lege. 



 

 
 

Persoana arestată preventiv are dreptul să ceară punerea sa în libertate provizorie, sub control 
judiciar sau pe cauţiune. Până la rămânerea definitivă a hotărârii judecătoreşti de condamnare, 
persoana este considerată nevinovată. Nici o pedeapsă nu poate fi stabilită sau aplicată decât în 
condiţiile şi în temeiul legii. Sancţiunea privativă de libertate nu poate fi decât de natură penală. 

3. Dreptul la apărare: Dreptul la apărare este garantat. În tot cursul procesului, părţile au 
dreptul să fie asistate de un avocat, ales sau numit din oficiu. 

4. Libera circulaţie: Dreptul la liberă circulaţie, în ţară şi în străinătate, este garantat. Legea 
stabileşte condiţiile exercitării acestui drept. Fiecărui cetăţean îi este asigurat dreptul de a-şi stabili 
domiciliul sau reşedinţa în orice localitate din ţară, de a emigra, precum şi de a reveni în ţară. 

5. Viaţa intimă, familială şi privată: Autorităţile publice respectă şi ocrotesc viaţa intimă, 
familială şi privată. Persoana fizică are dreptul să dispună de ea însăşi, dacă nu încalcă drepturile şi 
libertăţile altora, ordinea publică sau bunele moravuri.  

6. Inviolabilitatea domiciliului: Domiciliul şi reşedinţa sunt inviolabile. Nimeni nu poate 
pătrunde sau rămâne în domiciliul ori în reşedinţa unei persoane fără învoirea acesteia. De la aceste 
prevederi se poate deroga prin lege pentru următoarele situaţii:  

a) executarea unui mandat de arestare sau a unei hotărâri judecătoreşti;  
b) înlăturarea unei primejdii privind viaţa, integritatea fizică sau bunurile unei persoane;  
c) apărarea securităţii naţionale sau a ordinii publice;  
d) prevenirea răspândirii unei epidemii.  
Percheziţia se dispune de judecător şi se efectuează în condiţiile şi în formele prevăzute de lege. 

Percheziţiile în timpul nopţii sunt interzise, în afară de cazul infracţiunilor flagrante. 
7. Secretul corespondenţei: Secretul scrisorilor, al telegramelor, al altor trimiteri poştale, al 

convorbirilor telefonice şi al celorlalte mijloace legale de comunicare este inviolabil. 
8. Libertatea conştiinţei: Libertatea gândirii şi a opiniilor, precum şi libertatea credinţelor 

religioase nu pot fi îngrădite sub nici o formă. Nimeni nu poate fi constrâns să adopte o opinie ori să 
adere la o credinţă religioasă, contrare convingerilor sale. Libertatea conştiinţei este garantată; ea 
trebuie să se manifeste în spirit de toleranţă şi de respect reciproc. Cultele religioase sunt libere şi se 
organizează potrivit statutelor proprii, în condiţiile legii. În relaţiile dintre culte sunt interzise orice 
forme, mijloace, acte sau acţiuni de învrăjbire religioasă. Cultele religioase sunt autonome faţă de 
stat şi se bucură de sprijinul acestuia, inclusiv prin înlesnirea asistenţei religioase în armată, în 
spitale, în penitenciare, în azile şi în orfelinate. Părinţii sau tutorii au dreptul de a asigura, potrivit 
propriilor convingeri, educaţia copiilor minori a căror răspundere le revine.  

9. Libertatea de exprimare: Libertatea de exprimare a gândurilor, a opiniilor sau a credinţelor 
şi libertatea creaţiilor de orice fel, prin viu grai, prin scris, prin imagini, prin sunete sau prin alte 
mijloace de comunicare în public, sunt inviolabile. Cenzura de orice fel este interzisă. Libertatea 
presei implică şi libertatea de a înfiinţa publicaţii. Nici o publicaţie nu poate fi suprimată. Legea 
poate impune mijloacelor de comunicare în masă obligaţia de a face publică sursa finanţării. 
Libertatea de exprimare nu poate prejudicia demnitatea, onoarea, viaţa particulară a persoanei şi 
nici dreptul la propria imagine. Sunt interzise de lege defăimarea ţării şi a naţiunii, îndemnul la 
război de agresiune, la ură naţională, rasială, de clasă sau religioasă, incitarea la discriminare, la 
separatism teritorial sau la violenţă publică, precum şi manifestările obscene, contrare bunelor 
moravuri. Răspunderea civilă pentru informaţia sau pentru creaţia adusă la cunoştinţă publică revine 
editorului sau realizatorului, autorului, organizatorului manifestării artistice, proprietarului 
mijlocului de multiplicare, al postului de radio sau de televiziune, în condiţiile legii. Delictele de 
presă se stabilesc prin lege.  

10. Dreptul la informaţie: Dreptul persoanei de a avea acces la orice informaţie de interes 
public nu poate fi îngrădit. Autorităţile publice, potrivit competenţelor ce le revin, sunt obligate să 
asigure informarea corectă a cetăţenilor asupra treburilor publice şi asupra problemelor de interes 
personal. Dreptul la informaţie nu trebuie să prejudicieze măsurile de protecţie a tinerilor sau 



 

 
 

securitatea naţională. Mijloacele de informare în masă, publice şi private, sunt obligate să asigure 
informarea corectă a opiniei publice. Serviciile publice de radio şi de televiziune sunt autonome. Ele 
trebuie să garanteze grupurilor sociale şi politice importante exercitarea dreptului la antenă. 
Organizarea acestor servicii şi controlul parlamentar asupra activităţii lor se reglementează prin lege 
organică. 

11. Dreptul la învăţătură: Dreptul la învăţătură este asigurat prin învăţământul general 
obligatoriu, prin învăţământul liceal şi prin cel profesional, prin învăţământul superior, precum şi 
prin alte forme de instrucţie şi de perfecţionare. Învăţământul de toate gradele se desfăşoară în 
limba română. În condiţiile legii, învăţământul se poate desfăşura şi într-o limbă de circulaţie 
internaţională. Dreptul persoanelor aparţinând minorităţilor naţionale de a învăţa limba lor maternă 
şi dreptul de a putea fi instruite în această limbă sunt garantate; modalităţile de exercitare a acestor 
drepturi se stabilesc prin lege. Învăţământul de stat este gratuit, potrivit legii. Statul acordă burse 
sociale de studii copiilor şi tinerilor proveniţi din familii defavorizate şi celor instituţionalizaţi, în 
condiţiile legii. Învăţământul de toate gradele se desfăşoară în unităţi de stat, particulare şi 
confesionale, în condiţiile legii. Autonomia universitară este garantată. Statul asigură libertatea 
învăţământului religios, potrivit cerinţelor specifice fiecărui cult. În şcolile de stat, învăţământul 
religios este organizat şi garantat prin lege. 

12. Accesul la cultură: Accesul la cultură este garantat, în condiţiile legii. Libertatea persoanei 
de a-şi dezvolta spiritualitatea şi de a accede la valorile culturii naţionale şi universale nu poate fi 
îngrădită. Statul trebuie să asigure păstrarea identităţii spirituale, sprijinirea culturii naţionale, 
stimularea artelor, protejarea şi conservarea moştenirii culturale, dezvoltarea creativităţii 
contemporane, promovarea valorilor culturale şi artistice ale României în lume.  

13. Dreptul la ocrotirea sănătăţii: Dreptul la ocrotirea sănătăţii este garantat. Statul este 
obligat să ia măsuri pentru asigurarea igienei şi a sănătăţii publice. Organizarea asistenţei medicale 
şi a sistemului de asigurări sociale pentru boală, accidente, maternitate şi recuperare, controlul 
exercitării profesiilor medicale şi a activităţilor paramedicale, precum şi alte măsuri de protecţie a 
sănătăţii fizice şi mentale a persoanei se stabilesc potrivit legii.  

14. Dreptul la mediu sănătos: Statul recunoaşte dreptul oricărei persoane la un mediu 
înconjurător sănătos şi echilibrat ecologic. Statul asigură cadrul legislativ pentru exercitarea acestui 
drept. Persoanele fizice şi juridice au îndatorirea de a proteja şi a ameliora mediul înconjurător.  

15. Dreptul de vot şi de a fi ales: Cetăţenii au drept de vot de la vârsta de 18 ani, împliniţi până 
în ziua alegerilor inclusiv. Nu au drept de vot debilii sau alienaţii mintal, puşi sub interdicţie, şi nici 
persoanele condamnate, prin hotărâre judecătorească definitivă, la pierderea drepturilor electorale. 
Au dreptul de a fi aleşi cetăţenii cu drept de vot care îndeplinesc condiţiile prevăzute, dacă nu le 
este interzisă asocierea în partide politice. Candidaţii trebuie să fi împlinit, până în ziua alegerilor 
inclusiv, vârsta de cel puţin 23 de ani pentru a fi aleşi în Camera Deputaţilor sau în organele 
administraţiei publice locale, vârsta de cel puţin 33 de ani pentru a fi aleşi în Senat şi vârsta de cel 
puţin 35 de ani pentru a fi aleşi în funcţia de Preşedinte al României. În condiţiile aderării României 
la Uniunea Europeană, cetăţenii români au dreptul de a alege şi de a fi aleşi în Parlamentul 
European.  

16. Libertatea întrunirilor: Mitingurile, demonstraţiile, procesiunile sau orice alte întruniri 
sunt libere şi se pot organiza şi desfăşura numai în mod paşnic, fără nici un fel de arme.  

17. Dreptul de asociere: Cetăţenii se pot asocia liber în partide politice, în sindicate, în 
patronate şi în alte forme de asociere. Partidele sau organizaţiile care, prin scopurile ori prin 
activitatea lor, militează împotriva pluralismului politic, a principiilor statului de drept ori a 
suveranităţii, a integrităţii sau a independenţei României sunt neconstituţionale. Nu pot face parte 
din partide politice judecătorii Curţii Constituţionale, avocaţii poporului, magistraţii, membrii activi 
ai armatei, poliţiştii şi alte categorii de funcţionari publici stabilite prin lege organică. Asociaţiile cu 
caracter secret sunt interzise.  



 

 
 

18. Dreptul la muncă, la protecţia socială a muncii şi interzicerea muncii forţate: Dreptul la 
muncă nu poate fi îngrădit. Alegerea profesiei, a meseriei sau a ocupaţiei, precum şi a locului de 
muncă este liberă. Salariaţii au dreptul la măsuri de protecţie socială. Acestea privesc securitatea şi 
sănătatea salariaţilor, regimul de muncă al femeilor si al tinerilor, instituirea unui salariu minim brut 
pe ţară, repausul săptămânal, concediul de odihnă plătit, prestarea muncii în condiţii deosebite sau 
speciale, formarea profesională, precum şi alte situaţii specifice, stabilite prin lege. Durata normală 
a zilei de lucru este, în medie, de cel mult 8 ore. La muncă egală, femeile au salariu egal cu bărbaţii. 
Dreptul la negocieri colective în materie de muncă şi caracterul obligatoriu al convenţiilor colective 
sunt garantate. Munca forţată este interzisă. Nu constituie muncă forţată:  

a) activităţile pentru îndeplinirea îndatoririlor militare, precum şi cele desfăşurate, potrivit legii, 
în locul acestora, din motive religioase sau de conştiinţă;  

b) munca unei persoane condamnate, prestată în condiţii normale, în perioada de detenţie sau de 
libertate condiţionată;  

c) prestaţiile impuse în situaţia creată de calamităţi ori de alt pericol, precum şi cele care fac 
parte din obligaţiile civile normale stabilite de lege.  

19. Dreptul la grevă: Salariaţii au dreptul la grevă pentru apărarea intereselor profesionale, 
economice şi sociale. Legea stabileşte condiţiile şi limitele exercitării acestui drept, precum şi 
garanţiile necesare asigurării serviciilor esenţiale pentru societate.  

20. Dreptul de proprietate privată: Dreptul de proprietate, precum şi creanţele asupra statului, 
sunt garantate. Conţinutul şi limitele acestor drepturi sunt stabilite de lege. Proprietatea privată este 
garantată şi ocrotită în mod egal de lege, indiferent de titular. Cetăţenii străini şi apatrizii pot 
dobândi dreptul de proprietate privată asupra terenurilor numai în condiţiile rezultate din aderarea 
României la Uniunea Europeană şi din alte tratate internaţionale la care România este parte, pe bază 
de reciprocitate, în condiţiile prevăzute prin lege organică, precum şi prin moştenire legală. Nimeni 
nu poate fi expropriat decât pentru o cauză de utilitate publică, stabilită potrivit legii, cu dreaptă şi 
prealabilă despăgubire. Sunt interzise naţionalizarea sau orice alte măsuri de trecere silită în 
proprietate publică a unor bunuri pe baza apartenenţei sociale, etnice, religioase, politice sau de altă 
natură discriminatorie a titularilor. Pentru lucrări de interes general, autoritatea publică poate folosi 
subsolul oricărei proprietăţi imobiliare, cu obligaţia de a despăgubi proprietarul pentru daunele 
aduse solului, plantaţiilor sau construcţiilor, precum şi pentru alte daune imputabile autorităţii. 
Despăgubirile prevăzute se stabilesc de comun acord cu proprietarul sau, în caz de divergenţă, prin 
justiţie. Dreptul de proprietate obligă la respectarea sarcinilor privind protecţia mediului şi 
asigurarea bunei vecinătăţi, precum şi la respectarea celorlalte sarcini care, potrivit legii sau 
obiceiului, revin proprietarului. Averea dobândită licit nu poate fi confiscată. Caracterul licit al 
dobândirii se prezumă. Bunurile destinate, folosite sau rezultate din infracţiuni ori contravenţii pot 
fi confiscate numai în condiţiile legii.  

21. Libertatea economică: Accesul liber al persoanei la o activitate economică, libera iniţiativă 
şi exercitarea acestora în condiţiile legii sunt garantate.  

22. Dreptul la moştenire: Dreptul la moştenire este garantat.  
23. Nivelul de trai: Statul este obligat să ia măsuri de dezvoltare economică şi de protecţie 

socială, de natură să asigure cetăţenilor un nivel de trai decent. Cetăţenii au dreptul la pensie, la 
concediu de maternitate plătit, la asistenţă medicală în unităţile sanitare de stat, la ajutor de şomaj şi 
la alte forme de asigurări sociale publice sau private, prevăzute de lege. Cetăţenii au dreptul şi la 
măsuri de asistenţă socială, potrivit legii.  

24. Familia: Familia se întemeiază pe căsătoria liber consimţită între soţi, pe egalitatea acestora 
şi pe dreptul şi îndatorirea părinţilor de a asigura creşterea, educaţia şi instruirea copiilor. Condiţiile 
de încheiere, de desfacere şi de nulitate a căsătoriei se stabilesc prin lege. Căsătoria religioasă poate 
fi celebrată numai după căsătoria civilă. Copiii din afara căsătoriei sunt egali în faţa legii cu cei din 
căsătorie.  



 

 
 

25. Protecţia copiilor şi a tinerilor: Copiii şi tinerii se bucură de un regim special de protecţie 
şi de asistenţă în realizarea drepturilor lor. Statul acordă alocaţii pentru copii şi ajutoare pentru 
îngrijirea copilului bolnav ori cu handicap. Alte forme de protecţie socială a copiilor şi a tinerilor se 
stabilesc prin lege. Exploatarea minorilor, folosirea lor în activităţi care le-ar dăuna sănătăţii, 
moralităţii sau care le-ar pune în primejdie viaţa ori dezvoltarea normală sunt interzise. Minorii sub 
vârsta de 15 ani nu pot fi angajaţi ca salariaţi. Autorităţile publice au obligaţia să contribuie la 
asigurarea condiţiilor pentru participarea liberă a tinerilor la viaţa politică, socială, economică, 
culturală şi sportivă a ţării. 

26. Protecţia persoanelor cu handicap: 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.  

27. Dreptul de petiţionare: Cetăţenii au dreptul să se adreseze autorităţilor publice prin petiţii 
formulate numai în numele semnatarilor. Organizaţiile legal constituite au dreptul să adreseze petiţii 
exclusiv în numele colectivelor pe care le reprezintă. Exercitarea dreptului de petiţionare este scutită 
de taxă. Autorităţile publice au obligaţia să răspundă la petiţii în termenele şi în condiţiile stabilite 
potrivit legii.  

28. Dreptul persoanei vătămate de o autoritate publică: Persoana vătămată într-un drept al 
său ori într-un interes legitim, de o autoritate publică, printr-un act administrativ sau prin 
nesoluţionarea în termenul legal al unei cereri, este îndreptăţită să obţină recunoaşterea dreptului 
pretins sau a interesului legitim, anularea actului şi repararea pagubei. Condiţiile şi limitele 
exercitării acestui drept se stabilesc prin lege organică. Statul răspunde patrimonial pentru 
prejudiciile cauzate prin erorile judiciare. Răspunderea statului este stabilită în condiţiile legii şi nu 
înlătură răspunderea magistraţilor care şi-au exercitat funcţia cu rea-credinţă sau gravă neglijenţă.  

 
 CAPITOLUL III reglementează principalele îndatoriri, numite îndatoriri 

fundamentale, ale cetăţenilor României 
1. Fidelitatea faţă de ţară: Fidelitatea faţă de ţară este sacră. Cetăţenii cărora le sunt 

încredinţate funcţii publice, precum şi militarii, răspund de îndeplinirea cu credinţă a obligaţiilor ce 
le revin şi, în acest scop, vor depune jurământul cerut de lege.  

2. Apărarea ţării: Cetăţenii au dreptul şi obligaţia să apere România. Condiţiile privind 
îndeplinirea îndatoririlor militare se stabilesc prin lege organică. Cetăţenii pot fi încorporaţi de la 
vârsta de 20 de ani şi până la vârsta de 35 de ani, cu excepţia voluntarilor, în condiţiile legii 
organice.  

3. Contribuţii financiare: Cetăţenii au obligaţia să contribuie, prin impozite şi prin taxe, la 
cheltuielile publice. Sistemul legal de impuneri trebuie să asigure aşezarea justă a sarcinilor fiscale. 
Orice alte prestaţii sunt interzise, în afara celor stabilite prin lege, în situaţii excepţionale.  

4. Exercitarea drepturilor şi a libertăţilor: Cetăţenii români, cetăţenii străini şi apatrizii 
trebuie să-şi exercite drepturile şi libertăţile constituţionale cu bună-credinţă, fără să încalce 
drepturile şi libertăţile celorlalţi.   



 

 
 

5.  
 

CATEGORII DE DISCRIMINĂRI 
Tabelul nr. 3: 

Nr. crt. Categorie Strategii antidiscriminatorii 
1. Discriminări de rasă, naţionalitate sau origine etnică • Schimbarea mentalităţilor prin 

educaţia în familie şi în şcoală 
• Legislaţie 
• Activitatea organismelor 

guvernamentale şi 
nonguvernamentale 

2. Discriminări de limbă 
3. Discriminări de religie 
4. Discriminări de gen 
5. Discriminări de opinie 
6. Discriminări de apartenenţă politică 
7. Discriminări de avere sau de origine socială 
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