
ETICĂ ȘI COMUNICARE
PROFESIONALĂ

cu prof. Dorina Dănilă



Bine ați

venit!
Sper că lecția de azi va fi

una interesantă pentru voi!



Tema zilei:
REGULI DE

MONITORIZARE A
CORESPONDENȚEI



Ce este
corespondența?

oficială
privată

persoanelor fizice
persoanelor juridice

Corespondența reprezintă forma scrisă a relațiilor dintre două
sau mai multe persoane, de obicei sub forma unor scrisori.
Poate fi: 

Se poate adresa:



Corespondența
oficială
Corespondența oficială cuprinde totalitatea scrisorilor și
actelor care circulă între persoane juridice sau între o
persoană fizică și o persoană juridică, în vederea stabilirii unor
relații între ele.
Actele emise de o persoană juridică sunt acte oficiale.
Persoanele juridice (firme, instituții) trebuie să respecte
principiile, regulile, metodele și formele pe baza cărora se
redactează, se prezintă și se folosesc scrisorile și actele
oficiale.



SCRISOAREA ȘI ACTUL

de obicei, nu are un titlu, ci o formulă de adresare
nu este tipizată (nu este un formular care trebuie
doar completat)
poate fi redactată de o persoană fizică, în nume
propriu, sau de o persoană autorizată de o persoană
juridică, în numele acesteia
se înregistrează în Registrul de intrare-ieșire al
persoanei juridice corespondente. 

Scrisoarea este o comunicare adresată în scris unei
persoane.
Caracteristici:

are întotdeauna un titlu (ex. diplomă, adeverință, certificat,
contract, etc.)
majoritatea actelor sunt tipizate
are număr propriu de ordine, din Registrul de intrare-ieșire 
se întocmește doar de un funcționar învestit cu acest drept
circulă de la autor la beneficiar însoțit, de obicei, de o
scrisoare sau se înmânează beneficiarului pe bază de
semnătură.

Actul este o dovadă scrisă prin care se constată un fapt sau se
reglementează o obligație.
Caracteristici:

Actulscrisoarea 



Identificați cel puțin două exemple
de documente (act, scrisoare)

pentru corespondența internă și
pentru corespondența externă.

 

Identificați două asemănări și două
deosebiri între act și scrisoare. 

 

1 2 3

Rezolvați sarcinile din fișa de lucru.
Timp de lucru: 5 minute

Fișă de lucru



Clasificarea corespondenței:

1. DUPĂ MODUL ÎN CARE CIRCULĂ:
 

- corespondență internă: 
în interiorul aceleiași organizații 

(firmă/instituție)
 

- corespondență externă:
către sau de la o instituție 

spre mediul exterior



Clasificarea corespondenței:

2. DUPĂ DOMENIUL DE ACTIVITATE:
 
  

comercială: 
cererea de ofertă, oferta, comanda, scrisoarea de garanție, reclamația economică, etc.

juridică: 
notificarea, contestația, întâmpinarea, plângerea, cererea de chemare în judecată, etc.

administrativă:
referatul, raportul, darea de seamă, decizia, dispoziția, etc.

diplomatică:
scrisoarea de acreditare, protestul diplomatic, nota diplomatică, etc.

protocolară:
 invitația, scrisoarea de felicitare, etc.

 interiorul aceleiași organizații 
(firmă/instituție)



Clasificarea corespondenței:
 

3. DUPĂ SCOP:
 
  de solicitare: cererea

de informare: oferta, raportul, darea de seamă,
reclama

de constatare: procesul-verbal
de reclamație: reclamația

de decizie, îndrumare, control: decizia, ordinul
însoțitoare de acte: scrisoarea însoțitoare

 
 



Clasificarea corespondenței:
 

4. DUPĂ ACCESIBILITATE:
 
 
 
 
 

deschisă: este transmisă pe cale obișnuită și poate
avea toate formele materiale ale corespondenței (fax,

scrisoare)
 

secretă: este transmisă prin mijloace de securitate
organizate

 
 



Clasificarea corespondenței:
 

5. DUPĂ MODUL DE ÎNTOCMIRE:
 
 
 
 

 
documente tipizate: factura, diploma, certificatul, etc.

 
documente netipizate: scrisoarea de prezentare,

invitația, cererea, etc.
 
 



Monitorizarea corespondenței
Etape (operații cronologice):

Verificarea corespondenței primite
Semnarea de primire

Sortarea corespondenței
Datarea corespondenței

Înregistrarea corespondenței
Prezentarea corespondenței conducerii

Repartizarea corespondenței pe destinatari
Predarea corespondenței la departamente

 



Registrul de corespondență

catalog de înscriere a documentelor, cu valoare juridică
ordonator de documente, ușurând căutarea acestora

Registrul de corespondență ține evidența corespondenței care
intră în unitate și a celei emise de către aceasta.

Se păstrează la secretariat/registratură.
Pe paginile așezate față în față se înregistrează corespondența

intrată, pe partea stângă, și cea ieșită, pe partea dreaptă.
 

Rol:

 



Rubricile registrului de corespondență  

 
 
 
 
 

Nr. de înregistrare
Data

Expeditor
Nr. înreg. al expeditorului

Nr. anexe
Conținut

Destinatar
Observații

 
 
 
 
 
 

Nr. de înregistrare
Data

Expeditor
Nr. anexe
Conținut

Destinatar
Observații

IeșireIntrare



E timpul pentru o

activitate:
Număr cuvinte: 30-50

Timp de lucru: 10 minute

Argumentați importanța
Registrului de intrare-ieșire a

corespondenței pentru o
întreprindere. 



Sumarul lecției:

Care sunt
cuvintele-cheie?

 

Ce am învățat?
 

Ce întrebări am?
 

21 3



Vă mulțumesc
pentru
atenție!


