
Curriculum vitae

Nume / Prenume:
Poziția :

Diana Chiriacescu
Membru al Plenului CES

Adresă; Telefon si e-mail: București
                                                       

Naţionalitate; Data naşterii:                      

Experienţa profesională:  28 ani experiență profesională, din care 26 ani în sectorul social
Perioada:

Funcţia sau postul ocupat
Responsabilităţi principale

Angajator:
Tipul activităţii sau

sectorul

Iulie 2016 – prezent
Director
Management de proiecte, planificare strategică, coordonarea activităților pentru membrii federației
FONSS – Federația Organizațiilor Neguvernamentale pentru Servicii Sociale
Advocacy, politici publice în domeniul serviciilor sociale, creșterea calității
serviciilor sociale

Perioada:
Funcţia sau postul ocupat
Responsabilităţi principale

Angajator:
Tipul activităţii

Septembrie – Decembrie 2021
Consultant politici de protecție socială
Revizuirea sistemului de beneficii de protecție socială pentru copiii cu dizabilități din Georgia
UNICEF Georgia
Politici sociale, dizabilitate

Perioada:
Funcţia sau postul ocupat
Responsabilităţi principale

Angajator:
Tipul activităţii

Noiembrie 2020-Ianuarie 2022
Expert în domeniul evaluarii dizabilității
Revizuirea mecanismului național de evaluare a dizabilității
Banca Mondială, Romania
Protecție socială, dizabilitate

Perioada:
Funcţia sau postul ocupat
Responsabilităţi principale

Angajator:
Tipul activităţii

Aprilie – August 2019 și Ianuarie –Noiembrie 2020
Expert în domeniul dizabilității și al măsurilor de protecție socială
Elaborarea indicatorilor pentru cercetarea de teren și propuneri pentru măsurile prioritare ale
Strategiei Naționale pentru Persoanele cu Dizabilități, 2021-2027, capitolul Protecție Socială
Banca Mondială, Romania
Protecție socială, dizabilitate

Perioada:
Funcţia sau postul ocupat
Responsabilităţi principale

Angajator:
Tipul activităţii

Martie  2017 – Februarie 2019
Expert politici sociale
Formare și asistență tehnică pentru dezvoltarea metodelor și instrumentelor de advocacy în rândul
consorțiilor de organuzații militante pentru incluziunea socială a romilor în România.
Fundația pentru Dezvoltarea Societății Civile Romania, în copperare cu Agenția de Dezvoltare și
Cooperare Elvețiană (SDC), proiect 7F-08132.01.03 intitulat Acțiuni parteneriale de advocacy.
Advocacy, training, incluziune socială a persoanelor de etnie Roma

Perioada:
Funcţia sau postul ocupat
Responsabilităţi principale

Angajator:
Tipul activităţii

Iulie – Decembrie 2018

Expert servicii sociale – Proiectul ”Analiza capacității de răspuns și a programelor de sprijin
pentru copiii cu dizabilități din Muntenegru”
Pluriconsult srl / UNICEF Muntenegru
Politici publice pentru copiii cu dizabilități

Perioada:
Funcţia sau postul ocupat

Angajator:
Tipul activităţii sau

sectorul

Iulie – Octombrie 2018
Consultant
UNICEF Moldova, pentru Ministerul Sănătății și Protecției Sociale, Republica Moldova
Supervizarea tehnică a echipei de experți naționali care a realizat noul sistem de criterii pentru
reforma sistemului național de evaluare a persoanelor cu dizabilități (CIF/OMS)
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Perioada: 
Funcţia sau postul ocupat 

 
Responsabilităţi principale 

Angajator 
Tipul activităţii sau sectorul 

Octombrie 2016 – Aprilie 2018 
Contributor la studiul comparativ european “Study on integrated delivery of social services 
aiming at the activation of minimum income recipients in the labour market “ (DG EMPL Contract 
no.VC/2016/0604) Responsabil pentru elaborarea studiului de caz pentru România 
Eftheia Belgia 
Servicii integrate 

Perioada: 
Funcţia sau postul ocupat 

 
Responsabilităţi principale 

 
Angajator 

Tipul activităţii sau sectorul 

Mai – iunie 2016  
Consilier al Secretarului de Stat din Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și 
Persoanelor Vârstnice 
Promovarea reformelor de reglementare a serviciilor sociale, raspunsuri la interpelari, analiza 
proiectelor de acte normative din domeniul asistenței sociale 
Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice 
Asistență socială, servicii sociale 

Perioada 
Funcţia   

       
       Responsabilităţi principale 
 
 

Contractor 
Tipul activităţii 

Septembrie-octombrie 2016 și iunie-octombrie 2017 
Expert coordonator - Servicii de consultanță pentru pilotarea criteriilor armonizate medico-
psiho- sociale de evaluare în vederea încadrãrii în grad şi tip de handicap şi în grad de 
invaliditate Coordonare, participare la elaborarea tehnică a documentelor solicitate prin proiect, 
responsabil pentru transpunerea cadrului conceptual al CIF în sistemul românesc de evaluare a 
persoanelor adulte cu dizabilități (faza I) 
Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice 
Evaluarea handicapului (grantul japonez) 

PerioadaFu
ncţia sau postul ocupat 
Responsabilităţi principale 

 
 

Contractor: 
Sectorul 

Septembrie 2015 – Aprilie 2016  
Expert servicii sociale 
Diagnoza socială a localităților din județul Sibiu (evaluarea nevoilor de nevoi sociale și 
întocmirea hărților de nevoi și de servicii existente, recomandări pentru planurile de intervenție 
socială la nivel județean și local) 
SOS Satele Copiilor România 
Diagnoză socială, servicii sociale 

Perioada: 
Funcţia sau postul ocupat 
Responsabilităţi principale 

 
 
 
 

Angajator: 
Tipul activităţii sau sectorul 

Aprilie 2014 – August 2015  
Expert servicii sociale, incluziune socială 
Participare la elaborarea Strategiei Naționale de Incluziune Socială și Reducere a Sărăciei (2015- 
2020), capitolul privind persoanele cu dizabilități și capitolul privind serviciile sociale, precum și la 
elaborarea metodologiei componentei SPOR (evaluarea nevoilor locale de asistență socială, 
planificarea și implementarea pachetelor integrate de măsuri de asistență la nivel local, pentru 
grupurile cele mai vulnerabile) 
Banca Mondială 
Servicii sociale, dizabilitate 

                        Perioada:  
Funcţia sau postul ocupat 
Responsabilităţi principale 

Angajator: 
Tipul activităţii sau sectorul 

Ianuarie – martie 2015 
Expert politici publice 
Elaborarea unei propuneri de politică publică privind finanțarea serviciilor sociale în România 
Confederația Caritas România 
Servicii sociale 

                     Perioada:  
                       Funcţia   

      Responsabilităţi principale 
                     
                     Angajator:  
               Tipul activităţii   

Martie 2015 
Expert servicii sociale 
Realizarea Raportului de analiză a contextului național privind finanțarea din fornduri publice a serviciilor 
furnizate de ONG, cu accent pe contractarea serviciilor 
Federația Organizațiilor pentru Protecția Copilului (FONPC) 
Servicii sociale 
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                      Perioada:  
                       Funcţia  

       Responsabilităţi principale 
 

                      Angajator:  
                Tipul activităţii   

Aprilie 2014 – Iunie 2015 
Expert politici publice 
Elaborarea unui document de politică publică privind serviciile de îngrijire la domiciliu pentru persoanele 
vârstnice; consultanță pentru pregătirea și implementarea campaniei de advocacy a rețelei SenioriNET 
Confederația Caritas România 
Servicii sociale 

                        Perioada:  
  Funcţia   

Responsabilităţi principale 
 

Angajator: 
Tipul activităţii 

Septembrie 2014 – Ianuarie 2015 
Consultant incluziune socială 
Contributor la studiul de caz pentru Romania al analizei europene a EUROFOUND “Accesul la beneficii 
sociale pe timp de criză” (LOT 1, Romania) 
Eftheia și Universitatea din Leuven, Belgia 
Incluziune socială 

Perioada: 
Funcţia sau postul ocupat 
Responsabilităţi principale 

 
Angajator: 

Tipul activităţii sau sectorul 

Iulie – Decembrie 2014 
Evaluator extern – dizabilitate și incluziune socială 
Evaluarea proiectelor de educație incluzivă susținute de organizațiile internaționale SOIR (Suedia) și 
Pestalozzi Children”s Foundation (PCF, Elveția) în Republica Moldova, între anii 2012-2014 
SOIR Moldova și PCF Moldova 
Educație incluzivă 

Perioada: 
Funcţia sau postul ocupat 
Responsabilităţi principale 

 
 

Angajator: 
Tipul activităţii sau sectorul 

Iulie – Octombrie 2014 
Cercetator incluziune socială 
Elaborarea unui catalog de bune practici privind accesul pe piața muncii a persoanelor care se află în 
situații de dificultate, marginalizare sau excluziune (proiectul ŞANSA – Sprijin pentru autocunoaştere şi 
autodepăşirea a situaţiei de vulnerabilitate, POSDRU/165/6.2/S/142962) 
Asociația Four Change, România 
Incluziune socială 

Perioada: 
Funcţia sau postul ocupat 

 
 

Angajator   
Responsabilităţi principale 

 
     Tipul activităţii sau sectorul: 

Septembrie 2012 – August 2014 
Formator în domeniul dizabilității și al CDPD - proiectul internaţional de formare-acţiune: 
« Participarea socială a persoanelor cu dizabilități” (Leonardo da Vinci – PARTENERIATE). Proiect 
nr. 2012-1-BE2-LEO04-02696 
Centre de Recherches et d’Etudes Appliquées de la Haute Ecole Libre de Bruxelles I. Prigogine, 
Elaborarea unui program internaţional de formare în domeniul incluziunii şi a participării sociale a 
persoanelor cu dizabilităţi, din perspectiva Convenției ONU cu privire la Drepturile Persoanelor cu 
Dizabilități (inclusiv folosirea sistemelor de evaluare bazate pe CIF1 și MDH-PPH) 
Dizabilitate, formare 

 
Perioada: 

Funcţia sau postul ocupat 
 
 
 

Responsabilităţi principale 
 

Angajator: 
Tipul activităţii sau sectorul: 

 
Mai 2011 – August 2012  
Liderul echipei de asistență tehnică - proiectul Servicii de asistenţă tehnică pentru implementarea 
proiectului „Creşterea gradului de implementare a legislaţiei din domeniul serviciilor sociale la 
nivel local, în contextul procesului de descentralizare” – (PODCA/ cod SMIS 10845) 
Beneficiar: Ministerul Muncii, Familiei si Protecţiei Sociale. Perioada: mai 2011-august 2012  
Coordonarea proiectului de asistență tehnică, care a urmărit reforma sistemului național de reglementare 
a serviciilor sociale pentru toate categoriile de persoane sau grupuri vulnerabile. Pilotarea metodologiilor 
elaborate în 3 județe. Formare de personal. 
Bernard Brunhes International, 17 rue Vivienne, F-75002 Paris, Franţa 
Descentralizarea serviciilor sociale, metodologia de evaluare a nevoilor sociale și de realizare a hărții 
sociale a județelor și localităților , mecanisme de reglementare pentru sistemul naţional de servicii 
sociale 

1  CIF - Clasificarea Internațională a Funcționării, Dizabilității și Sănătății, OMS, 2001, http://www.who.int/classifications/icf/en/ 
MDH - PPH – Modelul dezvoltării umane - procesul de producere a handicapului, model antropologic al dezvoltării umane produs 
de Scoala de la Quebec, Canada (Patrick Fougeyrollas et al), 1998, http://www.ripph.qc.ca/mdh-pph/mdh-pph 
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Perioada: 
Funcţia sau postul ocupat 

 
 
 

      Responsabilităţi principale 
 

Angajator:       

Tipul activităţii sau sectorul: 

Ianuarie 2011 – Octombrie 2012  
Cercetător - proiectul internaţional de cercetare: « Mecanismele de evaluare a handicapului: ce 
provocări pentru elaborarea politicilor sociale, din perspectiva Convenţiei ONU cu privire la 
Drepturile Persoanelor cu Handicap?” (FIRAH 2010, Fundaţia Internationala de Cercetare in Domeniul 
Handicapului, Franta) 
Coordonare tehnică a unei echipe de 5 cercetători din Franţa, Belgia, Romania. Cercetare cu privire la 
mecanismele de evaluare a handicapului din perspectiva incluziunii sociale, în contextul implementării 
Convenţiei ONU cu privire la Drepturile Persoanelor cu Handicap 
Centre de Recherches et d’Etudes Appliquées de la Haute Ecole Libre de Bruxelles I. Prigogine, 
Bruxelles, Belgia 
Dizabilitate, evaluarea situației de dizabilitate 

Perioada: 
Funcţia sau postul ocupat 

 
 

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 
Angajator 

Tipul activităţii sau sectorul: 

Mai 2010 – Septembrie 2011  
Expert senior în domeniul serviciilor de îngrijire și educație timpurie pentru copii 
Coordonarea componentei 1 a proiectului: « Mai multe centre de îngrijire pentru copilul tău, mai multe 
oportunități de îngrijire pentru tine » (POSDRU/71/6.3/S/41699) 
Organizarea si deschiderea a 13 centre de educaţie timpurie şi îngrijjire pentru copiii de 0-4 ani în 
Bucureşti; identificarea şi amenjarea locaţiilor; standarde de calitate şi documente interne pentru creșe; 
Bernard Brunhes International , 17 rue Vivienne, F-75002 Paris, Franţa 
Servicii sociale; educaţie timpurie; standarde de calitate 

Perioada: 
Funcţia sau 

postul ocupat 
Activităţi şi responsabilităţi 

Principale 
           Angajator : 

Tipul activităţii sau sectorul 

Septembrie 2005 – Februarie 2010  
Coordonator regional al Programului de Dezvoltare a Serviciilor Sociale pentru Persoanele cu 
Dizabilităţi, Handicap International (Biroul Regional pentru Europa de Sud Est) – Belgrad, Serbia 
Coordonarea programului  regional de dezvoltare a serviciilor pentru persoanele cu dizabilităţi, în 7 ţări 
din fosta Iugoslavie şi Albania (Europa de Sud Est) ;  
HANDICAP INTERNATIONAL (FRANŢA), Biroul Regional pentru Europa de Sud Est 
Servicii sociale, persoane cu dizabilităţi, asistenţă tehnică, intervenţie post-conflict 

Perioada: 
Funcţia sau postul ocupat 

 
Activităţi şi responsabilităţi 

principale 
 
 
 
 

Numele/adresa angajatorului 
Tipul activităţii sau sectorul: 

Ianuarie – Decembrie 2009 
Expert în domeniul serviciilor sociale pentru persoanele cu dizabilităţi, pentru realizarea ghidului 
metodologic al organizaţiei Handicap International, cu privire la programele de dezvoltare a 
serviciilor sociale în ţările sale de intervenţie 
Elaborarea unui ghid şi a unor instrumente de planificare, analiză şi intervenţie strategică în domeniul 
serviciilor sociale, pentru programele din cele 60 de ţări de intervenţie ale organizaţiei internationale 
Handicap International. Ghid disponibil în limbile franceză şi engleză:  
http://www.hiproweb.org/uploads/tx_hidrtdocs/HI_GM_Accessibilite_screen_A4.pdf   
http://www.handicap-international.fr/fileadmin/documents/publications/AccessToServices.pdf 
Handicap Internaţional Franţa, 14, av. Berthelot, 69361, Lyon, Franţa 
Servicii sociale, planificare strategică şi managementul programelor, intrevenţie post-criză 

Perioada 
Funcţia sau postul ocupat 
Activităţi şi responsabilităţi 

principale 
Angajator 

Tipul activităţii sau sectorul 

1999 – 2005 
Director , Centrul de zi AURORA pentru copiii cu dizabilităţi neuromotorii 
Management al centrului de servicii directe pentru copiii cu dizabilităţi; Servicii de educaţie, recuperare 
complexă şi socializare; 24 de angajaţi permanenţi, 30 de beneficiari zilnic.  
CENTRUL DE ZI AURORA pentru copii cu dizabilităţi neuromotorii (ASCHF-R) 
Servicii sociale, persoane cu dizabilităţi 

Perioada 
Funcţia sau postul ocupat 
Activităţi şi responsabilităţi 

principale 
 

Angajator 
Tipul activităţii sau sectorul 

1995-1999 
Profesor de educaţie specială şi coordonator pedagogic/ Centrul de zi Aurora 
Activităţi directe de educaţie cu copiii cu dizabilităţi neuromotorii (IMC, spina bifida, distrofie musculară 
progresivă). Coordonarea activităţii pedagogice din Centrul de zi Aurora. Adaptare de curriculum şcolar. 
Elaborarea unor programe adaptate de educaţie pentru copiii cu probleme de învăţare şi dizabilităţi 
neuromotorii 
ASCHF-R, CENTRUL DE ZI AURORA pentru copii cu dizabilităţi neuromotorii 
Servicii sociale, educaţie, copii cu dizabilităţi 
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Perioada 
Funcţia sau postul ocupat 
Activităţi şi responsabilităţi 

Numele angajatorului 
Tipul activităţii sau sectorul 

1988 – 1991 
Asistent programator 
Programare informatică 
CENTRUL DE CALCUL AL MINISTERULUI AGRICULTURII 
Informatică, programare 

Educaţie şi formare  

Perioada 
Calificarea / diploma obţinută 

Disciplinele principale 
studiate / competenţe 

profesionale dobândite 
 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ 

Octombrie 2004 – Iunie 2005 
MASTER PROFESIONAL - Managementul Organizaţiilor Sociale (fr. Gestion des Organismes 
Sociaux) 
Sociologie comparată a sistemelor europene de protecţie socială; Abordări teoretice şi empirice ale 
dezvoltării sociale; Drept public şi administrativ; Dreptul muncii; Statistică; Gestiunea resurselor umane; 
Contabilitate generală; Contabilitate analitică; Gestiune bugetară; Micro-informatică de gestiune; 
Economie socială. 
UNIVERSITATEA CHARLES DE GAULLE, LILLE 3, FRANŢA 

Perioada 
Calificarea / diploma obţinută 

Disciplinele principale 
Instituția de învăţământ 

Octombrie 1996 – Iunie 1997 
MASTER - Psihodiagnostic si Psihoterapie 
Psihoterapie experienţială si de grup; Tehnici de psihodiagnostic; 
UNIVERSITATEA BUCUREŞTI, FACULTATEA DE PSIHOLOGIE 

Perioada 
Calificarea / diploma obţinută 

Disciplinele principale 
 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ 

1991-1996 (studii universitare de 5 ani, perioada pre-Bologna) 
DIPLOMA DE LICENŢĂ - Psihologie 
Psihologie generală, socială, şcolară, psihologia muncii, statistică, antropologie, orientare şcolară şi 
profesională, epistemologie, psihanaliză, psihologie clinică, judiciară, psihologia în transporturi, 
psihoterapie, psihodiagnostic, pedagogie 
UNIVERSITATEA BUCUREŞTI, FACULTATEA DE PSIHOLOGIE 

Perioada 
Calificarea / diploma obţinută 

Instituția de învăţământ 

1984-1988 
BACALAUREAT 
LICEUL DE MATEMATICA-FIZICA NR. 1 (TUDOR VIANU, INFORMATICA), BUCUREȘTI 

Alte certificate profesionale: 
 1. Formator expert in cadrul programului EURODIR – Şcoala Naţională de Sănătate Publică din 

Rennes, Franţa (ENSP, 2004) 
2. Formator în domeniul psihologiei copilului, acreditat de Ministerul Sănătăţii, România (2004) 
3. Certificat profesional în domeniul consilierii psihologice şi terapiei experenţiale de grup, Ministerul 

Educaţiei, Univ.Bucureşti (1997) 
4. Certificat de asistent programator, Liceul de informatică nr.1, Bucuresti (Tudor Vianu, 1988) 
 

Aptitudini şi competenţe personale 

Limba maternă 
Limbi straine  

Nivel european (*) 
Limba franceza 

Limba engleza 
Limba germana 

 
Competenţe şi 

aptitudini 
organizatorice 

 
 

Română 
Înţelegere Vorbire Scriere 

Ascultare Citire Conversaţie Discurs oral Exprimare scrisă 

C2 Experimentat     
(DALF 2004) C2 Experimentat 

(DALF) C2 Experimentat 
(DALF) C2 Experimentat 

(DALF) C2 Experimentat 
(DALF) 

C2 Experimentat C2 Experimentat C2 Experimentat C2 Experimentat C2 Experimentat 
A1 Elementar  Elementar  Elementar  Elementar  Elementar 
(*) Nivelul Cadrului European Comun de Referinţă Pentru Limbi Străine 

 
 Bune competenţe de management la toate nivelurile (serviciu social, coordonare de echipă 
pluridisciplinară, coordonare de echipă internaţională, în programe multinaţionale). Gestiune a 
proiectelor (experiență în coordonare de proiecte naționale și internaționale, cu surse de finanțare 
multiple).  Expertiză în domeniul politicilor publice din domeniul protectiei sociale si dizabilitatii. 
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Premii 
internaţionale: 

 Ordinul Național de Merit al Republicii Franceze, in grad de Cavaler (2021) – pentru acțiunile FONSS de 
mobilizare a organizațiilor care au intervenit pentru reducerea efectelor pandemiei Covid-19, pentru facilitarea  
acțiunilor de cooperare cu Franța și pentru acțiunile de agregare a eforturilor organizațiilor neguvernamentale 
din domeniul social. 

 Premiul Drepturilor Omului al Republicii Franceze (2001) – pentru dezvoltarea Centrului Aurora ca centru 
resursă pentru familii şi profesionişti, în domeniul îngrijirii copiilor cu dizabilități neuromotorii 

 Premiul Paul Harris al Fundaţiei Internaţionale Rotary (2002) – pentru promovarea drepturilor copiilor cu 
dizabilități în România 

PUBLICAȚII: 
 

 2021           Contributor la studiul ” Diagnoza situației persoanelor cu dizabilități în România” , Banca Mondială, Mai 2021,    
http://andpdca.gov.ro/w/wp-content/uploads/2020/12/Diagnoza-situatiei-persoanelor-cu-dizabilitati-in-Romania-2020-RO.pdf  

   2019            Co-autor al studiului ”Analysis of the Cross Sector System Support for Children with Disabilities in Montenegro”, Pluriconsult,    
                       https://www.unicef.org/montenegro/en/reports/analysis-cross-sector-system-support-children-disabilities-montenegro-summary    

2018 Contributor la studiul european “Study on integrated delivery of social services aiming at the activation of minimum 
income recipients in the labour market “ (Eftheia Belgium, Budapest Institute și Icon Institut Gmbh, 2018),  
https://www.eftheia.eu/copy-of-eubs 

2015 Contributor la Strategia Națională de Incluziune Socială și Reducere a Sărăciei (2015-2020)  
http://www.mmuncii.ro/j33/images/Documente/Familie/2016/StrategyVol1RO_web.pdf 
și la studiul de fundamentare a strategiei naționale  
http://www.mmuncii.ro/j33/images/Documente/Familie/2016/SF_BancaMondiala_RO_web.pdf 
(Banca Mondială, București, 2015) 

2015 Co-autor al Raportului de analiză a contextului național privind finanțarea serviciilor sociale furnizate de ONG, cu accent 
pe contractarea serviciilor sociale, FONPC, București 

     http://www.fonpc.ro/index.php?option=com_k2&view=item&task=download&id=56_6543abae9eaf0487013b78424bced77b&lang=ro. 
2014 Co-autor al studiului: ŞANSA la angajare - Ghid de intervenţie privind măsurile de creştere a gradului de ocupare şi de 

combatere a discriminării la angajare, în rândul persoanelor care se află în situaţii de dificultate, marginalizare sau 
excluziune socială (Four Change, București, 2014) 

2013 Autor al raportului de cercetare “Dialogul public-privat în finanțarea serviciilor sociale din România” (FDSC, București, 
2013), http://www.fdsc.ro/library/files/dialogul_public_privat_in_vederea_finantarii_serviciilor_sociale_in_romania.pdf 

2011 Contributor expert la raportul “Raportul Mondial al Dizabilității” (cap. 5 – Asistență și Suport), Organizația Mondială a Sănătății 
2011,   http://whqlibdoc.who.int/publications/2011/9789240685215_eng.pdf 

2010 Co-autor, coordonator al ghidului practic “Access to services for persons with disabilities”, Handicap International, Lyon, 
(disponibil în engleză și franceză), http://www.hiproweb.org/uploads/tx_hidrtdocs/GM05_EN_04_screen.pdf 
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