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 Revista ştiinţifică al Universităţii de Studii Europene din Moldova “Vector European” a fost lansată în anul 
2014 ca proiecţie a unui forum ştiinţific ce  promovează valorificarea diferitelor opinii, Uneori diametral opuse, 
cu privire la starea actuală a societăţii. Spectrul problemelor examinate este extrem de larg. O atenţie sporită 
este acordată elucidării problemelor teoretico-practice din domeniul ştiinţelor social-economice şi umaniste prin 
prisma vectorului European al aspiraţiilor cetăţenilor în contextul integrării în spaţiul European al cercetării.  
Revista conţine articole ale specialiştilor de vază atît din Republică, cît şi de peste hotare, doctori habilitaţi şi 
doctori – adepţi ai diferitelor viziuni, care se expun activ pe marginea proceselor ce au loc în viaţa politică, 
economică şi socială a ţării. De asemenea, Revista este un bun prilej pentru doctoranzii care abia acumulează 
experienţă în domeniul cercetărilor ştiinţifice, dar care doresc să se afirme. Prin intermediul ”Vectorului 
European” aceştia îşi pot face publice opiniile cu privire la diferite probleme actuale din domeniul economic, 
relaţiilor internaţionale contemporane, dreptului, psihologiei şi psihopedagogiei, lingvisticii şi comunicării, 
diversificînd astfel spectrul problemelor abordate. 

 
SCIENTIFIC JOURNAL OF EUROPEAN UNIVERSITY OF MOLDOVA 

«EUROPEAN VECTOR» 
 

  Scientific Journal of European University of Moldova "European vector" was launched in 2014 as a projection 
of a scientific forum that promotes the value of different opinions, sometimes diametrically opposed on the 
current state of society. The spectrum is extremely broad issues discussed. Special attention is given to elucidate 
the theoretical and practical problems of socio-economic sciences and humanities through the European vector 
aspirations in the European Research Area for citizens.   
The scientific journal contains articles by prominent PhD specialists from Moldova as from abroad, followers of 
different visions that are exposed active on the processes taking place in the political, economic and social 
development of the country.  
Also, the journal is a good opportunity for graduate and doctoral students wishing to gain experience in research 
and express their views on relevant issues. Through the journal "European vector" they can express their views 
on various current issues in the economic sphere, modern international relations, law, psychology and pedagogy, 
linguistics and communication, diversifying the range of problems addressed. 

 
НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ ЕВРОПЕЙСКОГО УНИВЕРСИТЕТА МОЛДОВЫ  

«ЕВРОПЕЙСКИЙ ВЕКТОР» 
 

. Научный журнал Европейского Университета Молдовы "Европейский вектор" был запущен в 2014 
году как проекция научного форума, который способствует обсуждению различных мнений, иногда 
диаметрально противоположных, о текущем состоянии общества в рамках устремления граждан к 
Европейскому вектору развития страны.  
Спектр обсуждаемых тематик чрезвычайно широк. Отражая сложную научно – аналитическую 
тематику, публикация отображает изменения в обществе. Особое внимание уделяется определению 
теоретико-практических проблем социально-экономических и гуманитарных наук через  вектор 
Европейской интеграции исследовательского пространства. 
Журнал содержит статьи видных национальных и зарубежных специалистов, докторов и кандидатов 
наук - последователей различных мнений. Они активно изъясняются по поводу процессов 
происходящих в политической, экономической и социальной жизни страны. Кроме того, журнал 
является хорошей возможностью для аспирантов и докторантов желающих накопить опыт научных 
исследований и высказать свою точку зрения по интересующим их проблемам. Через журнал 
«Европейский вектора» они могут высказать свои мнения по различным текущим вопросам в 
экономической сфере, современных международных отношениях, праве, психологии и педагогики, 
лингвистики и коммуникации, диверсифицируя, таким образом, круг отражаемых проблем. 
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EVALUAREA SECTORULUI CERCETARE-INOVARE: ANALIZE ŞI SUGESTII.  
 

Aurelia ŢURCAN (ŞUŞU),  doctor,  
conferenţiar universitar,  

prorector pe activitatea ştiinţifică USEM 
aurelia-turcan@mail.ru 

 
Rezumat. În această lucrare am încercat să prezint că nu numai dezvoltarea economică este dependentă de procesele de 
cercetare-inovare, dar că exista, de asemenea, o dependenţă inversă, cu alte cuvinte, putem spune că pentru a ridica 
nivelul de inovare într-o ţară avem nevoie de resurse financiare. Dar dacă punem întrebarea dintr-un alt punct de vedere 
şi pentru statele mai puţin dezvoltate care nu au surse de finanţare, dar au nevoie,  mai mult ca statele puternic dezvoltate, 
pentru a se  promova pe piaţa internaţională? În acest caz, într-o ţară cu o economie mai puţin avansată apar mai multe 
probleme care nu le permit să ţină pasul cu ţările menţionate mai sus. 
Cuvinte cheie: Economie bazată pe cunoaştere, dezvoltarea economică, procesele de cercetare-inovare, resurse 
financiare, piaţa internaţională. 

 
Abstract. In this work paper I tried to present that not only the economic development is dependent on the innovational 
processes, but it exist also a reverse dependence, in other words we can say that to raise the innovation in a country we 
need financial resources. But if we place the question from another point of view and move the less developed states which 
don’t have sources of funding but need even more that highly developed states to promote on the international market? In 
this case in a country with a less advanced economy appear many problems that don’t allow them to keep up with the 
above mentioned countries.   
Keywords: Knowledge Economy, economic development, Research innovation processes, sources of funding, the 
international market. 
 
Introducere: 

În contextul  dezvoltării economiei cunoaşterii, noţiunea de creştere economică se schimbă din punct de 
vedere calitativ, deoarece dezvoltarea durabila este condiţionată ca niciodată de influenţa componentei 
cunoaşterii ştiinţifice. Graţie trecerii la tipul inovaţional al creşterii economice, în toate  ţările se  formează un 
tip absolut nou al dezvoltării durabile, fapt care modifică esenţial conţinutul politicii investiţionale.  
 În aceste condiţii, un obiectiv major pentru Republica Moldova  îl reprezintă realizarea unui mediu economic 
dinamic şi competitiv, capabil să asimileze şi să dezvolte domenii de înaltă tehnologie şi să răspundă la cerinţele 
strategice de dezvoltare pe termen lung, în contextul evoluţiei a economiei bazate pe cunoaştere la nivel global 
 
Rezultate şi discuţii: 

În societatea postindustrială, progresul social-economic nu se măsoară atât cu ritmul de sporire cantitativă 
a PIB-ului, cât de creşterea indicilor calităţii vieţii. Progresul social-economic nu se măsoară atât cu ritmul de 
sporire cantitativă a PIB-ului, cât de creşterea indicilor calităţii vieţii. Astfel, ritmul creşterii economice, nu mai 
este considerat criteriu unic al eficacităţii politicii investiţionale. 

Dezvoltrea economică  a unei ţări poate fi măsurată în primul rand prin evoluţia PIB-lui. Analizând 
evoluţia acestui indicator atât pe plan mondial, cât şi naţional, putem face următoarele concluzii. Pe parcursul a 
peste 22 de ani economia mondială a avut o creştere considerabilă dublându-se. Ţările UE, precum şi ţările CSI 
demonstrează o creştere medie de peste 40%.În acelaşi timp şările UE au o tendinţă lent, dar pozitivă de creştere 
economică; pe când ţările CSI au ajuns la această creştere având o perioadă de coolaps în anii 90. Economia 
Republicii Moldova în anii suverenităţii a avut o scădere cu mult mai pronunţată comparativ la media ţărilor 
CSI, dar nu a ajuns aceste ţări ăn ritmul lor de dezvoltare nici în anul 2012, dinamica PIB-ului indicând valoarea 
mai mică de valoarea acestui indicator la inceputul anilor 90. 
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Grafic 1. Dinamica PIB-ului faţă de anul 1990 (%) 
Sursa: Raportul dlui acad. Belostecinic G. prezentat la ASM 

 
În secolul XXI este deja un lucru evident ca dezvoltarea economică a unei ţări depinde in mare masură de 

dezvoltarea ei tehnologică. In acest context, susţinerea, dezvoltarea şi finanţarea activităţilor de cercetare-
dezvoltare, inovare şi difuzie tehnologică la nivelul ramurilor economiei reflectă nivelul dezvoltării tehnologice, 
interesul naţional pentru acest domeniu, cît şi intenţia de a amplifica efortul în această ramură a ştiinţei.  

Volumul investiţiilor alocate pentru ştiinţă şi inovare caracterizează nemijlocit nivelul de dezvoltare a 
unui stat în domeniul de cercetare şi dezvoltare.  

Tabelul 1. 
Dinamica cheltuielilor globale pentru cercetare şi dezvoltare 2005-2014 

 în diviziune regională (milrd. USD) 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

America 369,1 374,9 387,0 401,1 433,3 473,7 491,8 485,0 489,0 504,0

Asia 341,3 387,2 436,2 494,4 372,5 429,9 473,5 561,0 596,0 633,0
Europa 236,1 264,3 276,3 288,8 267,0 310,5 326,7 350,0 349,0 351,0
Restul 
lumi 31,8 23,0 24,4 25,9 34,2 37,8 41,4 81,0 83,0 87,0

Total 978,3 1049,4 1123,9 1210,2 1107,0 1251,9 1333,4 1477,0 1517,0 1575,0  
 

 
Grafic 2. Dinamica cheltuielilor globale pentru cercetare-dezvoltare ăn anii 2005-2014 (mlrd.USD) 
 

Conform datelor Biroului naţional de statistică din Republica Moldova, din 1999 până în 2014, ponderea 
cheltuielilor din buget pentru cercetările ştiinţifice în  Republica Moldova a constituit mai puţin de 0,7% din 
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PIB, ceea ce semnifică că sfera ştiinţei şi inovării nu au avut o poziţie privilegiată din punctul de vedere al 
efortului financiar bugetar. Aceasta sea află la nivel similar cu alte state din CSI cum ar fi Armenia, Azerbajan, 
Tadjichistan precum şi România, Bulgaria etc., unde  cheltuielile pentru ştiinţă nu au depăşit nivelul de 0,5%. 
Concomitent, în ţările cu economie dezvoltată acest indicator constituie mai mult  de 1,5%  din PIB.  

Un clasament internaţional efectuat pe baza datelor din anul 2010 ne arată că statele cu un nivel înalt de 
dezvoltare a domeniului educaţie-cercetare - inovare de regulă sunt state cu un potenţial economic destul de 
puternic.  

Practica internaţională arată că în cazul finanţării sectorului CDI sub 1% din PIB pe o perioadă de 5-7 ani, 
se face simţită distrugerea potenţialului ştiinţifico-tehnic al ţării, ceea ce duce şi la scăderea nivelului de 
competitivitate al economiei. În acest context să analizăm ponderea cheltuelilor CD pe plan mondial. 

 
 
Grafic 3. Cheltuieli pentru cercetare şi dezvoltare. Procent din PIB. 
 

Analizand informaţiile prezentate mai sus putem concluziona că ţările cu o dezvoltare economică înaltă 
demonstrează şi un nivel înalt de cheltuieli pentru cercetare-dezvoltare. Cu cât este mai mic nivelul de 
dezvoltare cu atât este mai mic nivelul acestor cheltuieli, şi invers. 

Republica Moldova se află în grupa ţărilor cu cea mai mică pondere de cheltuieli CD ceea ce probabil îşi 
are şi rezultatele ei, dar şi influenţa negativă asupra procesului inovaţional din ţară. 

 
Tabelul 2. 

Dinamica cheltuielilor pentru ştiinţă şi inovare de la bugetul consolidat  pe componente în perioada 2005-
2014 în Republica Moldova. (mii lei) 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014*
Alocaţii bugetare 
(inclusiv investiţii 
capitale)

124,7 178,8 284,1 359,4 316,6 311,9 281,4 304,2 280,7 322,8

Mijloace şi fonduri 
speciale

14,4 15,1 15,6 28,7 34,7 38,9 52,8 47,2 53,7 38,8

Proiecte 
investiţionale 
finanţate din surse 
externe

39,8

TOTAL 139,1 193,9 299,7 388,1 351,3 350,8 334,2 351,4 334,4 401,4
Porcent în PIB 0,37 0,46 0,65 0,60 0,59 0,50 0,40 0,39 0,35 0,37

Sursele de 
finanţare

Anii

 
Sursa: Rapoartele AŞM 2006-2014. 
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Analizand dinamica cheltuielilor efectuate in domeniul cercetărilor ştiinţifice  pe componente în perioada 

2005-2014 în Republica Moldova putem constata că din ponderea acestor cheltuieli a ajuns în 2014 nivelul 
anului 2005  fiind de 0,37%  din PIB. 

Această situaţie se agravează prin faptul că majoritatea cercetărilor se fac şi  în 2014 din banii publici 
(80%), pe când  ponderea mijloacelor atrase este de mai puţin de 20%. Dar şi aceasta este o situaţie mai 
benefică, deoarece  anterior această cotă a fost maxim de 15%. 

În 2014 ponderea finanţărilor extrabugetare (granturi internaţionale, prestări de servicii, contracte 
economice) a sectorului CDI, a rămas la un nivel foarte scăzut (mai puţin de 20%), însă aceste sume  fiind au 
crescut datorită aplicării la programul PC7 si Orizont 2020. Însă în acelaşi timp au scăzut contribuţia   agenţilor 
economici la finanţarea sectorului de cercetare-dezvoltare.  

 
Grafic 4. Repartizarea alocaţiilor bugetare pe tipuri de cercetare pentru sfera ştiinţei şi inovării (mil. lei) 

Sursa: Rapoartele AŞM 2006-2014. 
 

În mare parte, sumele bugetare alocate sectorului în ultimii ani, au fost utilizate pentru finanţări 
instituţionale (peste 7o%). În anii 2007 au fost alocaţi de peste 3 ori mai mulţi bani decât pentru pregătirea 
cadrelor, dar din 2012 aceasta activitate deja este restructurată în aşa mod că conform  noului Cod al Educaţiei 
care intră în vigoare din 2015 pregătirea cadrelor de înaltă calificare va intra in componenta educaţională  
conform clasificatorului ISCED. 

Tabelul 2. 
Cheltuieli pentru ştiinţă şi inovare de la bugetul consolidat în Republica Moldova în perioada 2005-2014. 
(mii lei) 

 
*calcule prognozate 
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Sursa: Rapoartele AŞM 2006-2014. 
Structura cheltuielilor interne se prezintă ca 87% cheltuieli curente şi 13% cheltuieli de capital. Dacă e să 

comparăm cheltuielile pentru cercetare-dezvoltare efectuate începând cu 2005 şi până în 2014, atunci situaţia 
existentă pe parcursul acestei perioade nu este una îmbucurătoare. 

Din anul 2012 in activitatea Academiei de ştiinţe a Moldovei a fost introduse noile 5 direcţii strategice 
(tab.3).  

 
Tabelul 3. 

Structura cheltuielilor de bază, sub aspect economic, efectuate în sfera ştiinţei şi inovării 
în anul  2014 (mil. lei) 

 
 

 
Sursa: Rapoartele AŞM 2006-2014. 

 
În aceste direcţii domeniile ştiinţifice nu sunt separate aşa că este posibil de a analiza direcţiile ţtiinţifice 

prioritare cu o mare aproximare de domenii ştiinţifice:  
Direcţia  strategică 1.„Materiale, tehnologii şi produe inovative” este foarte amplă şi se pot regăsi toate 
domeniile ştiinţifice; direcţia 2 este foarte strans specializată şi se regăsesc doar cateva specialităţi ştiinţifice din 
domeniile ştiinţelor exacte şi inginereşti; direcţia 3 este legată de medicină; direcţia 4 de stiinţele agriole şi 
direcţia 5 de ştiinţele socio-umaniste. 
Din informaţia prezentată în tabelul 3 reiese că finanţarea bugetară pe  

direcţia 1 este de 80%,  
direcţia 2– 94%,  
direcţia 3 – 99,5%,  
direcţia 4 – 70%,  
direcţia 5 – 87%. 

Aceasta ne demonstrază cu certitudine o situaţie alarmantă în domeniul ştiinţei şi inovării moldoveneşti.  
Cercetările din domeniile ştiinţifice  din direcţiile strategice 2 şi 3 ( energetica şi medicina) sunt la 94 şi 

99,5% efectuate din banii statlui, pe când în toată lumea aceste direcţii sunt cele mai inovative şi se efectuază la 
comanda agenţilor economici cointeresaţi. În Republica Moldova reies că ştiinţele social –umaniste sunt mai 
eficiente, iar cele mai eficiente fiind cercetările în ştiinţele agricole.  
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Deci, participarea agenţilor economici la procesul de cercetare-dezvoltare în comparaţie cu ţările 
dezvoltate este modestă. După indicatorul cotei cheltuielilor pentru cercetare dezvoltare şi inovare de la agenţii 
economici, Republica Moldova este depăşită în acest sens de România - 47,6% din totalul investiţiilor, Polonia-
30,8% şi în special de ţările cu economie dezvoltată pe plan mondial.  

Luând în considerare că activitatea de cercetare-dezvoltare stă la baza stimulării şi înfăptuirii activităţii de 
inovare nu este clară distribuţia datîă  a cheltuielilor. 

O altă problemă alarmantă în ştiinţa moldovenească este micşorarea considerabilă a cheltuielilor pentru 
investiţii capitale în anii 2009-2012 şi chiar lichidarea acestor cheltuieli în anii 2013-2014. Dar trebuie de luat în 
calcul că ştiinţa performantă nu poate fi făcută pe utiloaj învechit.  

Valorificarea şi realizarea comercială a inovaţiilor întotdeauna a fost şi continuă să fie punctul cel mai 
sensibil al procesului inovaţional din Republica Moldova şi din alte ţări ale C.S.I. Aici durata activităţilor de 
cercetare-dezvoltare în cadrul întreprinderilor civile, comparabile după compexitatea lor, este de 1,5-2 ori mai 
lungă, iar durata valorificării şi desfacerii lor de 5-10 ori mai lungă în comparaţie cu ţările înalt dezvoltate ale 
lumii. Această situaţie face ca inovaţiile să nu fie competitive, iar cheltuielile pentru lansarea lor (în condiţiile în 
care termenul de uzare morală a noilor idei tehnologice nu depăşeşte 2-4 ani) nu pot fi recuperate. Mai demult o 
asemenea stare de lucruri era condiţionată de sistemul birocratic de coordonare într-o mulţime de instanţe a 
rezultatelor activităţii de cercetare-dezvoltare antreprenorială, iar la momentul de faţă, de calitatea inferioară a 
managementului. Reieşind din analizele şi datele cu privire la cercetarea lanţurilor inovaţionale în cadrul 
ramurilor economiei naţionale se poate de concluzionat şi de evidenţiat rolul modest al inovaţiilor în modelarea 
modificărilor tehnologice în cadrul economiei naţionale. Astfel, gradul nesemnificativ al acestora a confirmat 
faptul că evoluţia actuală a dezvoltării activităţilor de inovare pe ramurile economiei naţionale are dimensiuni 
reduse. 

Din acest punct de vedere, în cadrul reformelor economice din Republica Moldova cît şi în scopul 
activizării proceselor de inovare pe plan naţional, un obiectiv important este elaborarea şi implementarea unor 
măsuri deosebite cu intenţia reformării şi organizării gestiunii sferei ştiinţifice şi de inovare. Din aceste 
considerente atât iniţiativa agenţilor economici cât şi a puterii legislative şi executive în scopul activizării 
activităţii de inovare are un caracter stimulator în condiţiile în care dezvoltarea şi creşterea rolului potenţialului 
tehnologic şi de inovare, asigurarea unui climat inovativ pe plan naţional, reprezintă o prioritate strategică în 
dezvoltarea social-economică a Republicii Moldova. Această necesitate de implementare a unor tehnologii noi 
şi inovaţii eficiente în cadrul activităţii economice a întreprinderilor din Republica Moldova reiese din contextul 
în care progresul, dezvoltarea şi prosperitatea unui stat este imposibilă fără adoptarea şi implementarea noului şi 
tehnologiilor performante în activitatea întreprinderilor, fie că aceste tehnologii sunt achiziţionate din exterior de 
la firmele din alte ţări, sau fie că ele sunt obţinute în urma gestiunii şi finanţări activităţii de cercetare-dezvoltare 
din interiorul economiei ţării. 

Studiile de specialitate confirmă afirmaţia că nivelul de implementare şi de difuzie a inovaţiei necesită 
condiţii favorabile şi stimulente cum ar fi nivelul de stimulare a inovaţiilor. Totodată, caracteristicile obiective 
ale proceselor inovaţionale, ca de exemplu durata mare a procesului de aplicare a rezultatelor activităţii de 
cercetare şi dezvoltare în producţie, importanţa interamurală, riscurile aferente, condiţionează necesitatea pentru 
sprijinirea activităţii de inovare. Apare astfel prioritatea asigurării unei baze stimulative desfăşurării cercetării şi 
dezvoltării şi a acţiunilor de inovare, toate acestea însă în concordanţă cu procedurile funcţionale internaţionale. 

In Republica Moldova activitatea de inovare este în continuare privită ingust şi foarte strîns legata de 
activităţi din domeniul cercetarii stiintifice.  

Investiţiile din sfera de ştiinţă şi inovare prezintă o condiţie necesară funcţionării reale a pieţei proprietăţii 
intelectuale, adică procesul de transformare a ideii ştiinţifice în inovare. În  Republica Moldova încă nu există 
un mecanism eficient de implementare a investiţiilor, deşi există un număr impunător de rezultate finale ale 
activităţilor de cercetare-dezvoltare sub formă de patente, licenţe, brevete, drepturi de autor, propuneri de 
raţionalizare etc. În ţările cu economie dezvoltată din numărul total de investiţii elaborate şi brevetate se 
implementează în jur de 7% în timp ce în Republica Moldova acest indice este la nivel de numai 1-2%. În acest 
sens ar trebui întreprinse măsuri pentru perfecţionarea transmiterii proprietăţii intelectuale, asimilării acesteia la 
întreprinderile autohtone şi astfel va fi posbilă majorarea efectului economic al cercetărilor şi elaborărilor 
ştiinţifice în special a celor finanţate din buget. 
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Deci informaţia prezentată despre  activitatea inovaţională  în Republica Moldova este foarte dispersată,  
deoarece actualmente datele statistice despre procesul de inovare lipsesc în statistica oficială, iată de ce este 
necesar de a face unele  concretizări: 

În  Republica Moldova activitatea de inovare este în continuare privită îngust şi foarte strâns legată de 
activităţi din domeniul cercetării ştiinţifice.  

Stipularea cheie din actele normative ale Republicii Moldova, care este fundamentală pentru sectorul de 
cercetare, şi in special pentru cel de inovare este următoarea - repartizarea alocaţiilor bugetare şi finanţarea 
(cofinanţarea) activităţilor în sfera ştiinţei şi inovării de la bugetul de stat se efectuează pe programe 
fundamentate pe direcţiile strategice, etc., şi se realizează de organizaţiile cu orice tip de proprietate şi formă 
juridică de organizare, acreditate in modul stabilit, pentru a asigura dezvoltarea ştiinţei, economiei durabile, 
creşterea bunăstării şi calităţii vieţii şi crearea unui mediu favorabil absorbţiei inovaţiilor[1].  Prin această 
stipulare a fost practic oprit accesul direct al Intreprinderilor Mici şi Mijlocii (IMM) la banii publici alocaţi 
inovării şi a fost monopolizată de către AŞM gestionarea banilor publici alocaţi inovării. 

Cadrul normativ privind condiţiile de eligibilitate a rezidenţilor parcului ştiinţifico-tehnologic şi a celor 
ai incubatorului de inovare [2], prevăd condiţii foarte greu de indeplinit pentru sectorul privat, cum ar fi 
condiţionarea acordării statutului de rezident de înregistrării de stat a proiectului de inovare şi transfer 
tehnologic, să practice numai activităţi de inovare şi transfer tehnologic, de implementarea şi promovarea 
tehnologiilor avansate. Legea mai prevede o condiţie care vine în totală contradicţie cu misiunea incubatoarelor 
inovaţionale, şi anume: rezidenţii incubatorului de inovare trebuie să practice activităţi de inovare şi transfer 
tehnologic şi/sau de cercetare ştiinţifică aferentă lor şi să dispună de un plan de afaceri de inovare pe un 
termen de 2-5 ani. Rămâne neclară modalitatea în care un agent economic poate dovedi corespunderea acestor 
criterii, dar mai cu seamă de ce pentru a desfăşura activităţi de inovare este necesară dovada unei experienţe de 
activitate in sectorul CDI. 

Nici proiectul Strategiei Naţionale în domeniul Inovării pentru perioada 2008-2011 [3] nici cel aprobat 
pentru anii 2013-2020  nu prevede stipulări concrete, legate de susţinerea iniţiativelor de inovare ale sectorului 
privat. 

Pentru comparaţie, în strategia similară a Romaniei [4] este accentuat faptul că în centrul acţiunilor de 
susţinere a inovării se află cofinanţarea proiectelor de cercetare precompetitivă iniţiate de către firme, în special 
a celor care presupun colaborarea cu universităţile şi institutele de cercetare. 

Ulterior strategia a fost dezvoltată, componenta inovare constituind un program aparte, detaliat 
structurat şi bine pus la punct. Astfel, şi în continuare în Republica Moldova se planifică a trata inovaţiile doar 
ca fiind rezultatul activităţii din domeniul cercetării ştiinţifice, indirect distanţând tot mai tare sectorul de 
inovare de industrie şi economie. 

Cadrul normativ din Republica Moldova prevede criterii de susţinere care deseori nu pot fi îndeplinite de 
către o iniţiativă de inovare la faza incipientă, cu toate că menirea structurilor de tipul incubatoarelor de inovare 
este tocmai de a „da viaţă” iniţiativelor de inovare şi a le „creşte” până la etapa de dezvoltare independentă. 
Abordarea părtinitoare a aplicaţilor la suport bugetar, întâlnită şi in condiţiile de participare la concursurile de 
proiecte de transfer tehnologic desfăşurate de către Agenţia de Inovare şi Transfer Tehnologic, se reflectă asupra 
nivelului scăzut de aplicare şi asupra necesităţii desfăşurării repetate a respectivelor concursuri.[5] 
 
Concluzii:  

În concluzie aş dori să atrag atenţia asupra faptului că interdependenţa dintre dezvoltarea economică şi 
procesul inovaţional este vizibilă ca un raport direct proporţional unde ambii factori se stimulează reciproc, în 
care lipsa inovaţiilor aduce încet la o stagnare economică şi mărirea decalajului între state. Inovaţiile în 
Republica Moldova se află la etapa actuală la un nivel redus de implementare, finanţare şi susţinere a dezvoltării 
şi promovării lor pe plan economic naţional, din cauza multitudinii de factori ce nu favorizează acest proces, 
ceea ce determină ca ea să rămână în continuare un stat slab dezvoltat din punct de vedere economic. Însă în 
pofida acestei situaţii, Republica Moldova are şanse să se impună pe plan mondial, ca fiind o ţară prosperă, dacă 
aici conducerea ar gestiona corect şi eficient în primul rând activitatea economică şi ar stimula şi cointeresa 
agenţii economici autohtoni să desfăşoare activităţile lor de bază în vederea producerii de produse de calitate 
înaltă care să poată fi competitive cu  cele străine,  spre  exemplu cu  produsele  europene.  
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Unul din factorii importanţi privind stimularea agenţilor economici autohtoni este ca în primul rând statul să 
susţină aceşti agenţi economici. Astfel s-ar majora profitul lor iar odată cu aceasta ar fi posibilă implementarea 
tehnologiilor noi, performante din ţările înalt dezvoltate în Republica Moldova. 

Aceasta are o importanţă majoră pentru economia din Republica Moldova în ansamblu, deoarece nu numai 
că contribuie la dezvoltarea firmelor şi creşterea rolului lor pe piaţă, dar asigură nemijlocit procesul durabil de 
dezvoltare a economiei naţionale. 
Ca recomandări pot fi generalizate următorele: 

 reorganizarea sferei ştiinţei şi inovării nu doar din punct de vedere structural dar şi funcţional care ar 
presupune separarea clară a funcţiilor decizionale asupra acordării şinanţării sferei ştiinţei şi inovării, 
funcţiei de expertiză independentă, de elaborare şi gestionare a politicilor, de realizare a activităţilor în 
domeniul cercetării şi dezvoltării şi celei de realizare a activităţilor în domeniul cercetare şi dezvoltare; 

 indentificarea surselor de finanţare proprii (mijloace speciale) şi străine; 
 investirea în dotarea şcolilor, liceelor, colegiilor şi universităţilor cu laboratoare moderne de 

informatică, fizică, biologie, chimie, nu în ultimul rînd, şi prin atragerea de fonduri şi granturi străine, 
fonduri private din partea diverselor companii şi întreprinderi din ţară, iar în rezultat să primească 
înlesniri fiscale; 

 crearea condiţii optime pentru mediul privat ca să dorească să se investească în ştiinţă  
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Аннотация: Статья посвящена анализу разных российских методик оценки результативности научной 
деятельности, сравнению основных направлений, критериев и показателей с набором инструментов, 
предлагаемых в методике Министерства науки и образования РФ. Работа выполнялась на основе контент-
анализа  документов  различных ведомств с позиций методологии системного анализа. Дискуссионные проблемы  
по каждому направлению оценивания выявлялись с позиций  проверки гипотезы о возможности применения 
официальной методики для комплексной оценки деятельности как отдельных  научных организаций, так и их 
функционирования в научно- производственных цепях. Сделан вывод о необходимости дополнения методики  c 
учетом современных ситуаций в организации науки как целостной системы. Внесены предложения по 
совершенствованию методологии оценивания, которые  учитывают дифференцированный подход к  оценке 
научных результатов в НИИ разной  тематической специализации,  видам теоретических и прикладных 
результатов, особенностями их комплиментарности в разных научно- производственных цепях. Предполагается, 
что результаты статьи можно использовать в практике управления научной деятельности научных 
организаций, а также в ходе  организационно-экономической реструктуризации сети  научных организаций 
России. 
Данное исследование выполнено при финансовой поддержке Программы фундаметальных исследований 
Президиума РАН № 35 
Ключевые слова:  наука,  критерии, результативность, системный  подход, эффективность, методика 
оценивания научной деятельности,  кадры, публикации, инновации 
 
Annotation: This article is aimed at the investigation of various science evaluation systems in Russian Federation, 
comparison of  key areas in different research fields, main indicators and parameters with assessment model created by 
Ministry of education and Science. This study was carried out by means of content analysis of documents from different 
scientific and government structures and departments and it is based system analysis approach.  Different contestable 
issues for each direction which were high-lighted during verification of possibilities for implementation official methods for 
complex assessment of  particular scientific organizations and for the evaluation of their performance within scientific and 
production networks.  44Idea for additional upgrade of this instruments is based on the necessity to get on with the latest 
changes in the composition of academy of science as an integral system. Suggestions to improve the methods of assessment 
which are based on the differential approaches were made. This approaches include multi-valued assessment of the 
scientific results in various institutes with different directions of research work, different types of theoretical and applied 
science achievements, complementary elements in different scientific value chains.  It is assumed that the results can be  
implemented in the management of scientific institutes in their research activities and as a road map for  reformation of 
scientific institutes network. 
Keywords: science, criteria, effectiveness, systematic approach, efficiency, methods of evaluation of scientific activities, 
personnel, publications, innovation 
 

Еще более десяти лет назад в 2001 году  в Министерстве образования и науки РФ осознавалась 
необходимость  целостного движения науки к современной форме ее организации. Министр науки тех 
лет Б. Салтыков отмечал, что необходимо приближаться к модели науки, которая стала, в некотором 
смысле, эталоном во всем мире, т.е. науки более компактной, более мобильной, имеющей разные 
источники финансирования и разнообразные формы организации исследований. При этом наиболее 
важные направления фундаментальных исследований, финансируемые из госбюджета, должно 
определять само все научное сообщество, а не только академическое. Идея создания новой системы 
организации науки постепенно вызревала. Более того, все претенденты на должность Президента РАН 
(ак. Ж.Алферов, А. Некипелов, В.Фортов) также предлагали разные модели совершенствования 
деятельности Российской Академии наук  и связей РАН  с остальными секторами науки. При любой 
системе организации  науки, как показывает опыт развитых стран, проблема оценки результативности 
научных исследований и особенно эффективность использования бюджетных средств остается 
актуальной.  Система такой оценки постоянно совершенствуется. В России этому вопросу также 
уделялось значительное внимание, особенно  в последнее десятилетие. 

Обзор направлений, критериев и показателей оценки результативности деятельности научных 
организаций, выполняющих научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические 
работы гражданского назначения был выполнен нами  на основании приказов ряда министерств1, что мы 
                                                 
1 Приказы Министерства образования и науки  РФ от 14.10.2009 № 406; Государственной корпорации по атомной энергии "Росатом" от 
01.03.2012 № 1/172-П;  Роспотребнадзора от 27.03.2012 № 185;  Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 
от 3 июня 2011 г. N 322;  Федерального архивного агентства от 27 января 2011 г. N 14; МЧС РФ от 21 декабря 2010 г. N 662; Федерального 
агентства по рыболовству от 10 декабря 2010 г. N 1025, Федерального агентства связи от 13 октября 2010 г. N 271, Министерства 
экономического развития РФ от 23 июля 2010 г. N 314, Министерства культуры РФ от 21 июля 2010 г. N 408. 
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условно назвали «сводной методикой». В принятых документах содержится развернутый перечень  и 
методы расчета показателей, характеризующих каждое из направлений и критериев системы оценки 
результативности. Приведем лишь  рамочную структуру системы оценки,  в которую  включили всю 
совокупность направлений и показателей  из разных методик в виде сводной методики. Покажем, что 
хотя  в системе оценки результативности деятельности научных организаций, разработанной 
Министерством образования и науки (Минобр) в 2013 г., учтен ряд направлений, которые ранее были 
приняты за основу оценки результативности деятельности научных организаций  в некоторых  
министерствах  РФ, сокращено число показателей  с 86 до 25 для мониторинга, остается много 
дискуссионных вопросов, касающихся самой методологии оценки результативности научной 
деятельности как учреждений РАН, так и других организаций науки.  

В ходе реформирования РАН2 перед Федеральным агентством научных организаций (ФАНО) 3  
также была поставлена задача  до конца 2014 г. разработать и обсудить  порядок формирования системы 
оценки научных организаций. К настоящему времени есть несколько  пилотных версий такой системы 
оценок, корреспондирующей с методикой Минобра,  но в научном сообществе пока нет достаточной 
удовлетворенности  в достоверности получения именно системной оценки результативности научной 
деятельности научных организаций и того , что ее применение реально повысит эффективность 
организации научной и инновационной деятельности в России. 

Таблица 1 
Направления и критерии оценки результативности деятельности научных организаций 

Направления и группы 
критериев «Сводной 

методики» 

Число 
показателей 

Направления методики 
Министерства 

образования и науки 

Число 
показателей 

Проблемы оценивания 

1.Научный потенциал и 
эффективность научных 
исследований 31 

I. Результативность и 
востребованность 
научных исследований 77 

Нет тождественности  в понимании 
результативности  и публикационной 
активности как эффективности и 
востребованности результатов 
научных исследований 

1.1. Общая 
характеристика научного 
потенциала; 

116 - - 
Разные методики оценки научного 
потенциала 

1.2. 
Публикационная 
активность; 

110 

1.2. 
Публикационная 
активность; 

 55 

Публикации, индексируемые  в 
зарубежных и российских базах 
цитирования Web of Science, Scopus, 
Google Scholar, РИНЦ; импакт фактор  
журналов и т.д. Сведение только к 
библиометрическим данным искажает  
реальную продуктивность ученых 

1.3. Объекты 
интеллектуальной 
собственности 3 + 2 

Нет четкого законодательного 
оформления ИС и  не развита  
практика учета результатов НИОКР 
как нематериальных активов 

1.4. Соответствие 
профиля научно-
технической деятельности 
главным направлениям 
научных исследований 

3 -  - 

2.Вовлеченность научной 
организации в национальное 
и мировое научно-
образовательное сообщество 

10 

III. Интеграция в 
мировое научное 
пространство, 
распространение 
научных знаний и 
повышение престижа 
науки 5 

Удельный вес иностранных контактов 
и источников может являться как 
положительным, так и отрицательным 
значением. Положительной стороной 
является подтверждение высокого 
уровня учреждения на мировом 
уровне, отрицательным значением 
является то что данная организация 
связана обязательствами с 
потенциальными конкурентами и 
нежелательно доверять такой 
организации серьезные 
государственные проекты 
стратегического и военного значения 

                                                 
2 Федеральный закон от 27.09.2013  № 253-ФЗ «О Российской академии наук, реорганизации государственных академий наук и внесении 
изменений в отдельные законодательные акты РФ». 
3 Указ Президента Российской Федерации от 27.09.2013 N 735 "О Федеральном агентстве научных организаций". 
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2.1. Участие в 
международном научно-
техническом 
сотрудничестве; 

5 

 

5 

 

2.2. Интеграция 
науки и образования. 5  _  

3. Коммерциализация и 
прикладное значение 
результатов исследований 12 

Нет раздела 

_ 

Нет разделения на теоретические и 
прикладные исследования, не 
учитывются особенности научной 
специализации и проведения 
экспериментальных работ 

3.1. 
Использование 
инновационных 
технологий; 

2 _ _ 

 

3.2. 
Взаимодействие с 
реальным сектором 
экономики; 

4 _ _ 

 

3.3. 
Инновационная 
инфраструктура. 

3 _ _ 
 

3.4. 
Научное 

обеспечение санитарно-
эпидемиологического 
благополучия населения 

3 _ _ 

 

4.Кадровая обеспеченность 
научной организации 5 

II. Развитие кадрового 
потенциала 

 3 

Спорные моменты о 
продуктивности ученых разного 
возраста и проявлению 
управленческих компетенций 

4.1. 
Обеспеченность 
исследователями и их 
структура; 

4 

  + 

 

 

4.2. Подготовка 
научных кадров. 1 _   

5.Ресурсная обеспеченность 
научной организации 

11 

IV. Ресурсное  
обеспечение 
деятельности научной 
организации. 

 

10 

Не учитываются показатели 
использования лизинга, аутсорсинга, 
центров коллективного пользования 

5.1. 
Обеспеченность научным 
оборудованием и 
необходимыми условиями 
научной работы 

11 

 

- 

 

6. Состояние финансовой 
деятельности научной 
организации. 

11
6 

Финансовые показатели – имеют смысл в связи с оценкой научной составляющей 
общей деятельности. В итоге необходимо вычисление удельных затрат на 1 единицу 
результатов труда научной деятельности –  новой разработки, патента, модели. 

Данные предоставляемые в налоговые органы легко подделываются (уже 
имеется опыт создания поддельных справок о доходах, проводках создаваемых 
бухгалтериями институтов и т.д). Если имеется необходимость слежения за 
финансовыми средствами, то это необходимо делать через, ежегодный мониторинг 
всех счетов банков РФ и через мониторинг всех банковских транзакций/ 

6.1. Доходы 
организации; 5 _ _  

6.2. Расходы 
организации; 2 _ _  

6.3. Структура 
внутренних затрат на 
исследования и разработки. 

9 _ _ 
 

7. Выполнение 
государственных заданий 4 Нет раздела _  

8. Исполнительская 
дисциплина в научной 
организации 

7 Нет раздела _ 
 

8.1. Исполнитель
ская дисциплина в научной 
организации 

4 _ _ 
 

8.2. Соблюдение 
норм законодательства 
Российской Федерации 

3 _ _ 
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В таблице представлены критерии, предложенные в качестве инструментов для оценки 

результативности научных организаций в разные периоды времени и разными ведомствами. В первом 
столбце  приведена сводная группа критериев разных Министерств, в другом столбце – перечень  
направлений и критериев, которые разработаны Министерством образования и науки РФ. Главные 
принципы  для разработки этой методики были названы президентом Путиным и включали в себя три 
пункта: вневедомственный характер оценки, объединение научных организаций в условно-однородные 
группы, ориентир на систему оценки, уже работающую в развитых странах. Кроме того были 
сформулированы  предложения  по системе оценивания от РАН и ФАНО. 

Методика Минобра РФ  обсуждалась 5 декабря 2013 г. на круглом столе [1], проводимом 
Министерством образования и науки РФ совместно с учёными по поручению президента и при широком 
общественном обсуждении, которое проходило как в Интернете, так и других общественных площадках. 
В результате число предлагаемых показателей в состав  критериев  было уменьшено до 25 по сравнению 
с числом показателей в условно объединенной методике.  

Презентовал и комментировал методику оценки один из её разработчиков, директор Института 
молекулярной биологии им. В.А. Энгельгардта РАН академик Александр Макаров. Критерии 
сгруппированы в 4 раздела. Для оценки каждой референтной группы институтов или вузов (например,  
математического, биологического, физического профиля гуманитарного профиля) будет применяться разный набор из 
нескольких параметров. Каждый критерий будет иметь вес, определенный экспертным путем Предполагалось, что по 
результатам оценки  организации науки поделят на три группы: лидеров, стабильно работающих и отстающих, в 
отношении  перспективы функционирования последних решение примут  их учредители. 

Видно, что основные направления общей совокупности критериев  во всех предлагаемых 
методиках  достаточно «взаимно перекрываются», что по-видимому, с точки зрения ФАНО, 
предоставляет  возможность разносторонней  оценки деятельности в системе координат «потенциал – 
затраты- результаты»на информационном поле компактного числа показателей. Проблемы оценивания 
(приведенные в последнем столбце таблицы) упоминались в дискуссионных выступления ученых на 
разных форумах и общественных площадках. Ниже приведем основной перечень показателей, 
показывающий определенное взаимное соответствие  отдельных крупных направлений (разделов) для 
оценивания в методиках, упоминаемых в табл.1. 

1.Научный потенциал и эффективность исследований             I. Результативность и 
востребованность научных исследований 

Для оценки публикационной  активности и результатов  в форме интеллектуальной 
собственности  рекомендуются  следующие показатели: 

1. – число публикаций организации, индексируемых в российской и международных базах 
цитирования. Учитываются публикации в Web of Science, Scopus, Google Scholar, РИНЦ. 

2. Публикации, индексируемые SCOPUS, указываются по желанию организаций.  
3. – совокупный импакт-фактор журналов, в которых опубликованы статьи организации за 

определённый временной период. Он будет вычисляться по значениям импакт-факторов Web of Science. 
4. – количество научных, конструкторских и технологических произведений: научные 

монографии, их переводы, в том числе научные словари, имеющие международный книжный номер, 
изданные тиражом не менее 299 экземпляров.  

5. – конструкторская и технологическая документация, в том числе стандарты, регламенты и 
проч. 

6. – результаты интеллектуальной деятельности (РИДы) – ноу-хау, включая программы для 
ЭВМ, базы данных, полезные модели, промышленные образцы и т.д. 

7. – факт использования РИДов: акты использования, договоры о предоставлении лицензий, а 
также отчуждения права на использование результатов. 
4. Кадровая обеспеченность научной организации      II. Развитие кадрового потенциала 

8. – численность аспирантов и докторантов. 
9. – численность исследователей, направленных на работу или стажировку в ведущие 

российские или международные научные и научно-образовательные организации на период не менее 
календарной недели. 

10. – количество защитившихся по итогам работы в организации. 

ꍆ  蠀ț К
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2. Вовлеченность научной организации в национальное и мировое научно-образовательное 
сообщество           III. Интеграция в мировое научное пространство, распространение научных 

знаний и повышение престижа науки 
11. – число статей, подготовленных совместно с зарубежными организациями в журналах, 

индексируемых Web of Science либо SCOPUS. 
12. – количество иностранных учёных, работавших за отчётный период в научной организации. 
13. – число проведённых организацией научных конференций с международным участием. 

Засчитываться будут только те, по результатам которых опубликованы тезисы в журналах, 
индексируемых Web of Science или SCOPUS. 

14. – количество научно-популярных публикаций, выполненных сотрудниками организации, в 
журналах с тиражами не менее 299 экземпляров. 

15. – количество положительных и нейтральных упоминаний организации в средствах массовой 
информации, в том числе на телевидении, радио, в интернет-изданиях. 

5. Ресурсная обеспеченность научной организации           IV. Ресурсное обеспечение 
деятельности научной организации 

Здесь будут представлены 10 показателей, которые каждый год сдаются в налоговые органы и 
учредителю: среднесписочная численность сотрудников организации (без учёта внешних совместителей 
и лиц, выполняющих работу по договорам гражданско-правового характера); общая численность 
сотрудников; возрастной состав сотрудников; стоимость основных средств-зданий-сооружений; затраты 
на оплату труда работников. 

Мониторинг предполагается проводить ежегодно, но организации будут оценивать раз в 5 лет. 
Все организации будут разделены на группы, в том числе  на лидеров в своих областях, стабильно 
работающих и утративших научный потенциал. Результаты оценки с соответствующими 
рекомендациями будут переданы учредителям научных организаций,  

Ниже приведем дискуссионные мнения [2] и  наши предложения для совершенствования 
системы рейтинговования институтов, что может повлиять на  варианты и возможности дальнейшей 
реструктуризации научно- исследовательских учреждений ( НИУ) в определенные организационно- 
экономические формы, например центры, консорциумы и т.д.. 

Во-первых, применяемая в настоящее время система оценки по количеству цитирований (индекс 
Хирша, индексы a,g,i,h) оценивает статьи на основании количества цитирований. Однако такие системы 
имеют известные существенные недостатки – оценки на основании популярности автора (в том числе 
скандальной), которая автоматически повысит цитируемость работ, негативные цитирования, которые в 
реальности направлены на нивелирование значимости исследования, но фактически повышают индекс, 
договорные цитирования и другие. Тем не мене данный индекс продолжает оставаться основным 
опорным (базовым) критерием оценки эффективности научной деятельности. В реальности, по мнению 
многих экспертов и ученых, данный индекс провоцирует околонаучную деятельность по поиску 
различных методов его повышения. 

Недостатки системы цитирования (индекс Хирша и др) можно разбить на несколько основных 
групп 

1) Взаимные договорные (циклические) цитирования. Например, в рамках одного научного 
учреждения, в рамках отдельных научных сообществ. 

2) Реклама и продвижение работ отдельных авторов или коллектива, что делает более 
значимой не научную составляющую, а известность автора. 

3) Негативное цитирование, которое не учитывается данной системой, а может вообще 
свидетельствовать о лженаучной направленности работы при ее высоком цитировании.  

4)  Специфика отдельных специальностей [3]. Так, например, в химических науках уровень 
цитирования относительно высокий и связано это с тем, что статьи создаются на базе проведенных 
экспериментов по получению новых соединений, которые были получены на основании результатов 
таких же работ других исследователей химического профиля. В тоже время, например у исследователей, 
например математического профиля уровень цитирования намного ниже из-за наличия относительного 
индивидуализма при написании научных работ.  

Во-вторых, . Ключевыми критериями оценки должны стать не просто отдельные параметры, а их 
взаимосвязь с системой передачи знаний между различными стадиями  НИОКР. Так, например, для 
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биотехнологии, которая может быть представлена в виде ряда последовательных направлений 
исследований – геномика, протеомика, клеточная биология, доклинические исследования, 1,2,3 фазы 
клинических испытаний имеют свои конечные цели  и соответственно результаты для каждой из данных 
групп направлений. Например, геномика ставит своей целью исследование структуры и 
функционирования клетки, межклеточных взаимодействий, молекулярных основ клеточной 
дифференцировки, иммунитета и онкогенеза. Если представить, что один научный сотрудник в области 
геномики исследовал  10 межклеточных взаимодействий (МК) и опубликовал их в 1 статье, а другой 
исследовал 4 МК и опубликовал их в 4 статьях, то очевидно, что публикационная активность не 
отражает  результативности  ни в области генетики, ни в целом биотехнологических исследований в 
стране. Или, например в одном институте ставится задача  исследования молекулярных механизмов 
различных процессов жизнедеятельности, их практического использования в интересах медицины 
и сельского хозяйства. В данной связи первичной целью является “исследование различных процессов 
жизнедеятельности” и  конечная цель -  “их практическое  использование в интересах медицины”. 
Использование индексов цитирования и ПРНД слабо отражает данную зависимость между указанными 
задачами, которые в реальности образуют очень сложные иерархические и цепные зависимости. 

В- третьих, в методике Минобра не различается специализация научных учреждений на 
теоретических или прикладных исследованиях. Также необходимо представить работу научных систем 
и институтов в виде отдельных этапов научной деятельности, что бы понять, как реально проявится  
эффективность конечного результата научной деятельности  во взаимосвязи с образованием или 
коммерциализации результатов (которые «выпали» в методике Минобра). 

Важно учитывать влияние научных направлений друг на друга, т.е междисциплинарность [4]. 
Так, многие направления  физико-технического направления, влияющие друг на друга порождают и 
зависимости в научной активности, как показали наши исследования междисциплинарных проектов СО 
РАН. 

Если в некоторых   научных областях ярко выраженного синергетического эффекта не 
наблюдается, т.е. научная активность может быть и ниже, чем в междисциплинарных проектах, что еще 
не свидетельствует о низкой результативности. Важно, как в итоге формируется завершающий 
результат. Например,  научный институт, задействованный в области биотехнологий проводит 
следующие исследования:  

- основы регуляции экспрессии генов; 
- молекулярная и клеточная инженерия; биоинженерия; 
- онкогеномика, онкодиагностика, онкопрогностика, онковирусология; 
- подвижные и повторяющиеся генетические элементы и их эволюция; 
- молекулярная иммунология; 
- структура и молекулярная динамика биополимеров; 
- создание новых биологически активных соединений; 
- генетическая энзимология; 
- передача сигнала на молекулярном и клеточном уровне; 
- геномика растений; 
- геномная и протеомная биоинформатика; 
- разработка фундаментальных основ новых молекулярных клеточных технологий, 

бионанотехнологии. 
Наиболее очевидным стала бы разработка количественных критериев для каждого из  указанных 

параметров и направлений из классификатора ГРНТИ, которые бы смогли  оценить результативность  
исходя из количественных критериев на каждом этапе научно- производственной цепи, ведущей к 
конечному результату. Например, если в данном институте проводятся исследования по указанным 
направлениям, то по каждому из них будет разрабатываться определенное число соединений, 
выявленных взаимодействий, составленных моделей. Если, например научный институт, развивающий 
направление, отвечающее за исследование “передачи сигнала на молекулярном и клеточном уровне” 
провел 20 исследований передачи сигналов и использовал их в последующих исследованиях на 
клинических фазах и далее, то такой процесс можно назвать успешным. А если,  например, институт, 
представляющий, направление, отвечающее за – “создание новых биологически активных соединений”, 
разработал много новых соединений, и ни одно из них не прошло на последующие фазы разработки, то  
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это означает наличие проблем либо в качестве проводимых работ, либо в отсутствии 
заинтересованности у компаний реципиентов.  

В-четвертых, так же необходима адаптация существующих критериев к теоретическим и 
прикладным направлениям научной деятельности. 

Для институтов, проводящих преимущественно  теоретические исследования, необходимо 
вводить свои критерии оценки. Например, число предложенных/доказанных новых теоретических 
моделей (в теоретической физике, математике). В теоретических направлениях результатами являются 
разработанные модели, решения задач. Ключевым моментом является проверка или верификация этих 
моделей и решений. 

Для научных исследований важна сходимость в этих моделях с реальными экспериментальными 
результатами (например база TERD ИЦИГ имеет заявленную сходимость в 95-99 %, сходимость многих 
моделей в  электронике  имеет уровень 95 % и выше). 

В прикладных направлениях ключевыми параметрами являются полученные образцы, явления, 
их параметры. Поэтому (патентная) регистрация для прикладных направлений наиболее важный 
параметр, в отличии от статьи, так  модель или патентное открытие может быть представлена во 
множестве статей. Однако система патентования так же имеет существенные недостатки. Главный из 
которых – качество экспертизы, зависящей от мнения группы лиц.  

Так, например, для прикладных направлений результаты  деятельности можно разбить на две 
категории, оценки для которых могут иметь разные веса: 

 – разработки, опытные образцы, результаты экспериментов выполненные в рамках 
государственных задач  

–  результаты собственных поисковых исследований.  
В данной связи важными критериями оценки двух названных категорий результатов могут 

являться:  
1) качество выполненных работ по заказу соответствие заявленным требованиям (сходимость с 

предполагаемой целью), 
2) скорость выполнения задач.  
В-пятых, необходимо детализировать и решить проблему учет специализации научных 

учреждений при обосновании достоверности  оценок эффективности. Дело в том, что разработка 
универсальных методик для всех специальностей невозможна из-за сильных различий в специфике 
проведения исследований и получения достоверных результатов.  Так, например в медицинских и 
биотехнологических направлениях важнейшим критерием является прохождение, доклинических, 
клинических тестов и испытаний, которые могут насчитывать около 10 стадий, начиная от стадий 
геномного моделирования, заканчивая испытаниями на больших группах пациентов. Кроме того 
публикации во многих биотехнологических и медицинских журналах требуют проверки результатов 
испытаний в международных организациях, которые должны оплачиваться за счет лаборатории (соотв. 
исследовательской организации).  

В тоже время в теоретических науках таких барьеров нет, что ставит биотехнологии и 
медицинские направления, прикладную гидродинамику, электронику и теоретические направления - к 
примеру, математику, экономику, теоретическую. физику в неравноценное положение.  В первой группе 
получение результатов сильно затруднено большим числом экспериментов, фаз испытаний, 
верификаций и проверок 

В-шестых, возможно целесообразна «групповая оценка» совокупности институтов разного 
профиля, задействованных в приоритетных технологических направлениях, в частности в 
технологических платформах. Тогда можно контролировать эффективность системы внедрения 
радикальных инноваций на базе НИОКР, а не только эффективность публикационной  или патентной 
активности. Так, если институт публикует очень много статей, однако коэффициент использования в 
практических целях очень низкий, то это может говорить о низком качестве публикаций, использовании 
старых результатов или научного плагиата. Тогда есть основание для более детального изучения работ 
данного учреждения и, наоборот, секретность военных исследований (нет публикаций) не перекрывает 
возможности создания гражданских технологий и получения значимого эффекта в экономике.  
Построение таких систем может стать актуальным ввиду появления комплементарных и распределен- 



22 23

Ўاك

UNIVERSITATEA DE STUDII EUROPENE                                                             VECTOR EUROPEAN  
DIN MOLDOVA                                                           REVISTA ŞTIINŢIFICĂ Nr.2/2014 

 
CONFERINŢA INTERNAŢIONALĂ ŞTIINŢIFICO-PRACTICĂ 

“ABORDĂRI EUROPENE ÎN CERCETARE ŞI INOVARE” 
9-12 OCTOMBRIE 2014 

 
 

 
ных [5] научно производственных цепей в мире[6] Будет более правильным, по мнению многих 
представителей науки и политики, высказанных в Совете по науке и образованию РФ сочетания 
формальных и экспертных оценок в оценке деятельности как отдельных научных организаций и 
персонально ученых [7]. 

Таким образом, научную деятельность организаций разных секторов науки, по нашему мнению, 
можно оценить только как единую цепь, связывающую все сегменты -  теоретическую, прикладную, 
экспериментальную науку с инженерией и экспериментальными и производственными стадиями. 
Любые оценки внутри отдельных сегментов, например, только для РАН вне остальной науки, приводят 
на наш взгляд, к замыканию на системе показателей, не совпадающих с приоритетами развития 
экономики, технологий и инноваций в целом. Более того, автономное функционирование этих 
сегментов, например, только фундаментальных исследований, приводит, с одной стороны,  к 
поглощению  их теоретических результатов в иностранных научно-производственных цепях. С другой 
стороны, в условиях санкций, возрастает зависимость от ресурсных поставок, в частности оборудования 
и реагентов в организации НИОКР, и технологий в  производство. Российские производители 
предпочитают закупать оборудование за рубежом, считая, что отечественная наука не способна 
обеспечить их технологиями соответствующего уровня, а научные институты только ориентированы на 
получение оценки в иностранных журналах и рост публикационной активности. В этой связи 
поспешность с введением далеко  не бесспорной  системы оценки результативности научной 
деятельности подведомственных организаций для отчетности в оперативной деятельности ФАНО может 
существенно снизить ожидание в повышении эффективности организации всей российской науки. 
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Аннотация. В данной статье рассматриваются возможности Р.Молдова в направлении её инновационного 
развития. Обсуждаются благоприятные условия и проблемы, стоящие пред страной, выбравшей инновационный 
вектор развития. Даются рекомендации по развитию инновационной деятельности в республике на ближайшую 
перспективу. 
Ключевые слова: инновации, инновационное развитие, научно-технологические парки, инновационные 
инкубаторы, барьеры на пути развития инновационной экономики 
 
Abstract. The possibilities of the Republic of Moldova in the direction of its innovative development are researched in this 
article. The favorable conditions and challenges, which are appeared in the country in context of innovative development 
vector, are discussed. The recommendations about the development of innovation activity in the country in the short-term 
are done.  
Keywords: innovation, innovative development, science and technology parks, innovation incubators, barriers to the 
development of innovative economy 

 
Введение 

В последние десятилетия наблюдается положительное влияние инноваций на экономическое 
развитие стран. В европейском сообществе усиленный акцент делается на осознании роли инноваций 
как важнейшего инструмента экономического развития, внедряется системный подход к инновациям, 
уделяется большое внимание образованию и распространению знаний. Теперь практически каждая 
страна стремится иметь инновационную экономику. И чем более ограниченными ресурсами располагает 
экономика страны, тем больше стимулов имеется для развития инноваций. Инновации- это, прежде 
всего, повышение уровня жизни каждого человека. Они нацелены на быстрое и устойчивое развитие в 
интересах всех граждан.  

Республика Молдова, политика которой отражает целенаправленный курс на интеграцию в ЕС, 
стремится соответствовать стандартам стран - членам ЕС. Для гармоничного вхождения Молдовы в 
мировое сообщество необходима последовательная и стабильная многовекторность, которая бы 
учитывала всю совокупность политических, экономических и культурных связей и отношений с 
другими государствами и народами. Безусловно, без наращивания инновационного потенциала данный 
процесс будет иметь затяжной и эволюционный характер.  

 
Основная часть 

Инновационное развитие республики Молдова должно осуществляться в соответствии с 
развивающимися научными направлениями в мире, которые обеспечивают качественный прорыв в 
развитии человечества. К ним относятся исследования в области охраны окружающей среды, 
нанотехнологий и новых нанокомпозитных материалов, фармацевтики, генной инженерии и 
информационных технологий.  

На сегодняшний день в стране в данном направлении (построении национальной инновационной 
системы) имеются значительные успехи. В стране уже сформирована определенная нормативно-
правовая база, в соответствии с которой осуществляется инновационное развитие республики: 

• Кодекс Республики Молдова о науке и инновациях (2004г.);  
• Закон о научно-технологических парках и инновационных инкубаторах (2007г.);  
• Инновационная Стратегия Республики Молдова на период 2013-2020 гг. «Инновации для 

конкурентоспособности» (2013); 
• Программа деятельности Правительства «Европейская интеграция: Свобода, Демократия, 

Благосостояние» на 2013-2014гг.; 
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• Закон “О венчурном (рисковом) финансировании инновационной деятельности” (проект)  
Важным фактом для республики является то, что правительственные структуры повернулись лицом 

к науке: наступило полное осознание того, что наука - движущий фактор развития общества. 
 
 Принято считать, что с принятием Кодекса Республики Молдова О науке и инновациях в 2004 году 

началось инновационное развитие Молдовы. Это сразу отразилось на финансировании науки и 
инноваций: если  ассигнования науки в стране в 2001-2004гг. составляло 0,18-0,22% от ВВП, то в 
2005году оно увеличилось до 0,37%, 2006 году -0,46%, 2008-м году - 0,7%. Планировалось к 2011 году 
довести финансирование в сфере науки и инноваций до 1% от ВВП, чтобы максимально его приблизить 
к финансированию, определенному в 7 Рамочной программе ЕС. Однако в республике с 2009г. пошел 
обратный процесс-снижение финансирования: 2009-0,5%, 2010-0,5% %, 2011-0,4%, 2012-0,4%, 2013-
0,33%, 2014-0,3%4. Если такая тенденция финансирования не изменится, то идея инновационного 
развития республики и вхождения в мировое инновационное пространство останется в мечтах новаторов 
и всего государства. 

На сегодняшний день из всех структур, ответственных за инновационное развитие,  реально и 
активно функционируют только несколько: 
• Агентство по Инновациям и Трансферу Технологий при Академии наук РМ, на которое 

возлагают решение всех инновационных вопросов республики. Оно является посредником между 
научным миром и экономической средой в республике. 

• Службы управления интеллектуальной собственности и передачи технологий 
предприятия( малочисленные до 3 чел) , которые созданы в каждом научном учреждении Академии 
наук Молдовы и курируются АИТТ. 

• Государственное Агентство по Интеллектуальной собственности5 перестаивает активно 
работу своих подразделений в инновационном  направлении 

Проанализируем более подробнее деятельность вышеперечисленных структур. 
Агентство по инновациям и трансфере технологий (AITT) является посредником между 

научным миром и экономической средой в республике, находится в подчинении Академии Наук РМ. 
AITT было организовано в соответствии с Кодексом о науке и инновациях6 с целью координации, 
стимулирования и внедрения механизмов бизнес -инноваций и передачи технологий в Молдове. Данная 
инновационное подразделение решает все инновационные вопросы республики, содействует 
модернизации экономики республики на базе инновационных технологий и формирования 
организационно-экономических механизмов трансфера и коммерциализации технологий. В настоящее 
время Агентство по Инновациям и Трансферу Технологий является одним из ключевых элементов в 
инновационной инфраструктуре республики и главная его задача состоит в том, чтобы быть 
связующим звеном между наукой и бизнесом.  

До недавнего времени существовало серьезное препятствие для осуществления инновационной 
деятельности и передачи технологии, которое выражалось в отсутствии функциональных связей между 
основными участниками инновационного процесса: с одной стороны - научно- исследовательские 
институты, университеты, и частный бизнес, государственные органы - с другой стороны. С 
появлением Агентство по инновациям и трансферу технологий этот барьер был снят, поскольку AITT 
стал мостом между идеями и исполнением.  

Приоритетной задачей AITT является координация, стимулирование и реализации 
государственной инновационной политики и передачи технологий. С 2009 года Агентство по 
инновациям и трансферу технологий получило новый статус, который позволяет данной структуре 
оказывать услуги по разработке и внедрению проектов в производство, а также использовать часть 
полученной прибыль от коммерчески удачных проектов на финансирование новых.  

Таким образом, АИТТ осуществляет передачу технологии, разработанной в Академической 
структуре или другой исследовательской организации в промышленность AITT и ускоряет 
использование во всех сферах жизни новейших разработок и технологий путем их трансфера, т.е. 

                                                 
4 Ежегодные отчеты Академии наук Молдовы: http://www. www.asm.md- cайт Академии наук Молдовы  
5 Сайт Государственного Агентства по Интеллектуальной собственности -  www. agepi.gov.md 
6 6 Сodul cu privire la stiinta si inovare al Republicii Moldova: nr. 259-XV din 15.07.2004. In: Monitorul Oficial al Republicii Moldova. 2004, nr. 125-
129, art. 663. 
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внедрение инноваций в реальное производство. В АИТТ регистрируются все проекты по инновациям и 
трансферу технологий.  

 
В соответствии с Законом «О научно-технологических парках и инновационных инкубаторах»7 

АИТТ организует свою работу по следующим направлениям: 
• осуществляет реализацию государственной инновационной политики и деятельности по передаче 
технологий и мониторинга соответствующей сфере деятельности;  
• подготавливает предложения по совершенствованию нормативно-законодательной базы в сфере 
инновационной деятельности и передачи техники;  
• определяет стратегическое направление бизнеса инноваций и передачи технологий; 
• создает условия для соблюдения правил по защите прав интеллектуальной собственности;  
• проводит мониторинг и дает оценку деятельности научно-технологических парков и инновационных 

инкубаторов, содействует их развитию посредством реализации политики и стратегии в области 
инноваций и трансфера технологий;  

• накапливает проекты по инновационной тематике, представляет их на утверждение Высшему 
Совету по Науке и Технологическому развитию АН Молдовы, вносит в Государственный регистр 
проектов из сферы науки и инноваций и публикует информацию об их регистрации; 

• устанавливает партнерские связи с аналогичными организациями за рубежом, сотрудничает с 
органами центрального и местного публичного управления, неправительственными организациями, 
независимыми экспертами и международными организациями в области инноваций;  

• содействует молдавским ученым и исследователям в области бизнеса за рубежом;  
• обеспечивает участие научных подразделений АН РМ в зарубежных проектах с инновационной 
направленностью 
• создает условия для создания инфраструктуры и привлечения внешних финансовых источников в 
целях стимулирования развития инновационной экономики в РМ в сфере малого бизнеса; 
• обеспечивает методологическую поддержку администраторами научных парков и инкубаторов 
технологических инновационных проектов, подготовку программы функционирования и развития 
научных парков и инкубаторов технологических инноваций в стратегическом направлении и других 
направлений науки и инновационной деятельности  

За годы своего функционирования AITT скоординировало и профинансировало около 220 
проектов инноваций и передачи технологий - при финансировании, как из бюджета, так и за счет 
бизнеса. Это были проекты целевых стратегических областей: использование людских ресурсов, 
природных и информация в интересах устойчивого развития экономики страны, нанотехнологии, 
машиностроение, промышленные товары и новые материалы, энергосберегающие и сложной 
энергетической безопасности, биомедицина, фармацевтическая, сохранение и укрепление здоровья, 
сельскохозяйственные биотехнологии, плодородие почв и продовольственная безопасность8.  

 
Службы управления интеллектуальной собственностью и передачи технологий 

предприятия, учреждения, созданные при каждом научном подразделении АН РМ 
 В настоящее время действующая система управления интеллектуальной собственностью и 
передачи технологий в республике Молдова  не отвечает современным требованиям. Еще не 
сформировалась эффективная система регулирования отношений интеллектуальной собственности. 
Предприятия и научные подразделения испытывают проблемы, связанные с отсутствием стратегии 
развития рынка интеллектуальной собственности и с несовершенством экономических механизмов 
взаимодействия его участников. По этой причине они не используют полностью свой имеющийся 
научный потенциал и конкретные разработки, защищенные патентами на изобретения. 
 Функционирование служб по управлению интеллектуальной собственностью передачи 
технологий предприятия, учреждения в каждом научном подразделении АН РМ, является очень 
актуальной задачей, особенно в рамках возможности сотрудничества с другими службами научных и 
                                                 
7 ЗАКОН  РМ Nr. 138 от 21.07.2007 о научно-технологических парках и инновационных инкубаторах// Monitorul Oficial, Nr. 155-158 , статья № 
561. 
8 Ежегодные отчеты АИТТ http://www.aitt.md – cайт Агентства по инновациям и трансферу технологий Молдовы 
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промышленных подразделений как в пределах республике, так и за рубежом. Такое направление 
ориентированно на повышение конкурентоспособности инновационной экономики. Однако на 
сегодняшний день функционирование данных служб управления интеллектуальной собственности и 
передачи технологий в научных подразделениях АН РМ часто бывает формальным и поэтому не 
обеспечивает высокую отдачу от использования научных проектов.  Считаем, что необходимо 
осуществлять действенный контроль за данными службами и периодически заслушивать отчет о 
деятельности данных служб.  
  Следует отметить, что более 6 лет данная служба активно функционирует в Национальном 
институте экономических исследований Молдовы. За это время уже сложились и  поддерживаются  
научные контакты с ведущими инновационными центрами ЕС (Венгрия, Румыния, Германия, Польша), 
Российским аналитическим инновационным центром, Академиями наук России и Украины, ведущими 
центрами в области инновационного развития экономики некоторых стран СНГ. Институт участвовал в 
разработке Проекта межгосударственной целевой программы инновационного сотрудничества 
государств - участников СНГ на период до 2020 года. 
 Некоторые сотрудники института (в основном это молодые ученые) успешно обмениваются 
опытом со своими коллегами - прошли стажировки в области исследований инноваций, принимают 
участие в работе международных Европейских ассоциаций и исследовательских центров, научных 
исследованиях Рамочных программы ЕС.  Информационное обеспечение инновационных процессов, 
происходящих в зарубежных странах и в самой республики, осуществляется посредством участия в 
международных конференций по данной тематике. Наглядная информация стенда «Инновации и 
трансфер технологий» отражает текущая деятельность АИТТ, НИЭИ, достижения в области инноваций 
по всему миру. 
  Инновационная инфраструктура в Республике Молдова.  
 На сегодняшний день в стране сложилась и функционирует определенная инновационная 
инфраструктура, которая представлена технопарками и инновационными инкубаторами, действующими 
в соответствии с Законом о научно-технологических парков и инновационных инкубаторов. Данные 
структуры были созданы AITT первая- научно - технологический парк "Академический" и инкубатор 
“Инноватор”- инновационные центры универсального профиля, без ограничения по специальностям.  
1. Созданы и начали успешно функционировать  
3 научно-технологических парка (НТП)9 и, включающих 39 компаний-резидентов (данные АИТТ - 
август 2013) 
-НТП «Academica», - универсальная специализация; 
-НТП «Inagro» -  интенсивное и экологическое сельское хозяйство; 
-НТП «Micronanoteh» (микроэлектроника и нанотехнологии); 
 
 В вузовском секторе также активно идет процесс создания, функционирования и преобразования 
инновационных структур - инкубаторов: Инновационный инкубатор «Политехника» Технического 
университета Молдовы; Инновационный инкубатор «ИнноЦентр Комратского государственного 
университета; образовательный инновационный инкубатор «UNIVERSCIENCE» университета АНМ (в 
2013 году преобразован в инновационную лабораторию по обучению предпринимательства), 
Инновационный инкубатор Инновационный предприниматель" в НИИ полевых культур (Бельцах). 

Инкубаторы работают по следующим направлениям: нанотехнология, биомедицина, сельское 
хозяйство, промышленные технологии и др. С точки зрения инновационного энергетического кризиса 
приоритетными проектами, является создание производственных мощностей для производства 
электроэнергии из возобновляемых источников. 

В 2013 году был создан научно-технологический кластер "Elchim -Moldova”, включающий 10 
партнеров, 4 университета, три научно-исследовательских института завод "Топаз" АИТТ и ASM.  
Вышеперечисленные структуры способствуют развитию инновационного образования посредством 
тесного взаимодействия вузовского сектора с бизнесом и органами государственной власти.  

                                                 
9 Percinschi N.Развитие новых инновационных структур в Молдове. Fourth Edition of International scientific Conference „Economic growth in 
conditions of internationalization”, 3-4 sept., 2009, Ch.:IEFS, 2009, p.464-468. 
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 Научные исследования, проведенные в рамках проектов Национального института 
экономических исследований на основе ведущего сектора экономики – информационных и 
коммуникационных технологий (ИКТ), показали о наличии как благоприятных условий для развития 
инноваций, так и большого количества проблем, стоящих на пути развития построения инновационной 
экономики в республике  

Базисом инновационного развития экономики Р. Молдова являются благоприятные 
возможности, к которым можно отнести следующие: 
• понимание и поддержка правительства необходимости инновационного развития республики; 
• научный потенциал республики; 
• легкий доступ к научно-исследовательскому и инновационному потенциалам; 
• разработка нормативной основы инновационной деятельности;  
• развитие инновационного бизнеса путем доступа к европейским средствам финансирования 

(программам); 
• географическая близость к ЕС и крупным рынкам сбыта; 
• широкомасштабный доступ к Интернету; 
• наличие иностранных банковских учреждений на внутреннем рынке капитала; 
• готовность и желание международных финансовых организаций и стран-доноров оказывать 

техническую и финансовую помощь в развитии страны и др. 
 Среди главных проблем, тормозящих развитие инноваций можно выделить следующие:  
• начальная стадия развития взаимосвязи «наука - технология-производство-рынок;  
• низкая доля высокотехнологического экспорта;  
• невостребованность инноваций со стороны правительственных и ведомственных структур. Сегодня 
закономерно наблюдается очень низкая инновационная активность в республике, слабая 
заинтересованность и стремление к внедрению инноваций со стороны предприятий, организаций и 
компаний. 

Причинами низкой инновационной активности в Молдове и низкой заинтересованности, и 
стремления со стороны предприятий, организаций и компаний, прежде всего, является10:  
- отсутствие необходимых финансовых ресурсов (реализация крупного инновационного проекта 
предполагает наличие инвестиций, организацию его финансирования). В мировой практике используют 
для этого проектное финансирование; 
- слабый механизмов инновационной мотивации(стимулирование); 
-отсутствие инновационной культуры 
• небольшие бюджетные расходы на научно-техническую сферу (2013г.-0,33%); 
• отсутствие и недооценка венчурного и фондового механизмов;  
• отсутствие опыта решения проблем коммерциализации знаний;  
• отсутствие системы подготовки кадров для инновационной экономики и квалифицированного 
инновационного менеджмента;  
• слабое стимулирование развития инновационной системы: негосударственного финансирования 
инновационной деятельности, отсутствия венчурного инвестирования и др;  
• отсутствие комплексного законодательного обеспечения инновационной деятельности; 
• низкий уровень участия в научно-исследовательских программах (включая 8 Рамочную программу 
ЕС), финансируемых Сообществом ЕС отсутствие комплексного законодательного обеспечения 
инновационной деятельности; 
• отсутствие инновационной культуры 
• административные проблемы, связанные с выходом молдавских инновационных компаний на 

зарубежные рынки и др. 
Для эффективного развития инновационной деятельности в Молдове целесообразным было бы 

формирование экономики инновационного типа (экономики знаний), в которой основной прирост ВВП 
будет формироваться за счет создания и освоения технологических новшеств и производства 

                                                 
10 Stratan A., Percinschi N,“Science and technology policy and research priorities in the Republic of Moldova” ж-л «Information and Innovations» № 3-4, 
2013, ISSN 1994-2443 şi http://www.icsti.su/portal/rus/news/index.php?module=read&id=152 
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постоянно обновляемой наукоемкой продукции. В этих целях необходимо осуществить следующие 
мероприятия: 
• активно реализовать Инновационную стратегию Республики Молдова на период 2013-2020 гг. 

«Инновации для конкурентоспособности»11, которая будет способствовать: повышению 
конкурентоспособности страны, построению экономики, основанной на знаниях 

• откорректировать приоритетные направления развития в Молдове собственных научных 
исследований и проектно-конструкторских работ, связанных с созданием новой продукции и 
интеллектуальных составляющих технологий или закупки лицензий на использование заимствованных 
научно-технических разработок 
• быстро и эффективно распространять использования ИКТ в республике; 
• активно и дальше развивать инфраструктуры для инновационной деятельности; 
• предусмотреть в Налоговом кодексе Р.Молдова введение прав на объекты интеллектуальной 
собственности и обеспечение надежной защиты от несанкционированного её использования;  
• провести оценку технологического уровня производства в республике, мониторинг технологий и 
технологическое прогнозирование на макро-и микроуровнях;  
• содействовать развитию малого инновационного бизнеса путем формирования и инфраструктуры, и 
соответствующих условий для внедрения инноваций малыми предприятиями;  
• совершенствовать законодательную базу для внедрения инноваций в экономику ; 
• в законодательном порядке создать стимулы для технологического обновления морально 
устаревшего производства, благоприятные экономические условия для осуществления научно-
технологической деятельности предприятиями всех форм собственности, имеющих повышенные риски 
при внедрении интеллектуальных составляющих технологии;  
• осуществлять профессиональную подготовку кадров в области инновационных политик  

 
Заключение: 
Интеграция в европейское экономическое и правовое пространство для  Р.Молдова означает 

движение к прогрессу и цивилизации, надежный способ успешно реализовать общенациональные 
задачи. Безусловно, что эффективность экономической политики нашей республики будет зависеть не 
только от организации процесса согласования интересов бизнеса, региональных и центральных властей, 
от тесного взаимовыгодного сотрудничества со странами содружества, к которому мы стремимся, и от 
их поддержки.  

Осуществление процесса европейская интеграция станет возможным только на прочном 
инновационном фундаменте развития экономики. Реализация рекомендаций, предложенных в данной 
статье, будет способствовать поднятию имиджа Республики Молдова, а также плавному её вхождению в 
единое пространство мировой инновационной системы. 
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Abstract. The international experience focused on the quota employment system for young people is analyzed in the paper. 
The implementation of quota employment system for youth in different countries is explored. It is highlights the pluses and 
minuses of this policy. Quota for youth in employment is one of the policies to support struggling young people and to 
overcome the youth unemployment.  
Keywords: quota employment system for youth, support to struggling youth, hiring young workers, youth-oriented job 
creation. 
 

In comparison to other groups on the labour market, youth face a particularly difficult situation. 
According to the International Labour Organization (ILO), “… the economic crisis abruptly ended the gradual 
decline in global youth unemployment rates during the period 2002–2007. Since 2007 the global youth 
unemployment rate has started rising again, and the increase between 2008 and the height of the economic crisis 
in 2009 effectively wiped out much of the gains made in previous years (see Fig.1). 
 

  
Figure 1. Youth unemployment rate in the world: 

estimates and projections, 2000–2016, % 
Note: P = projection 
Source: ILO, Trends Econometric Models, April 2012 [2, p.15] 

 
 
Globally, the youth unemployment rate has remained close to its crisis peak in 2009 at 12.6% in 2011 and 
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at 12.7% in 2012, the global youth unemployment rate remains at least a full percentage point above its level in 
2007. Nearly 75 million youth are unemployed around the world, an increase of more than 4 million since 2007. 
Medium-term projections (2012–2016) suggest little improvement in youth labour markets by 2016, the youth 
unemployment rate is projected to remain at the same high level (see Fig.1)” [2, p.7]. 

Some explanations about youth unemployment can be summarized as follows: 
 Influence of demographic factors, namely, the size of youth cohort, over labor market institutions. 
 Employers try to find workers with skills and experience, but some youth jobseekers are unskilled, 

inexperienced, i.e., youth employment is a risky investment. Employers consider that the wage for youth of 
entry-level is too high in comparison with the risk of hiring these inexperienced workers. 

 Youth don't get a job because they need experience, and vice versa youth don't get experience because they 
don't get any job.  

 Education doesn’t replace skills.  
 Active labor market policy could promote the labor market attachment of disadvantaged young people. 

The labour market problems of youth and its competence regulation are very important for every country. 
The youth unemployment could be lowered by different measures.   

One of the special measures to reduce youth unemployment is quota employment system. Unemployed 
persons get a quota when they are looking for a job, because if they don't get a job, they lose work’s motivation 
and chance of improving skills and knowledge. The absence of work experience is the first barrier for young 
people when looking for its first job. This is a “closed circle”: youth don't get a job because they need 
experience and youth don't get experience because they don't get any job. 

According to Collins English Dictionary, quota is the proportional share or part of a whole that is due 
from, due to, or allocated to a person or group. According to American Heritage Dictionary of the English 
Language, quota is a number or percentage, especially of people, constituting a required or targeted minimum, 
for example: a system of quotas for hiring minority applicants. 

It is important to explore the global experience in overcoming the barriers in the way of youth integration 
in the economic activity, and in search of policies supporting their economic and social independence.  

Solutions of the youth employment problems and reducing the youth unemployment in the 
Commonwealth of Independent States. 

In Russian Federation the quota system is functioning only in social protection and employment of 
invalids (not less than 3% from average number of workers for all organizations with number of workers more 
than 30 persons), although this system is far from perfection. According to the law “On employment of 
population in the Russian Federation” (art. 5), besides the invalids, quotas employment system in the Russian 
Federation exist for young aged till 18 years, looking for their first job, and for other categories mentioned in the 
said law. Responsibility for unfulfilling the charge for quotation regarding to other categories of citizens is not 
established now [7]. 

Members of parliament have proposed in the Duma the draft of the law that obliges employers to establish 
quotas at employment of graduates of high schools and technical schools. For failure in recruitment of the young 
graduates looking for their first job, deputies proposed to punish employers the penalty at the rate from 2 to 3 
thousand roubles [10].  

However, the Legislative Assembly of Chelyabinsk (an industrial region in the Ural Mountains that is one 
of the Russian Federation constituent components) is discussing the First Employment Act, a regional law that 
would provide additional employment guarantees for the youths of the region [5]. The draft introduces a special 
quota for hiring young people. This requirement will be obligatory for all enterprises registered in the region, 
regardless of their form of ownership or incorporation. The managers will be required to hire first-time 
employees on their own and according to the requests from local employment-monitoring authorities. The 
number of positions reserved for the young will depend on the total number of employees; it will be 1% if a 
company employees less than 100 people; 2% for companies with between 100 and 200 workers; and 3% if the 
number of employees is more than 200. 

The proposed law requires that the employers inform local authorities on the number of their employees 
monthly, and report on the hiring of young people every three months. Each firing of a person hired under the 
quota will be subject to review by the authorities. The document states that incentives will be established for 
employers who provide employment for youths; however, no implementing document in this regard has been 
drafted to date. 
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Local legislators view the draft act as a protective measure for young people who have experienced 
employment disadvantages during the ongoing economic crisis, and intend on proposing a similar measure as a 
legislative initiative in the State Duma (federal legislature).  

However, according to many decision-makers, this measure could aggrieve many Russian enterprises. 
They consider that other solutions exist to help young specialists. In particular, it is possible to redirect them to 
those vacancies that are present in the market. Likewise, the idea of government co-financing of young people's 
salaries appears to be more popular than that of a youth employment quota. 

In Ukraine, the law guarantees to young graduates of tertiary or professional education granting of the 
first job placement. Young specialists can work on their first workplace two years. To dismiss them will not be 
easy. According to the law, the employment quota for youth is determined by local executive authorities and 
local governments. If, within the established quota, a young specialist is not hired, the institution is to pay the 
penalty. In 2008 the project of the state budget of Ukraine provided 50 million grivnas for the implementation of 
these measures, while in 2009 this sum was 780 million grivnas. 

In Belarus, the distributional system for graduates is similar to the Soviet one in many respects. The 
graduate of tertiary education is obliged to work on a prescribed place two years [10].  

The solutions of youth employment problems and reduction the youth unemployment in Europe and 
some other countries. 

In coherence with the global experience, the policies like youth employment quota system are 
successfully implemented or included in the top of the national priority list in many European countries. For 
instance, the first topic of a conference organized by the Socialists and Democrats (S&D) group at the European 
Parliament on 6-7 June 2012 concerns the introduction of youth quotas in enterprises to stimulate hiring [4]. 

In Great Britain, a special program “New course for young people” is developed. It provides 
consultations and recommendations to choose kind of economic activity taking into account the individual 
features and requirements [10].  

In Sweden, the employment and occupational retraining problem is decided taking into account the 
features of local labour markets and business’s requirements for staff.  

In Germany, there are several methods to struggle against unemployment of young people. One such 
method results from historical guild traditions. Till now a lot of young people begin their productive activity as 
apprentices on different small enterprises. This scheme is very convenient for the state because the productive 
training costs almost nothing.  

One more variant is the model of "labour year". After graduating from a general secondary school a young 
can apply at state social welfare institutions or at welfare institutions (mostly church) on his/her desire to work 
one year in social projects. As a rule, it is ecological, educational, or cultural actions. After a competition, the 
young perform corresponding work for a symbolical payment during a year. The state or church funds pay for 
food and accommodation It is supposed that during the "labour year" a young gets skills of labour activity and 
definition with the future speciality.  

France is a negative example. In 2006 the law “On equality of chances” was accorded. All companies 
should annually recruit employees younger than 25 years even without experience. Besides this, the employees 
younger than 26 years could be dismissed with no explication of reasons. Legislators wished to push youth to 
looking for a job, and employers to recruitment of young. All this has however led to mass disorders of 
dissatisfied [10].  

So-called ‘dual’ system is implemented in Austria, Germany, Denmark and Switzerland. These countries 
have the lowest rates of youth unemployment in European Union. In all these countries, a significant share of 
youths (Austria: 40%; Switzerland: 80%; Denmark: 50%) participates in the dual apprenticeship system 
characterized by alternating school-based education and practical training within firms, getting a vocational 
degree after two to four years. The system combines work experience, learning on-the-job, and classroom 
education as the dominant pathway from school to work. The companies using the youth labour constantly 
update curricula of schools and colleges even without direct sharing of the state. This system depends on 
support in particular from employers, trade unions, and the government regarding regulation and funding. 
Another system implemented in these countries is called “Learnership”. 

In the countries of the North America, the programs appeared that propose to the pupils/students to work 
in summertime on the conditions of partial employment [9]. 

The main opposition Democratic United Party (DUP) of the Republic of Korea will seek to make it 
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mandatory for large firms to institute an employment quota for young job seekers. Outlining its comprehensive 
policy for the youth, the DUP’s policy committee and its special committee on “universal welfare” also said that 
the party will seek to set aside 0.5% of corporate taxes each year to support the struggling youth. Under the 
plan, it hopes to introduce the quota system at big firms with 300 employees or more including public 
corporations. The plan obligates firms to hire more young workers ― an additional 3.0% to the number of total 
recruits they employ each year. The envisioned quota is applicable to those aged 15-29.  

The party estimates that through the special quota, about 318,000 jobs for young will be created. For 
those between the ages of 20 and 24, the party seeks to establish a special fund to be raised with 0.5% of 
corporate taxes each year. The party plans to use the fund to offer 500,000 won ($447) to each young employee 
of a private firm each month for two years. The fund also will be used to offer 250,000 won per month to young 
job seekers for four years [6].  

In "Japan’s mode of employment practice", many firms set aside a special quota, separate from general 
job-seekers, for new graduates, and public job placement offices also treat them as a special category. This 
means that at any time, regardless of the state of the economy, the percentage of job offers is higher for new 
graduates than general job-seekers. This is because companies evaluate new graduates more highly in terms of 
their work potential [3, p.11]. 

The necessity of laws that protect the rights of young people as a starting point for pro-youth action at the 
country level by policy of youth employment quota was expressed by UNFPA Africa Executive Director Dr. 
Babatunde Osotimehin. He identified three areas for urgent action [8]: 

• the need for a youth employment quota in the public and private sectors to ensure that the youth represent 
a certain percentage of employees; 

• the need to create political space for young people, especially young women, by making them leaders of 
official initiatives, supporting their election to parliament, and by appointing them as ministers; 

• the need for African Union Member States to implement and promote the African Youth Charter and the 
Youth Volunteer Initiative. 
Thus, it is possible to conclude the absence of the uniform concept regarding the problems of employment 

of separate categories of citizens, their social adaptation and integration into public life, and declarative 
approach to discrimination problems in the labour sphere. We see also absence of concise mechanisms to 
warrant employment even in existing quotas. Through such policy as quota employment system for youth and 
other categories of the socially unprotected citizens is approved by the international community, but at present 
the effective mechanism its implementation does not exist in many countries.  

 
Conclusions 

The idea of this paper is to research the international experience in the field of the quota employment 
system for young people as a good specific policy to improve the situation with youth on the labour market. 

Today, in many countries, employers are not ready to recruit young people on the basis of quota system. It 
is considered that such quotas will become additional burden on business being established. Furthermore, now 
there is no pointedly established system of stimuli like essential tax privileges for employers in recruitment of 
citizens that are difficulties looking for a job. Cases of granting such privileges are unknown that deprives quota 
system of practical sense. 

However, time changes and the requests of employers to labour force are change. The businessmen in 
competitive conditions pass from policy of fast maximum profit to long-term strategy of stable incomes. 
Therefore, right now and in long-term prospect they need requirement of young labour force. So, the states 
should propose diverse privileges for employers. 

To summarize, the unique reliable strategy directed on maintenance of stable and highly paid employment 
should be based on policies like job quotas for youth. Quota is the reaction of the state to the negative social and 
economic phenomena in sphere of labour relations that characterizes the most deep processes in society and 
shows those values that make its basis. The idea to enter a quota for youth-oriented employment is quite 
implementable.  

The further development of social dialogue between the states and employers is necessary. The states 
need to oblige employers to follow special quotas of youth-oriented employment. It is necessary to develop 
within the limits of the current legislation a bill whose purpose would become creation of conditions to reveal 
creative potential of youth. The bill should include the clear procedures on the order and conditions of quoting 
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for certain group of citizens experiencing difficulties at job hunting. For example, the quota could be established 
for employment of unemployed citizens at the age from 16 till 29, graduated from education institutions, and 
searching for work for the first time, in percentage to average number of workers for all organizations with 
certain number of workers.  

To make the quota legislation to work, it is necessary to have reliable mechanisms for its implementation 
and apply them systematically. In the legislation on youth-oriented job quoting, the system of stimuli should be 
provided for employers to increase their interest to provide such jobs. The obvious stimulus could be granting of 
tax privileges, reducing of payments for leasing of premises or lands, for utilities, etc. Youth and children's 
public organizations should be released from job quota. 

Finally, the absence of the mechanism regulating youth employment including graduates at educational 
institutions leads to occurrence of serious problems. In this regard, the elaboration and implementation of 
special programme on the quota employment system for youth is necessary. First of all, the concrete financial 
calculations are necessary that would allow to determine the strategy to implement the offered idea. 

To conclude, the decision-makers in state institutions, employers’ associations and trade unions are 
considered, for this study, as the three active parties of working life who decide in issues related to work and 
employment. Implementation of quota employment system for youth in cooperation with the different other 
policies in this field can be understood as a strong support for youth at the labour markets. 
 

Bibliography: 
1. EVANS J., SHEN W. Youth employment and the future of work. Council of Europe Publishing. F-67075 

Strasbourg Cedex. ISBN 978-92-871-6657-9. May 2010. 225 p. 
2. Global Employment Trends for Youth 2012. Geneva: ILO, May 2012. ISBN 978-92-2-126325-8. P.55 

http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/ public/---dgreports/---dcomm/documen ts/ publication/wcms_180976.pdf 
3. KEIICHI YOSHIMOTO. Youth Employment and Labour Market Policies in Japan. Prepared for 

ILO/Japan Tripartite Regional Meeting on Youth Employment in Asia and the Pacific. Bangkok, 27 
February – 1 March 2002. P.44.  

4. PETITJEAN S. “Less talk, more action” against youth unemployment. Europolitics/Social policy. 13 June 
2012. http://www.europolitics.info/less-talk-more-action-against-youth-unemployment-art336853   

5. ROUDIK P. Russian Federation: Employment Quotas Proposed for the Young. The Library of Congress. 
Jun 11, 2009.  http://www.loc.gov/lawweb/servlet/lloc_news?disp3_l205401347_text 

6. SANG-HO S. DUP proposes youth employment quota. The Korea Herald. 2012-02-02. 
http://view.koreaherald.com/kh/view.php?ud=20120202001024&cpv=0  

7. СЕМЕНЮТА Н.Н. Запрет дискриминации в трудовых отношениях. Вестник Омского 
университета. 1998, вып. 2, стр.99-109. 

8. Youth jobs key to reducing unrest. UNFPA. Africa. September 22, 2011. 
http://africa.unfpa.org/public/news/pid/8440 

9. НАДРАГА В. Как трудоустроить «потерянное поколение»? Зеркало недели. Украина, No.30, 
26.08.2011, http://zn.ua/POLITICS/ kak_trudoustroit_poteryannoe_pokolenie-86778.html 

10. Работодателей нужно обязать установить специальные квоты приема на работу молодых 
специалистов. Кадровый центр ЮНИТИ. http://www.unity.ru/16937/ 

Recomandat spre publicare: 10.10.2014. 
 
 
 

SANCŢIUNEA CLAUZEI ABUZIVE – ABORDĂRI COMPARATIVE SUB ASPECTUL 
INTEGRĂRII EUROPENE A LEGISLAŢIEI CONSUMERISTE 

 
PLOTNIC Olesea,  

doctor în drept,  
director al Agenţiei pentru Protecţia Consumatorilor 

plotnicolesea@gmail.com 
 



34 35

Иاك

UNIVERSITATEA DE STUDII EUROPENE                                                             VECTOR EUROPEAN  
DIN MOLDOVA                                                           REVISTA ŞTIINŢIFICĂ Nr.2/2014 

 
CONFERINŢA INTERNAŢIONALĂ ŞTIINŢIFICO-PRACTICĂ 

“ABORDĂRI EUROPENE ÎN CERCETARE ŞI INOVARE” 
9-12 OCTOMBRIE 2014 

 
 

Rezumat: Protecţia contractanţilor în situaţie de inferioritate economică, trece prin utilizarea unui fondament obiectiv, 
ceea ce permite de a sancţiona abuzurile de putere economică. De fapt, orice dezechilibru de putere economică între părţi 
nu este obligatoriu de a fi condamnabil. De asemenea, existenţa unui dezechilibru contractual nu presupune un semn de 
abuz de putere economică. Aceasta ar fi precumde a solutiona un caz în prezenţa unui dublu dezechilibru eonmic, 
dezechilibru între puterea economică a contractanţilor pe de o parte, şi dezechilibrul între drepturile şi obligaţiile 
contractuale, pe de altă parte, care ar putea crea un abuz de putere economică susceptibil de a fi sancţionat pe 
fundamentul normelor consumariste şi normelor dreptului comun. 
Cuvintele cheie: contract de adeziune, consumator, agent economic, clauză abuzivă, buna-credinţă, negocierea 
individuală, dezechilibru semnificativ. 

 
Rezume: La protection des contractants en situation d'infériorité économique, passe par l'utilisation d'un fondement 
objectif permettant de sanctionner les abus de puissance économique. En effet, tout déséquilibre de puissance économique 
entre les parties n'est pas nécessairement condamnable ou fautif. De même, l'existence d'un déséquilibre contractuel n'est 
pas en soi le signe d'un abus de puissance économique. Ce n'est que si l'on est en présence d'un double déséquilibre 
économique, déséquilibre entre la puissance économique des contractants d'une part, et déséquilibre entre les droits et 
obligations contractuels d'autre part, qu'il y a un abus de puissance économique susceptible d'être sanctionné sur le 
fondement des normes consumeristes et des normes de droit commun. 
Mots-clés : contrat d’adhésion, consommateur, professionnel, clause abusive, bon-fois, négociation directe, déséquilibre 
significatif. 

 
Introducere.  
În vederea instituirii pieţei unice, a fost resimţită necesitatea unei mai eficiente protejări a 

consumatorilor în contractele încheiate cu comercianţii, protecţie ce a constat în restrîngerea libertăţi 
contractuale a comercianţilor, prin interzicerea includerii de clauze considerate ca fiind abuzive. 

În doctrina franceză, se subliniază faptul că teoria obligaţiilor este influenţată de ideologia socială, 
substituind protecţia celui mai slab egalităţii contractuale prevăzute în codurile  
civile, prin dezvoltarea dreptului consumatorilor [1, p.345].  .                                               

În art. 6 alin. 1 al Directivei 93/13/CEE [7], se  precizează doar scopul obligatoriu de atins de către 
statele membre, lăsînd la dispoziţia acestora mijloacele şi formele de transpunere: „statele membre stabilesc că 
acele clauze abuzive utilizate într-un contract încheiat cu un consumator de către un vînzător sau un furnizor, în 
conformitate cu legislaţia internă, nu creează obligaţii pentru consumator, iar contractul continuă să angajeze 
părţile, în cazul în care poate continua să existe fără clauzele abuzive.”   

De asemenea, în art. 6 alin. 2 al  Directivei 93/13/CEE, este introdusă şi o altă garanţie pentru 
consumatori, care consacră obligaţia statelor membre de a se asigura că aceştia nu îşi pierd protecţia acordată în 
cazul alegerii legislaţiei unui stat nemembru ca legislaţie aplicabilă contractului şi numai în ipoteza în care 
acesta are o strînsă legătură cu teritoriul statelor membre. Art. 7 alin. 1 al Directivei 93/13/CEE a stabilit 
obligaţia statelor membre ca, în legislaţia de transpunere, să ia măsuri eficiente de prevenire a utilizării clauzelor 
abuzive în relaţiile contractuale dintre comercianţi şi consumatori.  

În dreptul moldav, în art. 6 din Legea clauzelor abuzive, au fost luate următoarele măsuri prin  raportare 
la dispoziţiile Directivei 93/13/CEE: “clauzele abuzive cuprinse în contract şi constatate fie personal, fie prin 
intermediul organelor abilitate prin lege nu vor produce efecte asupra consumatorului, iar contractul se va derula 
în continuare, cu acordul consumatorului, numai dacă după eliminarea acestora mai poate continua.” De 
asemenea, în măsura în care contractul nu îşi mai poate produce efectele după înlăturarea clauzelor considerate 
abuzive, consumatorul este îndreptăţit să ceară rezilierea contractului, putînd solicita, după caz, şi daune-
interese.  

 
Rezultate şi discuţii: 

În doctrină, s-a atras atenţia că utilizarea de către legiuitor a termenului „reziliere” este improprie 
întrucît introducerea unei clauze abuzive într-un contract nu reprezintă o neexecutare a unei obligaţii 
contractuale, ci o încălcare a unei norme prohibitive [1, p.345].   

Potrivit legii speciale, clauzele prin care, de exemplu, s-ar limita dreptul consumatorului de a intenta 
acţiunea redhibitorie sau estimatorie, ori s-ar restrînge sau înlătura răspunderea vînzătorului  pentru vicii, sunt 
nule. În temeiul art. 7 alin.(5) din Legea clauzelor abuzive, în cazul în care se constată caracterul abuziv al 
clauzelor contractuale elaborate pentru a fi utilizate în o multitudine de contracte, instanţa de judecată dispune 
nulitatea acestor clauze, excluderea lor din contract, impunînd, totodată, comerciantului obligaţia de a exclude 
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aceste clauze din contractele cu acelaşi obiect încheiate cu alţi consumatori, precum şi interdicţia de a include 
astfel de clauze în alte contracte care urmează a fi încheiate cu consumatorii.  

 Prin urmare, potrivit Directivei 93/13/CEE trebuie să distingem două situaţii: aceea în care contractul 
continuă  să se deruleze, fără clauzele abuzive nule absolut,  şi aceea în care clauzele cu caracter abuziv privesc 
elemente esenţiale ale contractului şi, prin urmare, instanţa va  
declara nulitatea absolută a acestuia.  
  Legea consumeristă interzice profesioniştilor să includă în contractele lor profesionale clauze abuzive, 
stabilind în acest sens o lista de clauze considerate ab initio abuzive. În cazul în care, totuşi, astfel de clauze sînt 
înscrise în contract, mai ales dacă acesta este un contract pre-formulat, clauzele respective sînt considerate fără 
efect faţă de consumator, pe lîngă faptul ca ele pot fi declarate nule de instanţa, la sesizarea autorităţilor în 
domeniul protecţiei consumatorului sau chiar a consumatorilor, acţionînd individual sau în asociaţii, după cum 
am menţionat mai sus. 

Conform art.5 alin.(2) propus de Legea nr.105-XV din 13.03.2003 se prevede că „Clauzele contractuale 
abuzive se consideră nule, cu excepţia celor negociate individual”, şi potrivit art. 4 alin.(1) al Legea nr.256 din 
09.12.2011 privind clauzele abuzive „Se interzice comercianţilor să stipuleze clauze abuzive în contractele 
încheiate cu consumatorii. Orice clauză abuzivă introdusă astfel în aceste contracte este considerată nulă din 
momentul încheierii contractului”, cu toate că conform art.132-1 al Codului de consum francez „clauzele 
abuzive sînt reputate ca nescrise”, adică nu produc efecte asupra intereselor consumatorului şi contractul rămîne 
valabil [5, 10]. 

Prin urmare, reputarea clauzei ca nescrisă este una din soluţiile cele mai ingenioase înaintate în ultimele 
două decenii în dreptul european al contractelor, în Franţa fiind un mijloc frecvent de protejare a „părţii slabe” 
ce a făcut o importantă carieră doar în contractele de consum, cel puţin dacă este să luăm ca reper jurisprudenţa 
franceză a ultimelor decenii [2, p. 215]. 

Este interesant de menţionat că, cu toate acestea, natura juridică a sancţiunii clauzei abuzive - „reputată 
ca nescrisă” - este relativ incertă pentru unii doctrinari francezi, căci pe de o parte, poate fi privită ca o sancţiune 
în urma unui cumul de efecte juridice provenind de la mai multe sancţiuni (de ex. inopozabilitatea şi nulitatea) 
şi, pe de altă parte, este susceptibilă de a fi calificată drept o nulitate deghizată, întrucît efectele acestora se 
suprapun [5]. Astfel, autorul J. Kullmann susţine că o clauză reputată nescrisă este o clauză nulă, nefăcîndu-se 
de fapt nici o diferenţă între ambele noţiuni [9, p. 179-183]. 

Desigur ca se pune problema care este modalitatea în care consumatorul poate face opozabila 
profesionistului constatarea sa personală sau constatarea autorităţilor după care una sau mai multe clauze din 
contract au caracter abuziv, întrucît profesionistul are la dispoziţie mijloace contractuale sau legale de a ignora 
aceasta constatare sau chiar de a-l determina pe consumator să renunţe la a invoca ineficienţa clauzelor abuzive 
ori să reînceapă sa execute clauza considerată abuzivă.  

Sancţiunea aplicabilă unei clauze abuzive este nulitatea absolută. Sancţiunea se aplică de instanţa, doar 
în urmarea constatării caracterului abuziv al clauzei. Cu toate acestea, conform art. 6 alin.(5) din Legea nr. 256 
din 09.12.2011 [9], dacă un consumator sau autorităţile competente în domeniu constată că o clauza are caracter 
abuziv, atunci consumatorul poate considera clauza respectivă ca fiind fără efect faţă de el. 

Constatarea nulităţii absolute a clauzelor abuzive nu duce, în mod invariabil, la nulitatea întregului 
contract. Clauzele abuzive, deşi lovite de nulitatea absolută, pot fi înlăturate din contracte sau înlocuite cu alte 
clauze într-o manieră care să le facă, în acelaşi timp, executabile şi pe deplin compatibile cu legislaţia protecţiei 
consumatorilor. Dacă un contract poate fi continuat dupa eliminarea clauzelor abuzive sau după înlocuirea 
acestora cu clauze care să corespundă concilierii intereselor parţilor şi echilibrului contractual, atunci rezilierea 
nu se impune. Suntem, deci, în prezenţa unei nulităţi parţiale a contractului. In orice caz, soluţia continuării 
contractului rezultă expres din art. 6 alin.(5). 

In sprijinul ideii că sancţiunea clauzelor abuzive este nulitatea absolută, în afara de dispoziţiile exprese 
din art. 6 al Legii nr.256 din 09.12.2011 mai poate fi reţinut şi că stipularea de clauze abuzive în contractele de 
consum se asociază ideii de rea-credinţă, care poate fi calificată drept cauza ilicită, sancţionată cu nulitatea 
absolută; legislaţia protecţiei consumatorilor, în ansamblu şi, deci, şi Legea nr.256 din 09.11.2009 privind 
clauzele abuzive, ocroteşte interesul general al tuturor consumatorilor, adică un interes public, judecătorul poate 
pronunţa sancţiunea nulităţii absolute. Clauzele abuzive pot fi constatate din oficiu de Agenţia pentru Protecţia 
Consumatorilor, ceea ce este specific nulităţii absolute. Constatarea caracterului abuziv al unor clauze în 
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contractele cu consumatorii poate determina aplicarea de sancţiuni contravenţionale în sarcina profesioniştilor 
(de exemplu în Franţa şi România). 

Alegerea sancţiunii sau a unui alte modalităţi de reprimare a clauzelor contractuale abuzive este 
atributul suveran al instanţelor de judecată, „care trebuie sa dea dovada de curaj şi creativitate pentru realizarea 
unei justiţii contractuale echitabile şi drepte, în acord cu nevoile şi realităţile prezentului; justiţia contractuală 
înseamnă aplicarea legii în spiritul sau, şi nu doar în litera sa” [4, p.22-26]. 

Astfel, va fi sancţionată de lege orice clauză abuzivă, prezentată în contractele de orice tip (încheiate 
între comercianţi şi consumatori), inclusiv în certificatele de garanţie (care pe perioada garanţiei ţin loc de 
contract), în bonurile de comandă, facturi, borderouri, bilete, tichete, bonuri de livrare.  

Sancţiunile legale aplicate comerciantului vinovat pot fi structurate astfel [6, p.42-44]:  
l) modificarea clauzelor contractuale abuzive (în măsura în care contractul mai poate fi menţinut după 

aceste modificări de clauze). Această măsură se dispune doar de instanţa de judecată;  
2) considerarea de la sine de către ambele părţi că acele clauze abuzive nu sunt obligatorii pentru 

consumator, ele fiind considerate ca şi inexistente pentru acesta. Dacă rezilierea contractului pentru eliminarea 
clauzelor abuzive nu se impune, contractul putînd fi executat in continuare, judecătorul dispune continuarea sa, 
de data aceasta de pe poziţii echilibrate ale părtilor. În acest caz, contractul se poate derula în continuare numai 
dacă sunt întrunite două condiţii, cumulativ;  

-  contractul mai poate continua după ce se elimină aceste clauze abuzive;  
-  există acordul consumatorului de continuare a derulării contractului.  
3) desfiinţarea contractului (de către instanţa judecătorească, la cererea consumatorului sau a organelor 

de control ale Agenţiei pentru Protecţia Consumatorului). Comerciantul poate fi obligat să plătească daune 
consumatorului.  

Concluzii 
În concluzie, putem afirma că pentru realizarea unei ocrotiri eficiente şi reale, un rol esenţial îl au 

autorităţile pentru protecţia consumatorilor şi asociaţiile non profit care au acest obiect de activitate prin 
implicarea lor, în sensul popularizării drepturilor de care beneficiază această categorie şi a informării asupra 
tipurilor de clauze abuzive ce pot fi strecurate în contractele încheiate cu aceştia. De asemenea, şi judecătorul 
naţional este un garant al respectării drepturilor consumatorului prin pîrghia pusă la îndemîna sa, şi anume 
posibilitatea de a pune în discuţie caracterul abuziv al unei clauze, de a constata nulitatea absolută a acesteia şi 
de a dispune înlăturarea unei astfel de clauze din contract. Nu în ultimul rînd, însuşi consunatorul trebuie să 
devină conştient de drepturile sale şi să îndrăznească să contsate neregularităţile inserate în contract. Prin 
cooperarea acestor factori, se poate ajunge la instaurarea unei stări de normalitate şi de respectarea a legalităţii 
în acest domeniu special de protecţie a intereselor economice a consumatorilor. 
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Abstract:  Innovative environment in network-based organisations is the main thrust of network-based organisations of 
modern market because of its importance. Everyone shall understand the importance of innovations, but there is more 
detail understanding of innovative environment in network-based organisation, which shall require purposeful and 
complex attitude to this object.  
Results of quantitative research, performed in network-based organisation “Oriflame” show, that external and internal 
factors of the environment shall allow increase possibilities of competitive ability of network-based organisation essentially 
and at the same time shall improve innovative environment. Such main factors of internal environment as culture of 
organisation, stability of activity and process as well as organisation’s staff and its policy are very important for 
competitive ability of network-based organisation. Such main factors of external environment as competitive, social and 
economical environment are very important for competitive ability of network-based organisation.    
Keywords: innovative environment, internal and external factors, competitive ability, network-based organisation.  
 
         Introduction  
         Network-based organisations shall become more relevant at the interface between modern market 
globalisation and internationalisation. The purpose of creating such type of organisations is expansion of 
activity, increase or strengthening of competitive ability, reduced factory costs, optimised management system, 
extended markets etc.  B. Melnikas and others [23] emphasize, that business and business related networks of 
organisations have greater and greater influence on development of innovations as well as on contemporary 
economy.   
         Network-based organisation shall require close relations between all parts of organisation: individuals, 
subdivisions, suppliers and customers. It shall require essentially rearrange information infrastructure and, when 
evaluating openness of organisation both from the point of view of internal and external environment, 
implementation of innovations and increase of organisation’s efficiency as well as reduction of used resources 
shall play an important role.     
         Networking and rapid networking of organisations shall encourage analyse their peculiarities and 
environment, having influence on creation, implementation and development of innovation. Innovative 
environment is the main thrust of network-based organisations of modern market. Active development between 
organisational relations and expedition of implementation of innovations is the base of functionality in network-
based organisations as it helps to reduce operating costs, acquire experience and knowledge.  Coordination of 
financial generality, mutual assistance and independence shall become important in innovative environment 
because of this reason.  This feature shall open new possibilities for structuring of companies how to use 
advantages, provided by amalgamation of organisation, division into independent or partly independent units.   
         Therefore it shall be emphasised, that innovative environment must not violate requirements of complexity 
of network-based organisations. According to possibilities, it shall involve all the most important aspects of 
their activity and not one, though important aspect.  Very important feature of complexity of innovative 
environment is partnership of innovations and their activation. Such obstacles for successful development of 
innovations in network-based organisation as uncertainty for future, various legal restrictions, limitation of 
resources, lack of knowledge and management-based skills of managers of all levels and other environmental 
factors, shall encourage network-based organisations to reconsider the importance of innovative environment 
from the point of view of their structure, method of management and strategy. Consequently, it is very 
important to appreciate complicated interactions of factors (importance), arising in innovative environment of 
network-based organisations and to pay attention to consequences as well as effect in spread of innovations.  
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         Researches of innovative environment in modern network-based organisations were performed by S. Ali 
[1], P. Constantinides [7], A. Gupta, D. Zhdanov [10], R. Korsakienė, V. Tvaronavičius, M. Tvaronavičienė 
[17], B. Melnikas and others12, G. Svirskienė13, B. Shaw-Ching Liu, R. Madhavan, D. Sudarshan14 and others. 
In opinion of these authors, theory of innovative environment in network-based organisations is more advanced 
than practise.  The main reason of this is insufficient preparation of organisation’s employees for evaluation of 
innovative environment.  S. Pogosian, I. Dzemyda15, E. Ribačonka, D. Burgis16, L. Baronienė [4], S. 
Staniulienė17 and others18 shall emphasize implementation of common value creation goal in active relation of 
network-based organisation’s members and innovative environment. Authors (Melnikas and others19; Shaw-
Ching Liu, Madhavan, Sudarshan,20 and others) shall name influence of innovative environment on network-
based organisations differently, but they stress positive influence on activation and development of innovations.  
It is impossible to make comprehensive list of factors, determining innovative environment of organisation as, 
probably, there is no such factor, which would have no influence on it (Melnikas; Baronienė, [4]; Bareika, [3]). 
But it is compulsory to determine the importance of factors of innovative environment on competitive ability 
[11]. Consequently, A. Baležentis and J. Vijeikis [2] state, that most often organisations go bankrupt because of 
internal reasons, related to management of organisation, i.e. inadequate (bad) administration, acceptance of too 
risky decisions, permanent financial problems and nonconformity to varied market conditions. In case of such 
circumstances, even competitive, profitable and financially exposed companies shall experience difficulties 
when doing business during current hard time.   
         Many managers of companies shall understand the importance of innovative environment. In order to 
objectively determine problems of innovative activity in the company, it is necessary to analyse innovative 
environment determining factors systematically.     
         Problem – lack of more detail researches of innovative environment in network-based organisation which 
shall require purposeful and complex attitude to this object.  
         Subject of the research: the importance of innovative environment of network-based organisation 
“Oriflame” in Lithuania on competitive ability.  
         Purpose of the research: to determine the importance of innovative environment of network-based 
organisation “Oriflame” in Lithuania on competitive ability. 
         Tasks of the research: to substantiate the importance of innovative environment on competitive ability of 
network-based organisation; expedience of researches; to determine main internal and external factors of 
network-based organisation “Oriflame” and their importance on competitive ability.  
         Methods of the research: analysis, synthesis and abstract of scientific literature; quantitative research – 
written forms. Data of questionnaire research was processed using IBM SPSS Statistics 22.0 program.  
         The research was made on 10 March 2014. 

1. Theoretical reasoning of the research “The importance of innovative environment of 

network-based organisation on competitive ability” 

                                                 
12 Melnikas, B., Jakubavičius, A., Leichteris, E., Vilys, M.. Žinių ekonomikos kūrimas: inovacijų paramos sistema. – 2011. – Vilnius: Lietuvos inovacijų 
centras. 
13 Svirskienė, G.. Naujosios žinių ekonomikos iššūkiai ir organizacinis pasipiriešinimas naujovėms. Ekonomika ir vadyba: aktualijos ir perspektyvos. – 
2005. –  No. 5. – P. 365-372. 
14 Shaw-Ching Liu, B., Madhavan, R., Sudharshan, D.. DiffuNET: The impact of network structure on difusion of innovation. European Journal of 
Innovation Management. – 2005. –  Vol. 8, No. 2. p. 240-262. 
15 Pogosian, S., Dzemyda, I.. Inovacijos versle ir jas lemiantys veiksniai teoriniu ir politiniu aspektu. Ekonomika ir vadyba: aktualijos ir perspektyvos. 
2012. –  No. 1(25). – P. 63-76. 
16 Ribačonka, E., Burgis, D.. Koordinavimo sistemos sąsajos su darniu vystymusi tinklinėje organizacijoje. Management theory and studies for rural 
business and infrastructure development. – 2011. –  Nr. 1 (25). – P. 70-76. 
17 Staniulienė, S.. Entrepreneurs‘ Networking for New Venture. Organizacijų vadyba: sisteminiai tyrimai. – 2011. –  No. 59. – P. 95-113. 
18 Staniulienė, S.. Development of Outsorcing in Network Structure Design. Organizacijų vadyba: sisteminiai tyrimai. – 2009. –  No. 52. – P. 97-113. 
19 Melnikas, B.. Nauji iššūkiai biurokratijai: internacionalizavimo procesai, tinklaveika, sektorių konvergencija. Biurokratija demokratinėje visuomenėje. 
– 2011. – Kaunas: Technologija. 
Melnikas, B.. Network-based international economy: innovation potential in the European Union. Intelektinė ekonomika. 2008. – No. 1(3). – P. 51-64. 
Melnikas, B., Jakubavičius, A., Leichteris, E., Vilys, M.. Žinių ekonomikos kūrimas: inovacijų paramos sistema. – 2011. – Vilnius: Lietuvos inovacijų 
centras. 
20 Shaw-Ching Liu, B., Madhavan, R., Sudharshan, D.. DiffuNET: The impact of network structure on difusion of innovation. European Journal of 
Innovation Management. – 2005. –  Vol. 8, No. 2. p. 240-262. 
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         Because of increase of competition in the market, the business has to look for different, more progressive 
ways how to remain in the market and to offer to the user necessary product or service by effectively using 
material and human resources.  Since the market shall always vary, it is necessary to supervise all changes when 
implementing innovative activity, to correctly evaluate and operatively change process of innovative activity, 
adopting to variable conditions and ensuring vitality of innovations.  
         Activity results, business development and competitive ability is very wide and many aspects involving 
phenomenon, which may be influenced by many environmental factors, depending on what nature, in which 
case and level the company is being analysed. After analysis of networking it was stated, that all forms of 
networking attach to stimulation of competitive ability.  After arrangement of networking, it is possible to 
gradually implement innovations and increase competitive ability [11]. Application of all types of innovations in 
an organisation is a rational decision, the purpose of which is particular goals: increase part of the market, 
reduce production costs, improve quality of good or service, expand assortment, create new markets, increase 
production flexibility, improve working conditions, reduce damage to environment etc. . 
         Network-based organisations are enforced to constantly learn, look for new possibilities to modify its 
products and services, review and improve active processes, economically and together effectively use available 
resources of organisation because of innovations and their variation. Innovative activity and its development is 
complicated and in many attitudes even conflicting processes, that require reasonably and competitively 
prepared management measures.  
         Innovative activity always take place in particular environment, content and effects to scientific innovative 
development of which is determined by multiple social, economic, political, technological, information-based 
and other nature circumstances.  Existence of the following circumstances and their expression may be treated 
as particular element of innovative potential [4]. 
         Relevance of innovative environment especially increased during this century because of globalisation, 
market openness, democratisation processes [3]. Innovative environment is the main thrust of network-based 
organisations of modern market [1; 10; and 21]. It is decided not only by endeavours and possibilities of 
organisation, but by company surrounding environment as well 22. Innovative environment may be described as 
an environment, the purpose of which is to use possibilities supplied by the market and network-based 
organisation more effectively [17; and 23]. A. Jakubavičius, R. Strazdas, K. Gečas [12] state, that a manager and 
its personnel are the most important for success of innovative activity. The better qualification and experience of 
the managing personnel is the larger possibility that innovative activity will be successful. 
         Theory of innovative environment is more advanced than practise. According to M. Mickevičienė24, it is 
determined by several reasons: 
• The practise shall refer to one concept, where universal attitude to increase competitive ability by 

innovations is often stressed; 
• Importance of one factor is often overrated;  
• So called confidentiality of information shall disturb detailed researches at organisation’s or branch level; 
• Often the research is oriented to the past and answers to a question why this happened, but little attention is 

paid to determination of future innovative changes. 
         P. Constantinides [7] shall emphasize the importance of assessment of innovative activity of network-
based organisations. The author shall emphasize role of infrastructure of new information development, where 
logic of collective action shall become more miscellaneous and sandwich, received in network-based 
organisations, depending on interdependence of its members. It’s impossible to make detail list of factors, 
determining innovative environment of organisation as, probably, there is no such action, which would have no 
influence on it [3; 4; and 25]. But it is a must to determine the importance of innovative environment’s factors on 
competitive ability. Because process of innovation is a complicated dynamic system and its effectiveness mostly 
                                                 
21 Pogosian, S., Dzemyda, I.. Inovacijos versle ir jas lemiantys veiksniai teoriniu ir politiniu aspektu. Ekonomika ir vadyba: aktualijos ir perspektyvos. 
2012. –  No. 1(25). – P. 63-76. 
22 Melnikas, B.. Network-based international economy: innovation potential in the European Union. Intelektinė ekonomika. 2008. – No. 1(3). – P. 51-64. 
Melnikas, B., Jakubavičius, A., Leichteris, E., Vilys, M.. Žinių ekonomikos kūrimas: inovacijų paramos sistema. – 2011. – Vilnius: Lietuvos inovacijų 
centras. 
23 Staniulienė, S.. Entrepreneurs‘ Networking for New Venture. Organizacijų vadyba: sisteminiai tyrimai. – 2011. –  No. 59. – P. 95-113. 
Staniulienė, S.. Development of Outsorcing in Network Structure Design. Organizacijų vadyba: sisteminiai tyrimai. – 2009. –  No. 52. – P. 97-113. 
24 Mickevičienė, M. Įmonės gebėjimo konkuruoti tyrimo metodologija. Daktaro disertacija. – 2010. – Kaunas, KTU. 
25 Melnikas, B., Jakubavičius, A., Leichteris, E., Vilys, M.. Žinių ekonomikos kūrimas: inovacijų paramos sistema. – 2011. – Vilnius: Lietuvos inovacijų 
centras. 
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depends on internal mechanism of innovative activity as well as on their relation with external environment, i.e. 
system of innovations [12]. Relation of external factors with internal environment of organisation in the process 
of implementing innovations in network-based organisations is a base for successful implementation of 
innovations. Researches performed by authors26 on environment’s internal and external factors, determining 
competitive ability and economic growth in organisations, shall confirm as factors, determining competitive 
ability.  So it shall be stated, that influence of innovative environment’s factors on situation of network-based 
organisation have synergic effect: external conditions shall strengthen expression possibilities of internal 
factors.   

Many authors shall analyse the importance of internal and external environment factors on competitive 
ability of organisation:      

• External factors – factors, important for activity of organisation.  
• Internal factors – factors, important for results and competitive ability of organisation. 
 
Internal and external factors of environment, analysed by various authors, as well as their classification 
are provided in Table 1.  

Table 1. 
 Internal and external factors in network-based organisations of innovative environment  

INTERNAL FACTORS  AUTHORS EXTERNAL FACTORS  AUTHORS 
Strategy of organisation  [32] Economical environment  [15] 
Organisational management 
structure 

[9] Legal environment [6] 

Organisational culture  [20] Technological environment  [18] 
Communication  [26] 

 
Social environment [14] 

Staff and its policy  [8] Needs of consumers  [5] 
System of acceptance of 
decisions  

[19]  Competitive environment  [9]  

Stability of activity and 
development  

[16]  Media, nongovernmental organisations  [13] 

 

         Provided internal and external factors (Table 1) of environment shall allow essentially increase 
possibilities of competitive ability of network-based organisation and at the same moment improve innovative 
environment. Dynamic analysis of all provided indexes in network-based organisation takes an important place 
in the analysis of external and internal environment. Very wide possibilities for application of statistical and 
mathematical (correlation – regressive analysis) methods shall unclose in this analysis. 
         In summarising it shall be stated, that innovative environment in network-based organisations is the main 
thrust of network-based organisations of modern market. In innovative environment network-based 
organisations shall confront with various internal and external factors, which are interrelated and shall determine 
variability of innovative environment with regard to competitive ability.  In network-based organisations, in 
order to increase effective competitive ability, it is compulsory constantly research these internal and external 
environment factors, as they can’t have constant competitive advantage.  Network-based organisations must 
continuously develop in new directions, create and implement innovations. 

2. Results of the research on determination of the importance of innovative environment of network-
based organisation on competitive ability and their discussion  

         The research was performed on 10 March 2014. The purpose of exploratory research is to determine the 
importance of innovative environment on competitive ability of network-based organisation “Oriflame”.  
        “Oriflame”, a network of individual companies operating in Lithuania and representing Swedish company, 
participated in the research. “Oriflame” is an international concern of cosmetics, having agencies in 60 

                                                 
26 Valodkienė, G., Snieška, V.. Tarptautinis konkurencingumas ir jį lemiantys veiksniai ekonomikos nuosmukio laikotarpiu.  Economics and Management. 
– 2012. –  Nr. 17 (2). p. 602-608. 
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countries.  About 3.6 million of consultants, sales of whom reach 1.5 billion Euros per year, are all over the 
world.  
         Type of the research is quantitative, descriptive. Selection of this research method was determined by goal 
of the research, little costs, short period for data accumulation, favourable possibilities for questionnaire’s 
presentation to respondents, objectiveness and simplicity of data processing. One can rapidly get much 
information after presenting several questions.   
         Method of the research is questionnaire. Instrument of the research is form/questionnaires. Form of the 
research is divided into five scales of statements with statements about the importance of internal and external 
environment factors for competitive ability of network-based organisation.    
A form to respondents was presented directly: during seminar in Kaunas. The purpose of the research was 
voluntary, slow and open answer of respondents. Secrecy of anonymous forms was ensured during research.  
         Respondents. Managers of private companies (comprising network-based organisation) and their 
assistants, representing international cosmetics concern “Oriflame”. This selection was determined by the fact, 
that external competitive environment is created not only by existing competitors, but also by these subjects of 
the market, who from the first sight has nothing in common with competition, such as buyer and supplier.  
         Sample of the research. One general set was selected for performance of the research as direction of 
performance of the research was provided: with respect of managers of various levels of network-based 
organisation.  
        Totally 42 respondents participated in the research and filled in forms: 31.0 per cent highest level 
managers, 69.0 average level managers. All 42 filled in forms were returned. They were suitable for further 
research.  
         Reliability of questionnaire was calculated using Cronbach’s alpha coefficient meaning, which is 
0.807>0.6. The questionnaire was concluded appropriately and is reliable. Received Spearman-Brown‘s 
reliability coefficient is almost equal to Cronbach‘s alpha coefficient meaning – 0.810, dispersions of answers 
are similar.  
         Results of the research. During research of the importance of internal environment’s factors of network-
based organisation on competitive ability it was established that main internal factors are clear decision 
acceptance system and organisation’s culture as well as its elements. Compatibility criteria of these factors are 
chi quadrates x2 respectively 3.606>0.05 and 3.546>0.05, differences of empirical and theoretical distributions 
are significant, available empirical distributions are compatible with theoretic model.  
        The other important factor of internal environment of network-based organisation on competitive ability is 
orientation of organisation to stability of activity and development (chi quadrate x2 2.462>0.05).  
Personnel and its policy has less importance on competitive ability of network-based organisation (chi quadrate 
x2 0.283>0.05), communication (chi quadrate x2 1.969>0.05).  
         Remaining important factors of internal environment of network-based organisation on competitive ability 
are organisation’s strategy (chi quadrate x2 2.275>0.05) and organisation’s management structure (chi quadrate 
x2 0.483>0.05). It is supposed, that competitive ability of network-based structure is important for this 
assessment of internal factors. This competitive ability is complex category, but not a situation or state, which 
can be measured using one or several parameters.  Therefore, according to respondents, personnel and its policy 
as well as communication are factors, which were assessed as less important for competitive ability. 
         When exploring factors of external environment, which are important for competitive ability of network-
based organisation, it was determined, that the main factor is development actions performed by competitors.  
Compatibility criterion of this action is chi quadrate x2 3.128>0.05. Other, also important factors of internal 
environment, important for competitive ability of network-based organisation are changes in needs of users (chi 
quadrate x2 4.362>0.05) and instability of economical environment in the country (chi quadrate x2 3.691>0.05).  
         Another important factor, important for competitive ability of network-based organisation, is legal 
environment (chi quadrate x2 1.729>0.05). 
         Such factors of external environment as media and nongovernmental organisations (chi quadrate x2 
9.795>0.05), technological and social environments (respectively chi quadrates x2 2.901>0.05 and x2 
2.098>0.05) have least importance for competitive ability of network-based organisation. A presumption is 
formed, that, according to respondents, economical changes in the country of the latter period (recession) are 
important for assessment of factors of external environment that is important for results of network-based 
organisation’s activity and acceptance of decisions.   
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          By this research it was determined, that assessment of competitive ability between highest and average 
level managers differs: Pirson’s x2 criterion 1.667>0.05, thus, assessment of competitive ability of these 
respondents shall differ statically significantly. Managers of highest level shall evaluate competitive ability of 
network-based organisation more favourably. According to importance to competitive ability there are internal 
factors (empirical correlation coefficient r=0,367), comparing to internal factors (empirical correlation 
coefficient r=0,236). Consequently, mechanism of internal factors of network-based organisation and its relation 
with external factors have great influence and are the most important.  
         Following assessment of the importance of internal and external environment’s factors of network-based 
organisation on competitive ability it shall be stated, that network-based organisation shall increase its 
competitiveness because of its hierarchical management structure.  
         Conclusions  
         Theoretically, the importance of innovative environment of network-based organisation on competitive 
ability is a theme, relevant to each network-based organisation. Openness but not closure is typical to network-
based organisation both in respect of inside and outside, here combination of financial generality, mutual 
assistance and independence is important.  This feature shall open for network-based organisations new 
possibilities under the influence of innovative environment to increase their competitiveness.  Internal and 
external factors of environment shall allow essentially increase possibilities of competitive ability of network-
based organisation and at the same time improve innovative environment.  
         By the research it was determined, that competitive advantages of network-based organisation shall 
depend on innovative environment, which is affected by various internal and external factors of environment. 
Main factors of internal environment, which are very important for competitive ability of network-based 
organisation, are organisation’s culture, stability of activity and development as well as organisation’s 
personnel and its policy. Main factors of internal environment, which are very important for competitive ability 
of network-based organisation, are competitive, social and economical factors. Only assessment of constant 
innovative environment may ensure realisation guarantee of supplied services and products, dynamic 
satisfaction of user’s needs, especially evaluating cyclic recurrence of economical environment and the 
importance of other factor.  
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Abstract: Today, people are having and holding ideas, become more in demand than working and serving technique. It can 
be argued that creativity (as a style of thinking) is more important than hard work. Currently at the stage of creative 
development are USA, Japan, South Korea. Tend to move to this stage EU and China. The article emphasizes the 
importance of creative thinking in the management of organizations as a pledge of competitive advantage in the market. It 
also examines the level of innovative activity of Lithuanian organizations on the background of the European Union 
Keywords: Innovative activity, creative management, creative society. 
 
Аннотация: Сегодня люди, имеющие и владеющие идеями, становятся более востребованы, чем рабочие и 
обслуживающие технику. Можно утверждать, что креативность (как стиль мышления) стала более важна, чем 
трудолюбие. В настоящее время на стадии креативного развития находятся США, Япония, Ю. Корея. 
Стремятся перейти к этой стадии страны ЕС и Китай. В статье акцентируется важность креативного 
мышления в менеджменте организаций как залог конкурентного преимущества на рынке. А также анализируется 
уровень инновационной активности организаций Литвы на фоне стран Европейского Союза. 
Ключевые слова: Инновационная активность; креативный менеджмент; креативное общество. 
 

Введение 
В настоящее время предприятия вынуждены реагировать на процессы глобализации и 

использовать данные ими возможности. Теперь важнейшую роль играет не материальная, а 
интеллектуальная собственность, увеличиваемая за счет использования творческих способностей и 
креативности. Мировой опыт показывает, что интеллектуальная собственность является мощным 
фактором повышения конкурентоспособности инновационной экономики и требует управляющего 
воздействия на процессы, связанные с ее использованием [11]. 

В 2012 г. часть созданного в Литве общего внутреннего валового продукта на душу населения 
достигала 72 проц. от среднего числа в странах ЕС-27. Литва значительно отстает от «старых» стран-
членов ЕС по показателю производительности труда. Низкая производительность труда обуславливает 
небольшую заработную плату. В стране достаточно высокий уровень безработицы (13,4 проц. за 2012 г.) 
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и эмиграции [7]. Для того, чтобы изменить эту ситуацию, Литве необходим технологический прогресс, 
благодаря которому экономика страны могла бы производить больше продукции, используя тот же 
объем ресурсов. Однако для технологического прорыва в Литве не хватает уровня инноваций. 

Европейская комиссия ежегодно публикует сводку результатов инноваций, основанную на 25 
показателях, связанных с научными исследованиями и инновациями. Упомянутые показатели разделены 
на 8 инновационный измерений. В сводке средних результатов инновационной деятельности за 2013 г. 
Литва причисляется к группе умеренных стран. Находясь на 23 месте, она опережает Польшу, Латвию, 
Румынию и Болгарию [4]. Не смотря на то, что показатель инноваций в Литве среди членов этой группы 
растет быстрее всех, он все еще почти в два раза ниже среднего показателя европейских стран. 

Исследование инновационной деятельности литовских фирм, по методике и опроснику 
Евростата, каждые два года проводит Департамент статистики Литвы. По данным 2010-2012 гг. число 
инновационных фирм сократилось на 2,5 проц. пункта и составило 38 проц. от общего числа 
предприятий в сравнении с данными 2008-2010 гг. В фирмах, ведущих инновационную деятельность, 
работало 50,5 проц. служащих от общего числа работников. Наибольшая часть инновационных фирм 
задействована в деятельности информации и связи (60,4 проц.), а также финансов и страхования (50,8 
проц.), а наименьшая - в сфере  строительства (18,7 проц.), транспорта и охраны (18,6 проц.). По данным 
исследования 2012 г. оборот инновационных фирм составил 63,4 проц. от общего оборота всех 
предприятий Литвы. 2010-2012 гг. новые товары и услуги предоставило рынку 10,1 проц. всех фирм [5]. 

Подчеркивая необходимость использования креативности (творчества) в бизнесе и менеджменте, 
ученые начали изучать новые формы преобразования общества – креативного общества (creative society) 
и характерные ему креативные индустрии (creative industies), креативную экономику (creative economy), 
а также креативный менеджмент (сreative management). 

Целью исследования является определение уровня конкурентоспособности организаций Литвы 
на рынке Европейского Союза в контексте взаимосвязи креативности и инноваций. 

Методика исследования: для определения роли креативного мышления организации в её 
конкурентоспособности проведен анализ научной литературы (Florida, 2002, 2005; Howkins, 2007;  
Губанова, 2008; Журавлев, 2010; Малюкова, 2010; Спивак, 2010). Для анализа уровня 
конкурентоспособности организаций Литвы в контексте взаимосвязи креативности и инноваций 
авторами использованы данные Департамента статистики Литвы. 
 

Роль креативного мышления организации в её конкурентоспособности 
Вопросы, касающиеся конкурентоспособности предприятия, являются ключевыми для его 

руководства на любом этапе развития предприятия. Особенно актуальными такие вопросы становятся в 
кризисные периоды. Предприятия, ведущие борьбу за лидерство, в основном, используют одинаковые 
методы, большинство которых основано на использовании материальных преимуществ. Однако в 
современных условиях все чаще возникает необходимость использования иных подходов к изменению 
положения предприятия на рынке, основанных на использовании преимуществ нематериального 
характера. Именно такие преимущества позволяют предприятию существенным образом отличаться от 
конкурентов.  

Объективная необходимость поиска нестандартных решений преследует единственную цель – 
закрепить свои позиции на рынке и сделать работу компании более эффективной. Совершенно 
очевидно, что креативность, инновационность, нестандартный взгляд на привычные вещи часто дают 
компаниям конкурентные преимущества. Только творчество, воплощенное в инновацию, позволяет 
перейти компании с одной ступени развития на другую, более высокую, обеспечивая ее новое 
качественное состояние и, соответственно, ее движение вперед [10]. Такая креативно мыслящая 
организация выходит на рынок с новыми материалами, товарами, услугами, технологиями и благодаря 
своим «ноу-хау» и грамотной организации их продвижения получает эксклюзивные возможности в 
ценообразовании и контроле за распространением и развитием нововведений [12]. Опыт успешных 
компаний свидетельствует, что креативные решения и инновации не только дают мощные конкурентные 
преимущества, но и полностью меняют рынки.  

Креативность мышления организации – это способность ассоциативного нестандартного 
восприятия ситуации на рынке на основе системных знаний. Как отмечает Малюкова [10], сущностными 
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характеристиками креатива являются оригинальность, нестандартность, новизна, как следствие, высокая 
степень привлечения внимания потребителей, запоминаемость бренда и содержания коммуникации.  

В качестве полезных для формирования образа, идеала креативной организации предлагаем 
рассматривать концепцию образов организаций Г. Моргана. Из числа определяемых Г. Морганом 
восьми образов (метафор) организации к концепции креативной, инновационной организации ближе 
всего два [12]: организация как мозг и организация как культура. Образ организации как мозга (как 
нейронной сети) соотносится с такими особенностями: организация постоянно занята обработкой 
информации, обучением (что примыкает к идее обучающейся организации П. Сенге), менеджментом 
знаний, самоорганизацией. Это самоорганизующаяся и постоянно развивающаяся система, быстро и 
творчески использующая знания и информацию для разработки новых путей к успеху. Менеджеры и 
другие служащие открыты для перемен, осуществляется управление знаниями и активизация 
творческого потенциала, активное управление переменами. Организация как культура озабочена 
созданием социальной реальности, воспринимает себя как культурное явление, в котором важную роль 
играют ценности, нормы поведения, ожидания, традиции, обычаи. Кроме организационной культуры, 
объектом внимания и фактором существования признаются субкультуры подразделений, эффективные 
коммуникации (как формальные, так и неформальные), доступность информации всем членам 
организации, общее понимание эффективности организации и необходимости ее обеспечения.  

Креативный менеджмент направлен на развитие творческого потенциала отдельной личности, 
создание условий для проявления синергетического эффекта как на уровне групп, функционирующих в 
организации, так и на уровне взаимодействия между этими группами, то есть в его основе лежит 
интеграция кадрового потенциала организации. Для формирования креативной организации необходимо 
последовательное осуществление кадрового, командного и организационного проектирования [8]. Как 
было выше отмечено, только креативный подход, творчество, воплощенное в инновацию, обеспечивает  
организации новое качественное состояние, позволяющее стать более конкурентоспособной. Поэтому 
важным является уровень инновационной активности. 
 

Конкурентоспособность организаций Литвы в контексте взаимосвязи  
креативности и инноваций 

По данным Департамента статистики Литвы 2012 г. расходы на научные исследования и 
разработки (НИР) в Литве составили 1025,5 млн. литов, то есть 0,9 % от ВВП страны. По сравнению с 
2011 г. расходы на научные исследования и разработки увеличились на 5,1 процента [7]. В контексте ЕС 
данный показатель был наибольшим в Финляндии (3,55 %) и Швеции (3,41 %), а наименьшим – в 
Румынии (0,42 %) и на Кипре (0,47 %). В Молдове 2011 г. расходы на научные исследования и 
разработки (НИР) от ВВП страны составили только 0,41 % [11]. 

Рассмотрение структуры расходов на НИР в Литве 2012 г. позволяет утверждать, что больше 
всего инвестируется в прикладные исследования (39,8 % от общих расходов на НИР), меньше всего – на 
экспериментальные разработки (23,7 % от общих расходов на НИР) (1 рис.), однако в целом инвестиции 
распределяются достаточно равномерно. Если же оценивать расходы на НИР по секторам, то научный 
сектор явно превосходит – 53,7 % от общих расходов на НИР (1 табл.) [7]. 

Р. Л. Флорида [2] акцентирует, что в XXI веке образовался новый, „креативный класс“ (creative 
class). Анализируя, как человеческий потенциал творчества создает экономическую выгоду, Р. Л. 
Флорида [1] предложил концепцию 3T: технологии, талант и толерантность. Это ключевые элементы, 
способствующие формированию креативного общества. Они подчеркивают необходимость 
инвестирования в человеческие ресурсы, раскрытие и использование талантов персонала, а также 
открытость общества, где приветствуется разнообразие, а творческий потенциал в культурном смысле – 
беспрепятственно реализовывается.  
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Рис.1. Расходы на научные исследования и разработки (НИР) в Литве, %. 
 
По источникам финансирования государственные фонды составляет наибольшую часть расходов 

на научные исследования и разработки в Литве – 39,9 процента, бизнес-средства – 26,1, иностранные 
фонды – 33,3, высших учебных заведений и некоммерческих организаций – 0,7 процента. 2012 г. 
Крупнейшие расходы на НИР составили заработная оплата – 48,5 процента, прочие расходы 23,6 – 
процента, долгосрочные материальные активы - 27,9 процента [7]. 

Таблица 1 
Расходы на НИР в Литве (по секторам) 2012 г. 

 Всего Частный 
(бизнес) сектор 

Государственный 
сектор 

Научный сектор 

млн. литов (LTL) 1025,5 272,7 201,7 551,1 
% 100  26,6 19,7 53,7 

Расходы на НИР на 
долю ВВП, %. 0,9 0,24 0,18 0,48 

 
2009 г. в ЕС 27 странах НИР персонал составил 1,68% от полной занятости. На национальном 

уровне самые высокие показатели персонала в научные исследования и разработки от полной занятости 
наблюдались в Исландии (3,3%), Финляндия (3,23%) и Дания (2,94%) [6]. Что касается Литвы, то 
количество персонала, задействованного в НИР, по сравнению с общей рабочей силой нашей страны, 
процентально составляет 1,5 % [6]. 

2012 г. научно-исследовательной деятельностью занимались 22,5 тысяч работников, 7,9 тысяч у 
которых есть научная степень (3,7 тысяч из которых - женщины). Научно-исследовательной 
деятельностью (на основной и второстепенной службе) занималось около 19,6 тысяч работников 
институций высшего образования и власти, из которых 7,7 тысяч – имеющие научную степень. В бизнес 
секторе научно-исследовательной деятельностью занималось 2,9 тысяч служащих, из которых 205 – с 
научной степенью. В секторе высшего образования и власти исследователей с научной степенью старше 
75 лет составило 9 проц. (в 2011 г. – 9,6 проц.). В бизнес секторе было 1,8 проц. (2011 г. – 1,4 проц.) 
исследователей и инженеров старше 75 лет от общего числа исследователей [7]. 

Если трактовать инновации как результат креативности, очевидна необходимость выделения в 
качестве объекта управления именно инновационную восприимчивость организации к тем новшествам, 
которые являются результатом интеллектуального капитала самой организации или инновациям, 
существующим в инновационной сфере. Базисным элементом механизма развития инновационной 
восприимчивости организации должны стать определенные императивы управления. 

Патенты/заявки на патент служат в качестве индикаторов для оценки результатов научных 
исследований и разработок, производительности труда, развития какой-то технологий или отрасли. Эти 
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показатели используются тля определения изобретательского потенциала страны, региона, отрасли или 
фирмы, соответственно уровня распространения знаний в различных областях техники и уровня 
интернационализации инновационной деятельности. Патентные заявки позволяют провести оценку 
инновационной деятельности близко к моменту создания, но без уверенности, что все заявки становятся 
патентами [11]. 

В 2009 году Германия представила наибольшее количество патентных заявок в ЕПВ среди стран 
ЕС-27 (24152), далее следуют Франция (8645), Великобритания (5138) и Италия (4921). С точки зрения 
патентных заявок на миллион жителей лидировала Швеция (332), тесно следуют Германия (295) и Дания 
(243) [6]. По информации Литовского Государственное патентное бюро, в 2012 году было 118 
национальных патентных заявок, из них 109 – литовские заявители. На товарные знаки подано 2270 
заявок, в том числе 1996 (87,9 проц.) – литовские заявителей. 2012 году представлены 38 заявки на 
регистрацию промышленных образцов, из которых 36 (94,7 проц.) – литовские заявителей [7].  

Анализ показателей интеллектуальной собственности в Республике Молдове свидетельствует, 
что в 2011 г. в Государственное агентство интеллектуальной собственности были поданы 6831 заявок на 
регистрацию объектов интеллектуальной собственности, из которых 6391 заявок на объекты 
промышленной собственности. Национальные заявители подали 29 процентов от общего числа заявок, 
на 1,5 проц. меньше чем в предыдущий год. В настоящее время в Молдове доля зарегистрированных 
эффективно использованных патентов составляет 2 – 3 проц. (для сравнения: среднее значение этого 
показателя Всемирной организации интеллектуальной собственности (ВОИС) составляет 7 – 8 проц.), 
хотя в некоторых секторах, в частности, фармацевтических, темп использования составляет 90 проц. [11]. 

Сформулированы следующие императивы управления развитием инновационной 
восприимчивости [9]: 1) развитие организационных характеристик; 2) снижение операционных 
издержек; 3) устранение антагонистических противоречий; 4) сближение коалиционных целей; 5) 
организация социального партнерства; 6) развитие внешних хозяйственных связей. Данные императивы 
являются рекомендациями для организаций, желающих стать более креативными и, как следствие, более 
конкурентоспособными. 
 
Выводы: 

1. Креативность, инновационность, нестандартный взгляд на привычные вещи часто дают компаниям 
конкурентные преимущества.  Креативно мыслящая организация выходит на рынок с новыми 
товарами, услугами, технологиями и получает эксклюзивные возможности. Креативность 
мышления организации – это способность ассоциативного нестандартного восприятия ситуации на 
рынке на основе системных знаний. В качестве полезных для формирования идеала креативной 
организации предлагается рассматривать два из восьми предложенных Г. Морганом образов 
организаций – организация как мозг и как культура. А также для формирования креативной 
организации необходимо последовательное осуществление кадрового, командного и 
организационного проектирования. 

2. Рассмотрение структуры расходов на НИР в Литве позволяет утверждать, что больше всего 
инвестируется в прикладные исследования, однако в целом инвестиции распределяются 
достаточно равномерно. Если же оценивать расходы на НИР по секторам, то научный сектор явно 
превосходит другие сектора. В Литве недостаточное количество персонала задействованного в 
НИР по сравнению с общей рабочей силой. А это приводит к малому количеству патентных 
заявок.  

3. Организации, стремящиеся стать более креативными и, как следствие, более 
конкурентоспособными должны развивать организационные характеристики, снижать 
операционные издержки, устранять антагонистические противоречия, сближать коалиционные 
цели, заниматься организацией социального партнерства и развивать внешние хозяйственные 
связи.  
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Abstract. This paper analyses the importance of fostering creativity in the practice of manufacturing organizations. Main 
factors influencing employee creativity are discussed. The emphasis is placed on the influence of creativity on innovation. 
It has been acknowledged that withinvarious contexts creativity is investigated in different aspects and in the scientific 
literature is perceived doubly: as a characteristic of a person able to think creatively and as a process of the organization 
and a creative product resulting of it. 
Key words: creativity, fostering, innovation, employees.  

 
Introduction 

In the conditions of global economics and increasing competition between companies fostering employee 
creativity becomes a very relevant problem. Very often the term creativity is perceived in a very narrow sense, 
i.e. that it appears only in art related activities, however this view is erroneous. Recently the scientists, when 
researching this problem, isolated several types of creativity or forms of expression. Creativity is within the 
nature of every human being and fostering this trait empowers a person to be innovative, productive and 
enterprising in any practice which becomes especially relevant in the times of knowledge economics: creativity 
is a multifaceted phenomenon appearing in a lot of areas and generally associated with the development of 
novel and valuable ideas. 
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Problem of the research. Organizations seeking to remain in the competitive and dynamically changing 
environment need to be eminently creative and innovative. In the current period this view is false as creativity in 
the practice of business enterprises might be associated with innovations (their creation and application). The 
problem of the research might be addressed as frequently hostile environment towards manifestations of 
creativity. More than 200 methods of fostering creativity have been proposed and more of them are being 
developed. Such vast amount of creativity fostering methods raise a problem – which one to select. 

Object of the research. Creativity fostering within the organizations.  
Objective of the research. To analyse theoretical aspects of creativity fostering within organizations and 

to present proposals to increase creativity potential.  
Aims of the research: 

1. To analyse theoretical aspects of creativity fostering within an organization;  
2. To determine correlation between creativity and innovations in an organization;  
3. To identify the state of organization’s creativeness and to anticipate directions for development.  

 
Main part 

Creativity is generally associated with a personal characteristic, moreover it might be applied to broader 
spectrum of objects: not just to abilities and traits of a creative personality but also to the features of a process or 
product displayed in the alteration of culture versatility, personal experience or social importance [1, p.56].  

One of the most famous experts of creativity within organizations, T. M. Amabile (1983, 1996), has 
conducted a lot of research on creative thinking, perception of creativity and its impact on modern society. 
According to T. M. Amabile, people not always agree of what creativity is and have difficulties defining it 
theoretically because research in this field is limited to the conditions necessary for a certain thing to be deemed 
creative. The author identifies this as “consensual definition of creativity” and often follows it in her research. T. 
M. Amabile (1983, 1996) states that conceptualization of creativity includes skills directly related to a certain 
area as well as an ability to think creatively – distinctive reasoning and ability to associate [2, p. 78].  

Despites acknowledgment of the importance of creativity in modern society, attention of socio – 
economic sciences representatives to this problem remains insufficient for conveyance of unanimous conception 
of creativity. Most of the time economists perceive creativity as introduction of innovations stimulating 
technological achievements however they have not been paying enough attention to this matter [3, p. 256].  

Several explaining reasons are proposed:  
 it is considered that ingeniousness is not economically significant as the actual economic value of a creative idea 

is evident only after successful completion of the process or innovation;  
 it is asserted that there is no possibility to model ingeniousness: in other words, it is impossible to achieve 

creativity according to a formula otherwise it would have been applied to practise [4, p. 28 - 49].  
Economic research of creativity might be meaningfully applied in a lot of areas though its benefit remains 

undetected. Economic research of creativity is a new practice and for now it is unknown how much and if it can 
help to increase input of progressive people. The one undoubted thing is that if economists continue 
disregarding the topic of creativity, they will not be able to contribute to its understanding and development [5, 
p. 351 – 362].  

Other authors analyse correlations between creativity and economics and how their coherence creates 
extensive value and financial capital. According to some authors there is an equal amount of creativity across all 
fields of science especially in scientific research and technology. Creativity of a scientist and an artist differs in 
a certain way <...>The same reasoning and creation processes prevail in these areas. The difference is the 
purpose of action and presentation to the world as protected economic value of this thing [6, p. 276].  

There are several main aspects of analysing creativity oriented towards the following problems:  
 Understanding of objects’ human nature – on the grounds of this a presumption is formulated, that a 
creative person is able to assimilate and manage knowledge, make justified decisions and employ imagination.  
 Designing creativity processes’ structure and methodology, that is comprehensive, integral, adequate and 
efficient [7, p. 29 -39].  

The complexity of the concept of creativity is emphasised by other authors, who claim that: “one of the 
factors contributing to the complexity of the concept of creativity is the fact that creativity is an interdisciplinary 
phenomenon” [8, p. 21 – 34].  
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When examining the future perspectives of creativity scientists qualify it as a phenomenon, just not in 
the form of a magic discovery but rather as capable of manifesting in every aspect of life. Lately conducted 
studies of creativity are aimed at examining everyday creativity and not “famous masterpieces” or grand 
contributions in this area and are not limited to arts and sciences. Nowadays creativity has the potential to 
emerge everywhere: “the concept of creativity indicates that it might manifest in everyday life, not just arts or 
sciences. This opens a possibility to acknowledge creativity as a phenomenon capable of piercing into every 
aspect of life” [9, p. 221 – 227].  

Summarising the aspects of analysing creativity and definitions of the concepts of creativity proposed in 
scientific literature it could be stated that creativity is very important for most of organizations and is generally 
defined as an ability of an individual or an organization to create original, valuable and socially acceptable 
innovations. Moreover scientists tend to define creativity as a process important to an innovative organization 
during which main conceptual components of creativity structure appear: originality, flexibility, usefulness and 
value of ideas.  

Fostering creativity is the development of potential possibilities perceived as development of innate 
abilities while creating appropriate conditions and using special creativity fostering programs [10, p. 23].  

When analysing creativity, the question – is it possible to foster creativity or is it an innate ability? – is 
constantly raised. This question is substantial in the theory and practice of creativity fostering. Opinions 
regarding the answer vary, some authors propose that it is impossible to foster creativity. Previously prevailed 
an opinion that creativity, as well as intellect, are relatively constant traits. And on the contrast, other scientists 
claim that creativity can be fostered [11, p. 21 – 28].  

It is noted that three main means of creativity dissemination exist [11, p. 29 – 34]: 
 creating conditions favourable to creative environment. For creativity to manifest certain creative 

environment is necessary;  
 assistance in recognition of own creative abilities and obstacles. Identification of creative abilities might 

help a person to select certain area of activities, to encourage creative practice etc.;  
 methods, heuristics, special programs fostering creativity and exercising creative thinking.  

Obviously various individual and integrated means exercise personal skills, thinking, creative 
behaviour and foster creative potential. Creativity (simultaneously with creative thinking,  i.e. ability to solve 
problems creatively) and it’s fostering depends on such educational dimensions as value orientation, interest in 
arts and sciences, self-esteem, psychological well-being, self-education, creative needs etc. and various 
environmental factors.  

In order to determine how creativity is fostered in the practice of organizations, a qualitative 
exploratory research was conducted. Methods of this kind are applied when creativity fostering is studied [12, p. 
56 – 70]. Although an opinion exists, that this method is possibly subjective, the presumption of objectiveness 
of quantitative methods of research is overrated because all of the empirical research of social reality have a 
clear shell of subjectiveness: research data collection methods are selected subjectively, subjectivity is 
unavoidable during interpretation of results and formulation of conclusions [13, p. 12]. Therefore accusations of 
subjectivity should not be directed solely to qualitative methods. The method of partially structured interview of 
experts has been selected. This type of interview is characterized by partially standardized interview procedure 
when rather standardized questions are posed along with additional questions emerging regarding the 
information provided by the interviewee. This enables to create less formal atmosphere that that between a 
surveyor and a respondent [14, p. 93]. Partially structured interview includes posing predetermined questions in 
the same order but during the course of the interview it is possible to improvise slightly, the answers are filled 
into a standard form.  

Participating experts were employed at food manufacturing companies. They were highest level 
executives or directly responsible for creative processes in the organization (creation of new products, 
marketing strategies etc.). The research was conducted September 2014 in Klaipėda, Vilnius andTelšiai. 
Partially structured interview lasted 15 – 25 minutes. Experts orally agreed that their positions, institutions and 
organizations might be listed in the research. However for protection of confidentiality of the participants only 
processed data is presented. Table 1 explains the principle of expert coding. 
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Table 1 
Expert coding 

No. Expert No.  Activity of the organization  Experience in managing 
position in years 

No. of 
employees 

Expert 
code 

1. Expert No. 1  Spirits production 10 156 X1 

2. Expert No. 2 Spirits production  15 156 X2 

3. Expert No. 3 Spirits production  5 156 X3 

4. Expert No. 4 Low content alcohol 
beverages production 

5 462 X4 

5. Expert No. 5 Low content alcohol 
beverages production 

15 462 X5 

6. Expert No. 6 Dairy products production  7 290 X6 

7. Expert No. 7 Dairy products production  10 290 X7 

Source: drawn up according to research data 
First stage of the research – analysis of expert interview data. During this stage 7 experts employed by 

manufacturing enterprises (Table 2) were interviewed. As previously mentioned the participants were the 
highest level executives or directly related to creative processes. First question aimed to ascertain whether the 
experts deemed their organizations creative. All of the interviewees noted that their organizations were creative. 

 
Table 2 

Expert statements in the context of evaluation of organization’s creativeness 
Category  Subcategory  Supporting statement  Frequenc

y of the 
statement  

Evaluation of 
organization‘
s creativeness 

New products  ...“every year we create at least 2-3 new products, ...we put a 
lot of efforts into creating new products, ...new products 
ensure competitive possibilities of our organization“ 

4 

Development of 
ideas  

....“new ideas are being constantly developed in our 
organization“, ...“we dedicate especially large proportion of 
our time to new ideas“... “ideas might be adapted to consumer 
needs“ 

5 

Knowledge of 
consumer needs  

....“we know our consumer needs and we always attempt to 
know how and why they change“...“need of our consumers 
constantly change that‘s why we need to be creative“ 

3 

 Employeeparticipat
ion 

....“we motivate our employees for various suggestions“, 

...“our company has an idea post“...“employees are interested 
in presenting their ideas as it ensures inducement and public 
acknowledgement“ 

7 

Source: drawn up according to research data  
 
Executives and creative employees noted that their organizations are creative because they constantly 

create new products, develop and implement ideas, know their consumer needs and address their change. It was 
also stated that employees are included and motivated for their creativity. 

Following 5 questions posed to the experts were aimed at evaluating organizations’ creative potential.  
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Table 3  
Organization’s creative potential 

Category  Subcatego
ry  

Supporting statement  Frequen
cy of the 
statemen
t  

a) Ability to 
think creatively  
b) Confidence 
in own creative 
thinking  

Position in 
the 
organizatio
n  

....“I think that my position in the organization proves my ability to 
think creatively and my confidence not just in creative thinking but 
possibilities in general“... “I think I can encourage the employees to 
think creatively and trust their own abilities“,....“employees of the 
company and myself definitely are creative people and the success 
of our company as well as consumer satisfaction is the proof of 
that“ 

4 

Ability to 
generate various 
ideas  

No. of new 
products  

...“each year our company proposes 3 – 5 new and improved 
products and packages to the market and this evidently proves that 
me and our workers are capable of generating ideas“, ....”our 
company is most concerned with inclusion of as many workers as 
possible into ideas generation and as I have already mentioned, we 
run an idea post“, ....“our employees willingly submit ideas, 
especially after travelling and seeing something new and 
unexpected“ 

5 

Meeting 
minutes  

....“you can check our company meeting minutes and you will 
evidently see that our employees propose a lot of ideas, we don’t 
have the atmosphere of fear to be unaccepted, as a creative 
executive I am especially pleased with it because there also is my 
contribution in there“ 

1 

Ability to solve 
problems 
creatively  

Results  ....“the fact that our company is successful for so many years most 
obviously proves employees’ ability to solve problems not just 
creatively and also efficiently“ 

7 

Ability to 
assume risks  

Executive’s 
duties  

....“ as an executive I have the duty to assume risks not only for my 
idea but for employees proposals as well, although our employees 
are also very responsible”...“our employees are perfectly aware that 
they have not just to present ideas bus also understand if their 
implementation is possible and beneficial for the company“ 

5 

Executive’s 
responsibili
ties  

...“assuming risks is always related to executives responsibilities 
but our company has drawn very clear limits of responsibility 
therefore no issues regarding this matter arise“ 

7 

Source: drawn up according to research data  
 
In this case categories “ability to think creatively” and “confidence in own creative thinking” have been 

merged after evaluating the answers as the experts emphasised that they are capable of thinking creatively and 
trust their creative thinking. They noted that these categories are inseparable because, according to them, this 
ability is closely related to confidence and vice versa, confidence has a big influence on the ability. Data 
included in the table shows that experts associate the categories “ability to think creatively”, “confidence in own 
creative thinking” and “ability to assume risks” with position in the company and executive’s responsibilities. 
The experts reason that the creative potential of their organizations is proved by number of new products, 
meeting minutes and competitive position.  

Next set of questions reveals the level of creativity application in the organization. Each of the experts 
claimed that their companies provide all possibilities for perfection, dedicate sufficient resources for creativity 
and organize work in groups. Experts from the spirits producing companies (X1, X2, X3) noted that companies 
allow autonomy and independent decision making within their branches (this company has several branches 
having various statuses – 1 is a parent company, 2 are subsidiaries and 1 operates as a franchise). Experts, 
working for low content alcohol production company (X4, X5), emphasised that they dedicated special attention 
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to discovering their employees potential. Experts from the dairy production company (X6, X7) stated that 
creativity of their employees particularly manifests in managing separate product lines. This company pays 
special attention to marketing of certain products and innovations in the context of these products. In regard to 
these certain products novel and unexpected solutions are used, i.e. exceptional product logistics, brand name 
popularization. The company owns several brands popular with consumers but not associated with the company 
by them. After an inquiry if this results is satisfactory for the company, experts claimed that this had been the 
goal. Brand visibility in this case was more important than its association with the company. 

Following group of questions is related to encouraging creative activities by leaders and management.  
 

Table 4  
Encouragement of creative activities by leaders and management 

Category  Subcateg
ory  

Supporting statement  Frequ
ency 
of the 
state-
ment  

Contagious 
example of 
creativity by 
executives/lead
ers  

Fine 
executive 
(leader)  

... „in my opinion I am a good leader capable of managing 
adequately, I certainly initiate a lot of creative ideas“... „you might 
get a more precise answer from my employees, I find it difficult to 
claim that my creative ideas are contagious and if they think I am the 
actual leader”....“workers of the department under my command trust 
me and frequently propose new ideas therefore I think I am an 
appropriate example“   

3 

Encouraging 
creative 
activities  

Motivatio
n  

...“the employees of our company are motivated for their ideas and 
participation in activities“....“the culture and values of our company 
encourage employees to be creative and enterprising“ 

2 

Necessity  ....“I find it necessary to encourage employees creative activities as 
not doing so might lead to losing our position within the market“ 

7 

Personal 
attention to 
each employee  

Possibiliti
es  

....“I don’t have the possibilities to pay attention to each employee 
personally“....“I am able to pay personal attention only to employees 
of my department”...“I attempt to pay as much attention as possible to 
the employees“ 

5 

a) Activation 
of employee 
creative 
abilities  
b) Inclusion of 
employees into 
decision 
making 
process  

Work in 
groups  

...„I think activation of employees’ creative abilities happens during 
their inclusion into decision making process “... „we often work in 
groups and encourage each other to openly state one’s mind and 
propose various ideas“ 

4 

Discussio
n of ideas 
within 
departme
nts  

....“new ideas are discussed not just in the executive meetings but in 
the responsible departments as well, we always seek employees’ 
understanding of importance and significance of idea 
implementation“ 

7 

Source: drawn up according to research data  
 
When evaluating encouraging creative activities by leaders and management, two categories, 

“activation of employee’s creative abilities” and “inclusion of employees into decision making process” have 
been merged because experts noted that creative abilities are activated only when including them into decision 
making processes. Experts claimed that they are not aware of how they are being assessed by employees, but 
noted that relationships within organization and communication culture have a more positive influence on 
encouraging creative activities than negative. 

Final set of questions was related to perception of collective/work group support. Experts’ opinion on 
this matter was unanimous. Each one of them emphasised that their organization perceives tolerance as a 
necessity. Trust, good interpersonal relations and mutual support prevails between colleagues. According to the 
experts, conflicts are managed constructively and problematic situations are solved efficiently. It has also been 
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mentioned that various techniques are employed for idea generation. Among most frequently mentioned were: 
work in groups, brainstorming, discussions of travellings (this includes possibility to use experience and ideas 
from other countries), discussion of seminars and trainings (employees who have attended them share their 
experience).  

In conclusion it might be pointed out that executives and creative employees of the organization 
emphasize the importance of creativity to the organization and its achievements as well as fostering employee 
creativity. 

 
Conclusions  

1. In various contexts creativity is studied in different aspects and most frequently in scientific 
literature is understood doubly: as a characteristic of a person able to think creatively and as a process of 
organization during which a creative product is yielded. Need for creativity exists in various 
organizations, it is necessary to adapt to rapidly changing environment, create new products and 
improve client service. Creativity plays an important and crucial role in business process and is the 
essential link in business behaviour. An organization is creative and innovative when activities of its 
employees are based on an attempt to discover something new and useful. Every organization must 
understand that a creative employee assists expansion, development and persistence in competitive 
market. Creativeness is being incorporated into organizational culture therefore it is important to 
analyse and evaluate it as well as create favourable conditions to foster it. 

2. Conditions favourable to fostering creativity in the organization are produced when: possibility to 
object exists, creativity, enthusiasm, optimism and constant perfection are encouraged, endeavours are 
appreciated and sense of responsibility is cultivated. When fostering the competence of creativity within 
an organization, following values are developed: openness to everything that is new, original and 
interesting, confidence in own creative abilities, sharing of ideas and views, desire to create and test 
new creative measures and possibilities, acknowledgment for creativity as an interesting and valuable 
activity. 

3. Creativity is related to production of new ideas, views and activities whereas innovations are 
expressed through implementation of these creative ideas within an organization. In scientific literature 
the concepts of creativity and innovation are frequently assimilated or treated ambiguously. According 
to some authors creativity produces innovations, while others claim that innovations yield creative 
ideas. However, in general creativity is understood as an integral and essential part of producing 
innovations or their predecessor. 

4. Qualitative research highlighted the importance of creativity fostering in organizations. It was 
determined that managing and creative executives only partially understand and value the influence of 
creative employees on the results of the organization. Insufficient attention is paid to fostering 
creativity, managers and workers are only partially motivated for creative decisions. It is recommended 
to develop creativity fostering programs, motivate employees for their initiatives and creativity when 
solving problems and create favourable conditions for manifestation of creativity within an 
organization.  
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Abstract: The article examines the following issues: Internal Market; Cohesion and European Union funds in the sphere of 
competitiveness; innovation and investment into the economy;Consumer Protection; Energy; Telecommunications; 
Common Trade Policy. 
Keywords: European Union Funds; Internal Market; Consumer Protection; Energy Policy; Common Trade Policy. 
 
Rezumat: Articolul analizează următoarele aspecte: piaţa internă; coeziunea şi fondurile Uniunii Europene în domeniul 
competitivităţii; inovaţia şi a investiţiile în economie; protecţia consumatorilor; Energie; Telecomunicatii; Politica 
comercială comună. 
Cuvinte cheie: fondurile Uniunii Europene; Piaţa internă; Protectia Consumatorilor; Politica energetică; Politica 
comercială comună. 
 
Introduction: 
General picture – the Czech Republic in the European Union: 

• Czech Republic is a member of the European Union since 2004. 
• European Union market = 508 million consumers, common policy and rules. 
• Attraction of FDIs. 
• Competitiveness. 
• Political benefits. 
• Regulatory environment. 
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• More influence on 3rd countries. 
It has been 10 years since this May since the Czech Republic joined the European Union together with 9 

other European countries. 
Economic benefits: 

• Being a member of the European Union makes companies constantly innovate, which ultimately means 
better economic growth for the European Union economy as a whole, as compared to the situation of a 
country whose companies need to compete mainly on the national markets only. 

Political benefits: 
• Common regulatory environment enables producers, service providers and consumers benefit from a single 

set of rules on the entire Internal Market of the European Union. 
• Obviously, this market is not complete and a number of barriers persist, nevertheless, the achievements so 

far are unique globally. 
• As a member of the European Union, the Czech Republic – as a smaller state in terms of size, population 

and economic power – has a much greater chance to negotiate better deals with 3rd country partners than it 
had before entering the European Union. 

Main Characteristics of the Czech economy: 
• Small, open economy. 
• Strong trade and ownership links with European Union. 
• Economic structure: 
- Agriculture 2,3 %, 
- Industry 33,8 %, 
- Services 58 %. 

• The CR is a small, industrial and export-oriented economy. 
• Due to strong trade and ownership links with European Union, more than 80% of Czech exports goes to 

other European Union member countries. 
• The Czech economy has several specific features: 
• Share of economic sectors and subsectors in GDP; 1Q 2011): 
• Agriculture 2,3%. 
• Industry 33,8% (Manufacturing 22,7%, Construction 6%). 
• Services 58% (Trade, hotels and restaurants, transport 21,2%, Financial and business services 16,6%. 
• The automotive industry is the largest single industry, and, together with its upstream suppliers, accounts 

for nearly 24% of Czech manufacturing. 
o Regarding GDP: 

• The Czech economy experienced its peak in the first quarter of 2006 (7.6% growth). 
• During 2009, the Czech economy fell in the deepest recession in its recent history due to global crisis. 
• GDP declined by 4.4% in 2009, signs of recovery occurred in the first half of 2010. 
• Close relationship between domestic economy and external demand stood behind this development. 
• The economy declined by 0.9% in 2012 and by 0.9% in 2013 (y-o-y change data). 
• In the first quarter of 2014 there was a growth by 2.5% (y-o-y change data). 
• The outlook for this year predicts about 1.5% GDP growth. 

This chart compares in more detail GDP of the CR with Germany, Poland, Slovakia and EU27. 
High  economic growth until mid 2008 is obvious – catching up the European Union GDP level (83% of 

European Union average in 2009), after recent recessions drop to 81% of EU average in 2010-2012 follows. 
Our European Union membership has been a catalyst attracting major inflows of foreign direct 

investment. As evident, several important waves of FDIs, mainly into export oriented industries came after 
accession of the CR into the European Union. 

A development of the industrial production since 2008 up to now: 
• There were two recessions in recent development, 2009 and 2012, followed by growth again in 2013. 
• Significant decline of industrial production in 2009 (-13.6%), then a period of growth (8.6% in 2010 and 

5.9% in 2011). 
• Industrial production: 0.8% decline in 2012, 0.1% decline in 2013, 6.7% growth in first quarter 2014. 
• Important share of automotive industry 24.0% (2013). 
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• New orders: growth in first quarter 2014 (16.6% y/y), non-domestic (20.3%y/y). 
• The outlook for this year predicts growth about 5%. 
• When we look in detail at foreign trade figures: 
• Foreign trade reached 350.7 billion CZK surplus in 2013. 
• Exports grew by 3.0% and imports by 1.8% in 2013. 
• In the first quarter of 2014 Czech exports grew by 16.9% and imports by 14.8%. 

Regarding the cohesion policy, the decision of the Czech Republic to join the European Union has been 
shown as the right step. The advantages that EU membership brings are obvious.  

The undisputed benefits of the European Union membership is the possibility of drawing European 
Union funds. From 2004 to the end of 2013 was drawn from the European Union and its subsidies CZK 676.2 
billion (EUR 24.6 billion), while the Czech Republic has paid to the common European Union budget 
342.8billion CZK (EUR 12.5 billion), which means that we have benefited from 333 billion CZK (12 billion 
EUR). 

Incomes from the Structural Funds and the Cohesion Fund in 2013 amounted to a total of CZK 92.5 
billion (EUR 3.37 billion) and accounted for over 73% of the total income of the Czech Republic from the EU 
budget. 

Since 2004, the Czech Republic has implemented thousands of projects under the support from 
European funds. These are the various types of projects, for example in infrastructure, environment, regional 
development, research and development, human resources development and so on. 

Tangible benefits of the European Union Funds: 
 175 historical monuments were saved and reconstructed. 
 72000 jobs were directly created. 
 500 buses, trolley buses and trams were bought. 
 92 sewage treatment plants were built. 
 2000 km of roads and railways were built and reconstructed. 
Let me cite a few examples of the main tangible benefits of the European Union Funds: 
• 175 monuments were saved and reconstructed. 
• 72000 jobs were directly created. 
• 500 buses, trolley buses and trams were bought. 
• 92 sewage treatment plants were built. 
• 2000 km of roads and railways were built and reconstructed. 

 
Rezults and discussion: 

Ministry of Industry and Trade of the Czech Republic has many years of experience with the 
implementation of European funds. Under our responsibility, two operational programmes are running: 
1) The Operational Programme Industry and Enterprise (OPIE). 
2) Operational Programme Enterprise and Innovation. (OPEI). 
These two programmes altogether possess the volume of funds in the total amount of approximately 

CZK 110 billion (EUR 4 billion), which aimed to support especially small and medium-sized enterprises. 
OPIE 2004 – 2006 contributed to the introduction of innovations, new technologies and changeover to 

more sophisticated productions. It was supported by the preparation of areas and facilities for business and 
investors, as well as the development of domestic companies ant the establishment of new SMEs. OPIE played 
an important role also in promoting technological development and innovation, focusing on the propagation of 
modern technologies and the creation of cooperation networks between firms and between firms and research 
institutions. 

Global goal of OPEI 2007 – 2013 is to: 
Increase competitiveness and innovation performance of the industry and services sectors. 
Compared to OPIE, OPEI 2007 – 2013 is more focused on research, development and innovation and 

the technology transfer. 
Currently the MIT is preparing for the new programming period, in which will implement the OP 

Enterprise and Innovation for Competitiveness (OPEIC). 
Programming for 2014+ is completely different from previous programming periods: 
There is concentration on EU 2020 strategy and proposed measures for higher competitiveness. 
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Several shifts are expected: higher attention to the applied research, co-operation between research 
institutions and universitities with business, more frequent use of financial instruments (in direct support of 
SMES). 

Global goal of a new OP EIC is to: 
 Increase the competitiveness of the Czech economy by supporting the business environment and 

promote innovations in the production and services sectors, energy treatment and development of ICT. 
Results of interventions are: 
 Almost 12.500 projects supported. 
• Over 1.600 projects have been supported in the field of R&D, Innovations and Patents. 
• 1.270 ICT development projects. 
 4.900 of newly installed technologies (machinery, equipment or groups of machines and equipment 

for manufacturing or trade). 
 More than 37.000 new jobs created, of which 3 160 in R&D. 
 Innovative products increased their share of total sales of supported companies to 19,6%. 
As I have already mentioned, OPIE and OPEI possess the volume of funds in the total amount of 

approximately CZK 110 billion (EUR 4 billion), aimed to support especially small and medium-sized 
enterprises. 

Thanks to their realization: 
• Almost 12.500 projects were supported. 
• Over 1.600 projects have been supported in the field of R&D, Innovations and Patents. 
• And 1.270 ICT development projects were implemented. 
• 4.900 of newly installed technologies (machinery, equipment or groups of machines and equipment 

for manufacturing or trade). 
• More than 37.000 new jobs created, of which 3 160 in R&D. 
Innovations also bring positive results in terms of increasing the competitiveness of enterprises 

supported, respectively regions: 
• Innovative products increased their share of total sales of supported companies to 19,6%. 
Internal Market 
 EU-wide free trade area based on 4 pillars: 
- Free movement of: 
 people; 
 goods; 
 services; 
 capital. 
- The existence of the Internal Market is from the Czech point of view one of the main successes of 

the process of European integration and it has considerably benefitted the Czech Republic and the whole 
European Union. 

- The Internal Market is therefore one of our key political priorities in the area of the European 
Union policies. It plays a crucial role in increasing national and European competitiveness and growth and 
creating new jobs though common rules and legislation, which makes the European Union market more 
attractive for foreign investments and more consumer friendly. 

- Examples of real benefits of these four freedoms are: student exchange programs, possibility of 
placing your product on any European Union 28 market without having to do 28 times the paperwork, 
possibility of selling your services online in any member state or opening a bank account in another European 
Union country without excessive paperwork. 

Benefits of the Internal Market. 
Benefits for the State: 
 Enhanced investment attractiveness; increased rate of economic growth; more income in taxes 

thanks to a broader tax base. 
Benefits for individuals: 
 New goods and services; customer protection; drop in prices; work and study abroad. 
Benefits for companies: 
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- Access to customers; zero tariffs and quotas; harmonization; access to EU-wide supply and 
financial chains; economies of scale. 

- The Internal Market brings advantages to the State as well as to individuals and companies. 
- The Czech economy is small and open and thus benefits disproportionately from its accession to 

the common market. Around 83% of the Czech export are placed on European Union markets. 
- Consumers enjoy a wider range of goods and services at a lower price due to fiercer competition. 

They are protected by common minimum customer protection standards both at home and abroad. 
- In some economically important sectors, such as utilities or air transport, national monopolies lose 

their privileged position to new entrants as the sectors are opened up to competition. 
- As tariffs and quotas are eliminated companies find it easier to reach to their customers in all 

European Union countries and the companies can make the most of the EU-wide supply and financial chains. 
- Reduction in red tape due to technical and quality rules harmonization results in less bureaucracy-

related costs. 
Challenges and costs of the Internal Market. 
Challenges for the State: 
 Structural unemployment and “brain drain” 
Challenges for consumers: 
 Trust in foreign goods and services providers and watchdogs 
Challenges for companies: 
 Incumbent enterprises need to raise their game or they will go bust 
 More “Made in Brussels” bureaucracy 
- The accession to the Internal Market means also some costs and challenges, especially at the 

beginning of the transition process, which nevertheless in a longer-term leads to positive results. 
- Due to increased competition and open markets in other Member States entire economic segments, 

which are no longer economically viable, might disappear, which gives rise to structural unemployment. 
- “Brain drain” can occur as especially young professionals leave their home country for a more 

lucrative job abroad. This phenomenon urges the State to adopt quickly necessary structural reforms. And the 
experience of some Center and East European Countries proves that the professionals who left often return 
home enriching home economy with their experience acquired abroad. 

- It takes some time for the costumers to gain trust in foreign goods and services providers and 
watchdogs. However the free trade mechanisms solve naturally this problem, especially when a common 
European customer protection is guaranteed. 

- Incumbent enterprises need to raise their game or they will go bust. The Czech textile industry for 
example suffered two shock waves over the past three decades. The first one came with the dissolution of the 
COMECOM. The second wave was provoked by the accession to the European Union, which tore down all 
remaining barriers to the flows of cheap clothes, especially from Asia. Nowadays, only a tiny fraction of the 
labour force is employed in this sector (1990: 246 000; 2014: 32 000) but the companies which managed to 
adapt to the new realities have found their niches in high value added segments such as technical textile or 
outdoor clothing. 

- The economic growth started to pick up even before the Czech Republic joined the European 
Union as investors were attracted (leaving investment incentives and tax deductions aside) by the prospect of 
European Union membership. Until the crises struck in 2009, the Czech Republic was catching up with the so 
called old Member States. 

- Following the financial meltdown, the Czech Republic experienced a double-dip recession due to a 
combination of weak global demand and restrictive (pro-cyclical) domestic fiscal policy. As a result 
convergence stalled, nevertheless it’s starting again benefitting of the Internal Market possibilities. 

- The costs of staying outside the European Union and the EU common market would be immense.  
- Thanks to the European Union membership the Czech Republic grew faster by 1,1 percent p.a. 

Cumulatively, the Czech economy thus gained to the volume of 3,1 trillion CZK between 2004 and 2013. The 
European Commission’s estimate is even more upbeat; 5,4 trillion CZK. 

- Between 1.7 and 3.3 percent to the Czech GDP in the year 2013 alone is directly attributable to its 
Internal Market membership (between 65 and 130 bn CZK). Taking the post-2004 perspective, the Czech 
Republic enjoyed a  boost of about 770 bn CZK (estimates ranges from 510 to 1020 bn CZK). 
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- Even the conservative estimate suggests that if the Czech Republic did not join the Internal Market 
it would lose around 100 billion CZK p.a. and there would be 75% more unemployed. Without joining the 
common market, there would have been no convergence as the rate of growth of the Czech Republic would not 
have exceeded those that experienced Western European countries around the same time. 

Consumer protection in the European Union: 
 Consumer policy is adopted and consumer legislation is regulated on both national and European level.  
 MSs must: 

• Adopt (transpose, implement) the EU legislation and. 
• Follow the EU policy. 

 BUT: MSs at the same time draft it, negotiate and adopt it:  
• It is also “their policy and their legislation”. 
• Consumer protection is one of the areas where the EU plays an important role. 
• Measures adopted in the field of consumer protection affect not only quality of life of 

consumers/citizens but also the business environment. Consumer legislation helps to achieve a high 
level of consumer protection on one side and eliminates rough traders from the market on the other 
side. 

• Consumer policy is adopted and consumer legislation is regulated on both national and European 
level. 

• National policy as well as national legislation is influenced to a great extent by EU development and 
achievements. That is true in particular in case of the legislation which must be transposed and 
properly enforced in the Member States. 

• However, the fact that as an European Union Member State, we must adopt the EU legislation and 
follow the policy drafted in Brussels does not mean that we are powerless. Rather to the contrary. 

• We must follow the European Union policy and legislation but we are at the same time the one who 
drafts it, negotiates and adopts it. It is also “our policy and our legislation”, in spite of the fact that it 
comes from Brussels. 

Benefits for consumers from European Union legislation: 
 Areas of major benefits: 
 Safety of goods (RAPEX). 
 Economic interests: right to withdraw, information obligations of traders, guarantees. 
 Unfair commercial practices (uniform prohibition of misleading and aggressive practices of 

traders). 
 Co-operation in enforcement (no rights without efficient enforcement). 
Areas of major benefits for EU consumers stemming from the European Union legislation, appreciated 

by consumers: 
- Safety of goods: goods on the internal market must be safe – this principle is included in the 

general product safety directive of 2001; in order to achieve this goal, the directive provides for obligations of 
producers, importers and other economic operators. At the same time, the Directive introduces system RAPEX 
(European database of dangerous products, platform for exchange of information about such products); if a 
dangerous product is detected in one country, all Member States are almost immediately informed through 
RAPEX about it and can take adequate steps. 

- Economic interests: European Union legislation introduces many important rights for consumers 
that put into balance their position vis-à-vis traders. One of the examples is right to withdraw from a contract 
that was concluded off-premises or from a distance contract. Consumers have, thank to the European Union law, 
14 days to withdraw from such contracts without giving any reason. Also obligation of traders to provide 
consumers with certain information in case of these contracts is highly appreciated achievement of the EU 
consumer legislation. There rules have been recently reviewed and the respective national legislation 
implementing them are applicable as of 13 June 2014; the rules now apply uniformly in the European Union. 
Another example – rules on guarantees on goods – consumers have right to have the goods replaced, repaired or 
the contract cancelled if the goods bought by consumers are not in conformity with the contract. The guarantee 
period must be at least 2 years; however, the Member States have in this case possibility to go beyond and 
provide their consumers with longer period. 
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- Unfair commercial practices: European Union legislation prohibits unfair commercial practices that 
mislead consumers or are aggressive, and which make a consumer to make a decision about a transaction that he 
would otherwise not have taken. Rules on unfair commercial practices apply uniformly in all Member States. 

- Co-operation in enforcement: efficient enforcement is a pre-condition for consumer rights to be 
respected. In order to ensure this, the European Union adopted regulation on co-legislation, in particular the 
legislation protecting economic interests of consumers in cross-border cases. This co-operation is fruitful 
because EU-wide breaches of legislation are thus eliminated. 

Energy Policy: 
- Experience, Advantages and Disadvantages. 
- Three main topics: 
- Liberalization of the Czech energy sector. 
- Energy and climate policy. 
- Gas and electricity market integration. 
European Union membership has significantly amended the functioning of the Czech energy market. Of 

course it is impossible to summarize all the achievements, changes and challenges in a few minutes, therefore I 
would like to highlight 3 main topics: 

- Process of the liberalization of the Czech energy sector. 
- Impacts of the energy and climate policy. 
- Progress of the gas and electricity market integration. 
Liberalization of the Czech energy sector: 
 Natural monopoly in 90s. 
 2nd Liberalization package: 
- Opening of the electricity market. 
 3rd Liberalization package: 
- Increasing the transparency. 
- Rules for third countries’ companies. 
Up to 90s of the last century the network industry (and not just in the energy sector) was viewed as a 

natural monopoly, where commodity prices were regulated. Following the accession to the European Union, the 
Czech Republic needed to comply with liberalizations rules of the common market. 

This represents considerable benefits for final customers as they may choose and switch its current 
supplier without any charges and fines since 1st January 2006. 

The 3rd package represents further deepening of new provisions, mainly increasing the transparency, the 
protection of customers and some other provisions reflecting the last development. E.g. Third country clause – 
protection against “unsuitable” overtaking of transmission or transportation grids by subjects from some non 
European Union countries. Also, this means that all the foreign operators and companies must comply with 
European Union legislation and customers and domestic producers are therefore better protected. 

Energy and Climate Policy: 
 20 – 20 – 20 goal on the European level: 
- Czech republic: national target for renewable energy sources proportion: 13% in 2020. 
- 2010: 8,3% - meeting the target. 
 Energy efficiency targets: increasing technical level of the industry, e.g. home appliances. 
As you may be aware, in 2007 so called the 2020 Climate and energy package has been adopted. 
This Strategy sets three main objectives: to reduce greenhouse gas emissions by 20% from 1990 level, 

to raise the share of energy produced from renewable sources to 20% and to improve energy efficiency by 20%. 
The European Union is currently meeting first two goals and the Czech Republic is a part of this process. 

National target for renewable sources is set to 13% in 2020, in 2010 the actual share was 8.3% and we 
are on a good way to meet our obligations. 

Energy Efficiency and Emission goals are helping to increase the technical level of the industry – as 
companies need to innovate – for example, home appliances must meet electricity consumption goals, what 
helps ordinary people to save money as they consume less electricity. 

Gas and Electricity Market Integration: 
 Regional markets as a step toward one single European market for electricity and gas 
 Better interconnection lowers final prices for consumers (gas) 
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 Disadvantage: distortion of electricity market 
 Example of EU Projects of Common Interest: North – South Gas Corridor in V4 countries. 
The Czech Republic supports the efforts aimed at integrating gas markets both at regional and European 

Union levels and believes that regional market integration is a right step toward a functioning integrated gas 
market in the European Union. Better interconnection leads to greater level of energy security and may also 
decrease final prices for consumers, mainly of natural gas. 

On the other hand, better integration leg to market distortion, which is currently the case in Germany 
and three countries in Central Europe – Czech republic, Slovakia and Hungary. Impact of the deployment of 
renewable energy sources is the decrease in wholesale electricity price whilst an increase of final prices for final 
consumers – as they need to carry the burden of state subsidies. Because the market of Germany and the other 
three countries is interconnected, the prices are very similar, sometimes even the same. Low price of electricity 
leads to inability of the producers to repair and built new facilities, which may endanger the technical ability of 
the system to deliver. 

To get back to the positive aspects of the market integration: there is greater physical interconnection in 
gas networks. Since 2013 gas pipeline Gazela is in operation and it allows to import gas from western Europe 
which leads to diversification and higher level of security of energy supplies for the Czech Republic. 

Among the European Union Projects of Common Interest there are listed some of the interconnections 
which should be built on the territory of the Czech republic, one example is North – South Gas Corridor in 
Visegrad Four countries. 

Telecommunications: 
- 2002 Telecommunications Package. 
- Process finalized with the adoption of the Act on Electronic Communications in 2005. 
- Since the Accession of the Czech Republic to the European Union, we have our say in the creation 

of European Union regulation in the sector – Telecommunications Single Market Package. 
The pre-accession preparations in the electronic communications sector took the Czech Republic several 

years to complete. The national legal system in telecommunications had to be analysed and harmonized with the 
European Union legal framework. 

Most importantly, the so-called telecommunications package of 2002, which consists of four key 
directives of the European Parliament and the Council, that you can see on the slide, had to be transposed into 
national law. 

The transposition of the mentioned Directives into national law created the  basis for the transformation 
and modernization of the Czech electronic communications sector, in line with the trends in the European 
Union. 

The national regulatory framework that incorporated all the principles and provisions of the mentioned 
directives was completed by 2005 with the publishing of the Electronic Communications Act. 

After the Czech accession to the EU in 2004, we have been continuously and actively engaged at the 
European Union level in the harmonization of the regulation of a dynamically developing telecom market. 

The most recent regulation to be adopted is the Telecommunications Single Market proposal. This is an 
example of legislation where a thorough analysis and discussions is needed in order to avoid any possible 
negative effects on the market and the economy of the European Union as a whole. 

The Opportunities and Challenges of the Telecom Market Integration: 
- OPPORTUNITIES. 
- Liberalization, higher levels of competition, new and higher-quality services. 
- Higher BB penetration and development. 
- Harmonized consumer protection, security of services and robustness of the networks. 
- CHALLENGES. 
- Challenges of harmonization for the national environment.  
- Diminishing national competences and authority in the regulatory process. 
The Czech Republic has benefited from its accession to the European Union, since the harmonization of 

the legal framework in this area has contributed to a gradual liberalization of the sector and a departure from 
state-owned monopolies to a competitive and predominantly private market, which in turn led to the 
modernization of the whole sector, an influx of international investment and consequently a rapid development 
of the telecommunications networks and range of new services. 
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This has also led to an increase in the number of mobile phone subscriptions. For a comparison, there 
were over 14 million subscriptions in 2010 (in a country of little over 10 million polulation) compared to only 4 
million in 2000. Also growing is the number of mobile broadband subscriptions: in 2010, there were a total of 
2.8 million mobile broadband subscriptions compared to 800 thousand in 2005. 

Not only mobile broadband is on the rise. The increase in fixed broadband coverage is also one of the 
national priorities of the Czech Republic. We have put in place concrete measures to encourage the development 
of high-speed internet networks allowing transfer speeds of 30 Mbit/second by 2020 for the entire Czech 
population and 100 Mbit/second for at least half of the Czech populations. This target is in compliance with the 
objectives of the Digital Agenda for Europe and its achievement should be supported by the transposition of the 
Broadband cost reduction directive that was recently adopted by the  European Union Parliament and Council. 

The Czech Republic has also benefited from the common EU regulation in areas such as data and 
services security. 

On the other hand, there are also a few negative aspects of the integration of the Czech telecom market 
into the European Union market. Harmonization is sometimes a toll for integrated Europe and you may not 
always agree with everything. Weakening of the national competences and authority in the regulatory process is 
a reality you have to come to terms with.  

European Union Common Trade Policy: 
- Framework for trade relations between European Union member  states and third countries; 
- Before joining the European Union: the Czech Republic had its own trade policy; 
- After joining the European Union: one single trade policy; 
- European Union has exclusive competence; 
- European Commission negotiates; 
- Content of the common trade policy: Goods, Services, Foreign Direct Investment, Intellectual 

Property Rights; 
- Principles of the common trade policy for: Tariff rates adjustment, Trade agreements, Unification 

of liberalization measures, Export policy, Trade protection measures. 
The European Union Common Trade Policy establishes the framework for trade relations between 

European Union member states and third countries. 
The content and principles of common trade policy are described in the Article 207 of Treaty on the 

Functioning of the European Union. 
Before joining the European Union every country had its own trade policy. After joining the European 

Union, the common single trade policy exists. It does not mean, that country cannot have its trade interests. On 
the contrary, within the European Union, country can better enforce its interests, because it is part of huge entity 
with more power, therefore there is bigger possibility to achieve something. 

Trade negotiations are conducted by the European Commission on the bases of mandate given by the 
European Council. 

Content of the common trade policy is: Goods, Services, Foreign Direct Investment, Intellectual 
Property Rights. 

And principles of the common trade policy are set for: 
- Tariff rates adjustment. 
- Trade agreements. 
- Unification of liberalization measures. 
- Export policy. 
- Trade protection measures. 
State of play: 

Multilateral negotiations Bilateral agreements Unilateral measures 
Post-Bali agenda 
1. Trade Facilitation Agreement 
(TFA) 
2. Work Programme for finalization of 
Doha Development Agenda 
 
Plurilateral initiative: 

EU-USA Transatlantic Trade and 
Investment Partnership (TTIP) 
 
EU-Japan Free Trade Agreement 
 
EU-Canada Comprehensive 
Economic and Trade Agreement 

EU provides Generalized 
Scheme of Preferences 
(GSP) to developing 
countries 
 
Autonomous Trade 
Preferences  
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1. Information Technology 
Agreement (ITA) 
2. Trade in Services Agreement 
(TiSA) 

(CETA) 
DCFTA with Eastern Partnership 
countries 

- E. g. Moldova 

TFA: aim is to facilitate customs procedures; the TFA is targeted mainly at developing and least 
developed WTO Members; the TFA is to be finalized by the end of July 2014 and is expected to be in force in 
2015. 

Work Programme: its objective is to finalise the current round of multilateral trade negotiations – Doha 
Development Agenda and is supposed to be agreed by the end of this year and implemented from January 2015. 

ITA: main objective is tariff elimination for high-tech products. 
TiSA: plurilateral agreement on trade in services between the EU and currently 21 WTO-members. 

Objective is to achieve an ambitious outcome. The plan is multilateralisation of this agreement in the future. 
TTIP: At the end of May 5th round of negotiations took place. Specific offensive interests of the Czech 

Republic in TTIP are elimination of non-tariff barriers, regulatory coherence, market access for public 
procurement at all levels. 

European Union - Japan: at the end of March 5th negotiation round took place. In May was annual 
assessment of negotiations. 

European Union - Canada: finalization of negotiations. The political agreement between Barroso and 
Canadian prime minister Harper was achieved. Specific offensive interests of the Czech Republic are trade 
liberalization, market access for public procurement at all levels, elimination of non-tariff barriers, protection of 
intellectual property rights, free movement of persons, investment protection. 

Eastern Partnership: 
• Ukraine: Agreement was initialed in July 2012. Signature should take place at the end of  June 2014. 
• Moldova, Georgia: Agreement was initialled in November2013 and should be signed at the end of June 

2014. 
GSP: In January 2014 new rules for GSP were introduced and came into force. New Regulation 

concentrates on the countries most in need. 
Autonomous Trade Preference: preferential that offers preferential, access to the European Union 

market unilaterally. Autonomous Trade Preferences are now granted to Moldova, Ukraine and to all Western 
Balkans countries. 

In particular, Moldova benefits from Autonomous Trade Preferences since 2008. Some of the products 
are subject to quotas for tariff thee access European Union, removed the quota for wine and Moldova wine can 
be exported to the European Union tariff free. 

Czech Republic – 10th anniversary in the European Union: 
- The  Czech economy grey thanks to European Union membership 1.1% faster. 
- Since 2004 the average gross wages grew by 43% to present 25 700 CZK – 935 EUR. 
- Share of households that have access to the Internet grew by 54% since 2005 and present 

household Internet coverage is 75%. 
- We benefited from 333 billion CZK (12 bil. EUR) from European funds in the past ten years. 
- Czech Republic in the European Union has a better chance to export generating significant trade 

surplus and technological innovation. 
Let me conclude with a bit of statistics: Joining the European Union has moved us forward 

economically. Since 2004 the Czech Republic has been growing faster than in the previous time period. 
According to the Czech Statistical Office  the whole Czech economy grew 1.1% faster than it was without the 
European Union. The Czech Republic endured fastest economic growth between years 2000 and 2007. For 
example since 2004 the averages gross wages grew by 43% to present CZK 25 700 (935 EUR), science and 
development budget grew by 107% with its private sector share of one quarter, car production grew by 159%. 
Share of households that have access to internet grew since 2005 by 54% and present household internet 
coverage is as high as 75% of them. Today the Czech Republic has one of the most open economies in the 
European Union and compared to member states of a similar size is has the most open economy of them all. Not 
only have we benefited from 333 billion from European funds in the past ten years, but our membership has also 
been a catalyst attracting major inflows of foreign direct investment. Our accession to the Union, a zone of 
stability, prompted numerous foreign investors to start viewing our country as a good places to do business. 
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Czech businesses, for their part, gained access to foreign markets. European Union countries now absorb more 
than 80% of Czech exports. 
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ÎNVĂŢĂMÂNTUL VOCAŢIONAL TENIC DIN REPUBLICA MOLDOVA ÎN 
CONTEXTUL GLOBALIZĂRII. MODELE DE ORGANIZARE A ÎNVĂŢĂMÂNTULUI 

PROFESIONAL TEHNIC 
 

Aurelia TOMŞA,  Conf. univ.,dr. ASEM 
 

Veronica MIDARI Drd. ASEM 
 

REZUMAT:  Societatea de astăzi este supusă unui proces intens de globalizare. Acest proces impune rigori, inclusiv, în 
faţa sistemului de formare profesională în cadrul învăţământului profesional tehnic din Republica Moldova.  Există câteva 
modele eficiente de organizare a sistemului de învăţământ profesional tehnic: modelul învăţământului dual, modelul 
formarii profesionale in mini-întreprinderile din cadrul instituţiei de învăţământ. Însă pentru realitatea Republicii Moldova 
modelul optim este bazat pe instituţionalizarea mecanismelor de interacţiune dintre sectorul de formare profesionala şi cel 
al economiei naţionale. Pentru aceasta se cere promovarea dialogului social in cadrul Comitetelor Sectoriale şi instituirea 
structurilor precum Agenţia pentru Cadrul Naţional al Calificărilor, Agenţia de Asigurarea Calităţii in Învăţământul 
Profesional, consolidarea capacitaţilor Centrului Republican de Dezvoltare a Învăţământului Profesional, revizuirea 
statutului legal al Comitetelor Sectoriale, crearea Consiliilor colare in cadrul instituţiilor de învăţământ cu reprezentanţi 
ai agenţilor economici. Pe măsura formari acestor structuri, este necesara formarea culturii dialogului social permanent 
pentru revederea necesitaţilor schimbătoare ale sectoarelor economiei.  Prin formarea abilitaţilor de interacţiune se va 
putea atinge obiectivul propus in documentele strategice atât ale sistemului educaţional, cât şi ale sistemului economic din 
Republica Moldova. Astfel, se va realiza şi ajustarea sistemului profesional din Republica Moldova la rigorile economiei 
globalizate, oferind servicii educaţionale solicitate pe piaţă. În altă ordine de idei, forţa de muncă formată va fi suficient de 
calificată pentru a dispune de posibilităţi de mobilitate în condiţiile globalizării.   
 Cuvinte cheie: Învăţământul profesional tehnic, Cadrul Naţional al Calificărilor, Sistem de învăţământ dual , Comitete 
Sectoriale , Dialog social in învăţământul profesional tehnic, 
 
ABSTRACT:  Today's society is subjected to a process of instens globalization. This process requires changes, including 
changes in professional education in vocation education system in Republic of Moldova. There are several effective models 
of organizing vocational education system: the model of dual vocational training, the model of mini-enterprises within 
educational institutions. But in the reality of Republic of Moldova the optimal model is based on the institutionalization of 
mechanisms of interaction between education system and the national economy. In order to achieve this is important to 
support the promotion of social dialogue with Sector Committees, establish structures such as the National Qualifications 
Framework Agency, Agency for Quality Assurance in Vocational Education, to build the capacity of Republican Centre for 
Development of Vocational Education, review the legal status of Sectoral Committees, creat school councils in educational 
institutions with representatives of businesses. In paralle with the the creation of these structures, the culture of social 
dialogue will get inforced, since a permanent dialog is needed to review the changing needs of economic sectors. Building 
the interaction it will be possible to achieve the target in strategic documents of both systems: educational and economic. 
This will lead to the integration professional training in Republic of Moldova to the requirements of global economy, 
providing educational services required on the market. In the other side, the workforce created in this system will get up to 
the quality sufieint to have opportunities for mobility in the context of globalization. 
Key words: Vocation education trainingm (VET), National Qualification Framework, Dual Education System, 
Sector Committees, Social Dialog in VET 

 



66 67

UNIVERSITATEA DE STUDII EUROPENE                                                             VECTOR EUROPEAN  
DIN MOLDOVA                                                           REVISTA ŞTIINŢIFICĂ Nr.2/2014 

 
CONFERINŢA INTERNAŢIONALĂ ŞTIINŢIFICO-PRACTICĂ 

“ABORDĂRI EUROPENE ÎN CERCETARE ŞI INOVARE” 
9-12 OCTOMBRIE 2014 

 
 

Învăţământul vocaţional tehnic din Republica Moldova în contextul globalizării  
Societatea de astăzi este supusă unui proces intens de globalizare. Acest fenomen este dictat de condiţii 

economice care solicită export şi import de mărfuri de calitate la un cost rezonabil. În acest context, procesele 
legate de forţa de muncă, la fel, se supun proceselor de globalizare. Aceste procese cuprind fenomene legate de 
mobilitatea forţei de muncă, modele de recrutare şi angajare a aceştia, dar şi procese legate de formarea 
profesională în cadrul sistemului educaţional.   

Schimburile de opinie între decidenţii educaţionali cu privire la formarea forţei de muncă au fost 
permanent susţinute de organizaţii internaţionale precum OECD (Organisation for Economic Co-operation and 
Development), CEDEFOP (European Centre for the Development of Vocational Training), UNESCO (United 
Nations Educational, Scientific and Cultural Organisation), WB (World Bank). [16] Reformele educaţionale 
sunt susţinute de donatori internaţionali, cu toate că acestea se construiesc în baza experienţelor naţionale în 
domeniul educaţional. Astăzi constatăm tot mai mult că facem parte dintr-o societate în care se afirmă educaţia 
fără frontiere. Acest fapt este susţinut şi de valorile democratice europene, în care drepturile omului sunt un 
subiect discutat important pe agenda zilei. 

Globalizarea a generat încă un fenomen important legat de cultura cunoaşterii. În ţările avansate 
economic procesul cunoaşterii este considerat ca factor major al progresului. „Economia cunoaşterii este pe cale 
să se identifice cu un nou stadiu de dezvoltare a economiei contemporane. Consiliile Europene de la Lisabona 
(2000) şi Barcelona (2002) au fixat, ca obiectiv-ţintă, transformarea Europei (Uniunii Europene) în cea mai 
competitivă şi dinamică economie bazată pe cunoaştere din lume, capabilă să producă o creştere economică 
sustenabilă şi o mai mare coeziune socială”. [1, p.10] 

Procesul de învăţare se schimbă şi el, se cer metode de învăţare rapidă, interesantă şi relevantă pentru 
viaţă şi activitatea profesională şi socială. Acest lucru este determinat de situaţia în economie. „În prezent 
economia vitezelor mari înlocuieşte economia scării mari. Timpul se transformă într-o variabilă critică, fiecare 
interval temporal valorând mai mult decât cel anterior”  [2, p.7]. 

Economia bazată pe cunoaştere se construieşte pe anumiţi piloni: (1) inovaţiile tehnologice şi investiţiile 
în cercetare-dezvoltare; (2) învăţarea din practică şi diseminarea cunoştinţelor; (3) acumularea capitalului cu 
generarea de externalităţi tehnologice pozitive; (4) schimbarea procesului educaţional şi îmbunătăţirea formării 
profesionale. [3, p.3] 

Tot mai actuală devine tema trecerii de la învăţătura teoretizată la învăţarea în baza practicii şi experienţei 
de lucru. Acest principiu devine cu atât mai relevant, cu cât mai mult piaţa muncii devine mai exigentă şi 
competitivă în condiţiile globalizării. Angajatorul modern solicită nu doar cunoştinţe generale, ci şi abilităţi 
specifice, dar şi atitudini şi cunoştinţe-cheie necesare pentru orientarea în condiţii de lucru. Mediul economic 
dictează exigenţele, iar sistemele educaţionale trebuie să fie receptive la lumea schimbătoare din jur. Sistemul 
de formare profesională, în mod special, trebuie să ţină pasul cu schimbările care se introduc în fiecare an în 
procesele tehnologice, administrative şi organizaţionale ale companiilor. La fel, sistemul de formare 
profesională trebuie să ducă evidenţa inserţiei absolvenţilor pe piaţa muncii, cu atât mai mult că angajarea în 
câmpul muncii se poate realiza nu doar în cadrul economiei naţionale, ci şi în cadrul unei economii globalizate. 
Cu cât mai mare este gradul de angajare în muncă, cu atât mai relevante sunt cunoştinţele oferite de instituţie. 
Acesta începe a deveni un criteriu de performanţă pentru instituţii, dar şi o posibilitate pentru agentul economic 
de a coopta forţă de muncă calificată. 

În acest context, învăţământul profesional tehnic devine o prioritate pentru Republica Moldova. Această 
afirmaţie este susţinută de recentele elaborări ale Ministerului Educaţiei susţinute de către Guvernul Republici 
Moldova:  

- Strategia Naţională de Dezvoltare „Moldova 2020”: 7 soluţii pentru creşterea economică şi 
reducerea sărăciei, aprobată prin HG nr. 187 din 03.04.2012,  

- Strategia de dezvoltare a învăţământului vocaţional/tehnic pe anii 2013-2020, aprobată prin HG nr. 
97 din 01.02.2013,  

- Foaia de parcurs privind acţiunile Guvernului în vederea dezvoltării învăţământului 
vocaţional/tehnic pentru perioada 2013-2020, HG nr. 892 din 12.11.2013. 

În aceste acte strategice sistemul de învăţământ profesional se porţionează în raport cu mediul economic 
mult mai aproape din punct de vedere a racordării sistemului educaţional la tendinţele în cadrul sectoarelor 
economice, utilizării aceloraşi echipamente, realizării stagiilor practice monitorizate din partea ambelor părţi, 
formării abilităţilor profesionale ale absolvenţilor conform cerinţelor angajatorilor. Acestea nu sunt aspecte 
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absolut inedite pentru sistemul educaţional, doar că acum accentul asupra racordării la necesităţile economiei 
naţionale este mult mai evident. Obiectivul general promovat prin actele guvernamentale este de a crea sinergie 
dintre sistemul educaţional şi sistemul economic, astfel încât ambele sisteme să fie deschise şi receptive unul 
faţă de altul, pentru ca în final să beneficieze atât economia naţională de forţă de muncă calificată, cât şi 
sistemul de învăţământ profesional, în special cel vocaţional tehnic, prin sporirea imaginii şi atragerea 
potenţialilor studenţi. Conform Strategiei Naţionale de Dezvoltare  „Moldova 2020”, o forţă de muncă mai bine 
educată şi mai bine racordată la necesităţile economiei influenţează producţia naţională brută [7, p.14],  iar 
conform Strategiei de dezvoltare a învăţământului vocaţional/tehnic pe anii 2013-2020, până în anul 2020, 
învăţământul vocaţional/tehnic trebuie să devină atractiv, de calitate, relevant cerinţelor pe piaţă, accesibil, 
orientat pe carieră, flexibil. Absolvenţii sistemului vocaţional/tehnic trebuie să beneficieze de oportunităţi 
sporite de angajare în câmpul muncii datorită abilităţilor şi competenţelor profesionale specifice şi 
competenţelor generale (digitale, lingvistice, antreprenoriale) achiziţionate. [8, p.9] Foaia de parcurs privind 
acţiunile Guvernului în vederea dezvoltării învăţământului vocaţional/tehnic pentru perioada 2013-2020 şi 
Planul de acţiuni al Strategiei de dezvoltare a învăţământului vocaţional/tehnic pe anii 2013-2020 susţin cu 
acţiuni concrete realizarea acestui obiectiv major. [9]  

Acest obiectiv se poate realiza pe mai multe căi. În condiţiile globalizării este foarte relevantă experienţa 
altor ţări în ceea ce priveşte modul de organizare a învăţământului profesional tehnic. Analiza tradiţiilor 
educaţionale din diferite ţări din spaţiul european demonstrează acest lucru. În mare parte, modelul de 
organizare a sistemelor de învăţământ profesional tehnic sunt determinate de tradiţiile stabilite şi de legislaţia 
care formează cadrul de organizare şi funcţionare a sistemului. Se disting mai multe modalităţi de asigurare a 
conexiunii dintre educaţie şi sistemul economic.  

Modele de organizare a învăţământului profesional tehnic 
Învăţământul profesional se asigură prin formare profesională iniţială sau/şi formare profesională 

continuă. Formarea profesională iniţială asigură pregătirea necesară pentru dobândirea competenţelor 
profesionale minime, necesare pentru obţinerea unui loc de muncă. Formarea profesională continuă urmează 
după formarea iniţială şi asigură adulţilor, fie dezvoltarea competenţelor profesionale deja dobândite, fie 
achiziţionarea de competenţe noi. Programele de formare profesională se realizează în instituţii de învăţământ 
profesional tehnic publice şi private (şcoli profesionale, colegii şi centre de excelenţă), autorizate provizoriu sau 
acreditate, în parteneriat cu întreprinderi şi organizaţii, adecvate profilului de instruire. [4, p.39]  

În contextul acestui articol ne referim doar la formarea profesională iniţială în domeniul profesional 
tehnic realizată în instituţiile publice. 

Învăţământul profesional tehnic în economia planificată 
Deşi acest model de formare profesională nu se încadrează în contextual actual al globalizării, acesta este 

adus în atenţie pentru a demonstra diversitatea de organizare a sistemelor de formare profesională. În economiile 
planificate toate instituţiile sunt instituţii de stat. Pregătirea profesională iniţială din timpul sovietic era 
organizată în aşa fel, încât necesitatea de forţă de muncă era asigurată prin formarea în sistemul educaţional. 
[19, p.6] Astfel, conexiunea dintre procesul educaţional şi cel economic era planificată şi relativ uşor 
implementată. Întreprinderile de stat erau obligate să accepte studenţi pentru stagiile practice şi ulterior să 
angajeze la lucru această forţă de muncă. Eficienţa procesului de formare profesională nu este pusă în discuţie în 
cadrul acestui articol, precum şi capacitatea de absorbţie a câmpului muncii a forţei de muncă formate. Totuşi, 
trebuie de remarcat că, în economiile planificate, cu întreprinderi mari de stat, acest lucru era realizabil şi 
funcţional. Într-o economie de piaţa acest model nu mai poate fi implementat cu acelaşi succes. Excepţie 
formează instituţiile din domeniul medicinii şi culturii din Republica Moldova, în care atât instituţiile de 
învăţământ, cât şi cele de oferire a serviciilor medicale şi culturale sunt în gestiunea statului. Astfel, procesele de 
organizare a conexiunii dintre sistemul educaţional şi sistemul de prestare de servicii medicale şi culturale sunt 
mult mai simple şi funcţionează cu un grad mai înalt de performanţă. 

Modelul învăţământului dual 
Un şir de state au dezvoltat pe parcursul mai multor decenii sau chiar secole sistemul de învăţământ dual. 

Acest sistem este practicat în mai multe ţări, în special Germania, Austria, Bosnia şi Herţegovina, Croaţia, 
Serbia, Slovenia, Macedonia, Muntenegru şi Elveţia, dar, de asemenea, Danemarca, Marea Britanie, Ţările de 
Jos şi Franţa, şi de câţiva ani în China şi alte ţări din Asia, India, Pakistan, Turcia. [10]  Sistemul dual presupune 
implicare masivă din partea agenţilor economici în procesul de formare profesională. Mai bine spus, formarea 
profesională este realizată în mediul economic, studentul mergând la şcoală doar pentru o perioadă strict 
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necesară pentru achiziţionarea cunoştinţelor teoretice. În acest model, şcoala este un element important, dar 
adiţional al sistemului de formare profesională. Faptul că învăţământul dual depinde în mare măsură de tradiţiile 
economice din ţară şi de conştientizarea din partea agenţilor economici a necesităţii implicării în procesul de 
formare profesională, face ca modelul dat să fie dificil sau practic imposibil de realizat în contextul Republici 
Moldova.  

Modelul organizării activităţii economice în cadrul şcolii 
Problema conexiunii între instruirea profesională şi economia este îndeosebi acută în ţările post-sovietice, 

în care în perioada de tranzacţie la economia de piaţă a avut loc o discrepanţă dintre instruirea profesională şi 
necesităţile pieţii forţei de muncă. [18, p.16]  Totodată, există şi o altă abordare, la prima vedere plauzibilă 
pentru contextul moldovenesc, şi anume, apropierea mediului economic de educaţia profesională prin crearea 
unui asemenea mediu în cadrul şcolii profesionale. Aici trebuie de menţionat, că in Republica Moldova crearea 
parteneriatelor dintre instituţiile de învăţământ şi agenţii economici este o condiţie indispensabilă pentru 
organizarea practicii de producţie a studenţilor. Legea Învăţământului în art.21 stipulează că agenţii economici 
de stat sau privaţi cu un număr de peste 20 salariaţi sunt obligaţi să oferă locuri pentru desfăşurarea practicii de 
producţie. [12, p.10] Fiecare director al şcolii de meserii, şcolii profesionale şi colegiului este responsabil de 
identificarea agenţilor economici relevanţi pentru instituţia sa de învăţământ şi de negocierea posibilităţii 
plasării studenţilor pentru practica de producere.  

Realizarea unei colaborări constante dintre întreprinderile economice şi instituţia de învăţământ este 
destul de dificil de realizat în general, dar în particular, devine imposibil pentru instituţiile care se află în 
regiunile rurale în care activitatea economică este mai slab dezvoltată sau nu corespunde cu profilurile 
meseriilor/specialităţilor formate în cadrul instituţiei de învăţământ. În altă ordine de idei, se poate afirma că o 
bună parte din instituţii este nevoită să interacţioneze cu un număr destul de mare de agenţi economici pentru a 
oferi fiecărui student un loc de practică. Acest fapt este dictat de situaţia în care în Republica Moldova 
majoritatea agenţilor economici sunt mici şi mijlocii, iar agenţii economici mari sunt plasaţi în centre economice 
cum sunt Chişinău şi Bălţi. Din acest punct de vedere modelul iniţierii activităţii economice în cadrul şcolii este 
o posibilă soluţie de redresare a situaţiei din sistemul de învăţământ profesional. Totuşi implementarea acestui 
model necesită eforturi mari de monitorizare şi inspecţie, şi ridică întrebări de ordin major legate de coexistenţa 
în cadrul unei instituţii a activităţilor non-profit şi celor de profit. 

Modelul instituţionalizării mecanismelor de interacţiune dintre educaţie şi activitate economică 
Mai multe ţări ale Europei de Vest, începând cu anii 80 au conştientizat faptul, că educaţia profesională 

nu are legătură suficientă cu economia naţională. Cerinţele faţă de forţa de muncă erau mai înalte sau destul de 
specifice. Societatea post-industriala si tot mai prezenta societate a cunoaşterii, a făcut ca  procesele tehnologice 
sa se schimbe destul de rapid in cadrul economiei. Sistemul de formare profesionala nu dispunea de mecanisme 
suficiente si platforme de comunicare organizata pentru a tine pasul cu cerinţele schimbătoare fata de forţa de 
munca. 

  Aproximativ in aceasta perioada se creează Centrul European pentru Dezvoltarea Formării Profesionale 
(Cedefop - acronimul de titlul său francez), o agenţie a Uniunii Europene. Înfiinţata in 1975, Cedefop se află în 
Thessaloniki, Grecia, sprijină dezvoltarea de politici de formare profesională învăţământul profesional european 
şi contribuie la punerea în aplicare a acestora. Cedefop lucrează în strânsă colaborare cu Comisia Europeană, 
guvernele, reprezentanţi ai patronatelor şi sindicatelor, cercetători şi practicieni în domeniul educaţiei şi formării 
profesionale (EFP), cu scopul de a consolida cooperarea europeană. Acesta oferă dovezile in baza cărora se 
elaborează politica europeană în educaţia şi formarea profesională şi se identifică tendinţele şi provocările din 
acest sistem. Agenţia aduce, de asemenea, împreună factorii de decizie, partenerii sociali, cercetători şi 
practicieni idei şi le pune in  dezbatere pentru a identifica cele mai bune modalităţi de a îmbunătăţi politicile 
europene in domeniu. [11] 

În acest context, se ajunge la idea elaborării Profilului ocupaţional şi Standardului Ocupaţional pentru 
profesii/specialităţi, în baza cărora se poate construi calificarea profesională pe care o capătă studentul în 
sistemul de formare profesională. Conform legislaţiei Republici Moldova, profilul ocupaţional reprezintă o 
descriere a unei profesii (ocupaţii), ce include atribuţii funcţionale şi sarcini de muncă, precum şi cunoştinţe, 
capacităţi şi deprinderi practice, calităţi profesionale, utilaje, instrumente şi materiale de lucru necesare pentru a 
realiza cu succes activităţi specifice ocupaţiei. Iar standardul ocupaţional reprezintă un act normativ care descrie 
activităţile şi sarcinile profesionale specifice profesiilor dintr-un domeniu ocupaţional şi reperele calitative 
asociate îndeplinirii cu succes a acestora, în concordanţă cu cerinţele pieţei muncii. [13]  
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Astfel, un şir de ţări încep crearea Cadrului Naţional al Calificărilor. În baza acestor documente, care 
specifică clar care sunt sarcinile şi competenţele la locul de muncă a angajatului, sistemul educaţional este în 
măsură se elaboreze curriculum de instruire pentru viitorii specialişti. Strategia naţionala din Marea Britanie 
menţionează faptul ca, in ultimii 25 ani, Standarde Ocupaţionale Naţionale (NOS) au fost mecanismul de 
asigurare a educaţiei profesionale, formarii şi calificării forţei de muncă in corespundere cu necesităţile 
economiei. În document se mai spune, că o treime din forţa de muncă din Regatul Unit deţine acum o calificare 
bazata pe Standarde Ocupaţionale Naţionale. [15] 

La 30 noiembrie 2002, miniştrii guvernelor naţionale în domeniul educaţiei şi formării şi Comisia 
Euporeana, reuniţi la Copenhaga, semnează o Declaraţie comună în domeniul educaţiei şi formării profesionale, 
in care descriu necesitatea dimensiunii europene privind formarea profesională, transparenţei, informării şi 
orientării profesionale, recunoaşterii competenţelor şi a calificărilor, asigurarea calităţii. [5] 

   Din 2005 în cadrul ţărilor europene s-a lansat ideea creării Cadrului European al Calificărilor. 
Conducătorii guvernelor europene au cerut la întâlnirea din Bruxelles a Comisiei Europene din martie 2005 
crearea unui Cadru European al Calificărilor (EQF), care vine sa sprijine si sa consolideze recomandările 
anterioare (din februarie - decembrie 2004) făcute de miniştrii pentru educaţie si formare profesionala. [6, p.4] 
Acest proces a fost conectat la faptul, că într-o Europă fără graniţe, mobilitatea forţei de muncă devenea o 
realitate. Însă calificările fiind diferite, nu exista un sistem de referinţă pentru a putea compara calificările forţei 
de muncă din diferite ţări. Astfel, Cadrului European al Calificărilor a uniformizat abordările. Pentru ţările care 
aveau deja un Cadru Naţional al Calificărilor, a fost mai uşor, iar pentru cele care îşi propuneau să aibă unul, 
Cadrul European al Calificărilor a fost un punct de reper pentru a elabora un asemenea document în parteneriat 
cu reprezentanţii economiei naţionale. 

   Principala particularitate a Cadrului European al Calificărilor este promovarea învăţarii în baza 
competentelor. Competenţele sunt definite ca ansamblu de cunoştinţe, abilităţi şi atitudini care se formează pe 
parcursul învăţării şi care sunt obligatorii pentru a fi certificat ca calificat într-un domeniu profesional şi capabil 
de angajare pe piaţa muncii. Conform legislaţiei naţionale, competenţă este ansamblul de informaţii, cunoştinţe, 
capacităţi şi atitudini  teoretice şi practice integrate, de care dă dovadă persoana în vederea realizării atribuţiilor 
şi sarcinilor profesiilor muncitoreşti. [13]  

 

Fig. 1 Structura Competenţei 
 

Construind sistemul de formare profesionala in baza competentelor care reies din atribuţiile şi sarcinile la 
locul de lucru, se realizează exact conexiunea atât de necesară angajatorilor şi absolvenţilor învăţământului 
profesional. 

Actualmente RM s-a aliniat la aceste obiective. Iar cadrul legal oferă explicaţii pertinente legate de ceea, 
că standardele ocupaţionale sunt necesare pentru asigurarea calităţii pregătirii resurselor umane, identificarea 
calificării pe piaţa muncii şi corelarea formării profesionale iniţiale şi continue cu cerinţele pieţei muncii. La fel 
se specifica, ca standardele ocupaţionale servesc drept bază pentru reorganizarea sistemului de învăţământ 
secundar profesional din Republica Moldova, precum si pentru dezvoltarea Cadrului Naţional al Calificărilor şi 
ajustarea acestuia la Cadrul European al Calificărilor.  [13] 
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În concluzie se poate spune, că a fost identificat şi de către Republica Moldova mecanismul de 
interacţiunea dintre economia naţională şi, în special, piaţa muncii, şi sistemul de formare profesională prin 
intermediul căruia formarea specialiştilor se va baza pe cerinţele formulate şi oferite de angajatori. Acest fapt ar 
trebui nu doar să contribuie la formarea specialiştilor de calitate, dar şi să ofere o piaţă de muncă, care depăşeşte 
limitele ţării şi se extinde cel puţin la spaţiul european. Acesta fiind efectul secundar al pe care îl realizează 
Cadrul Naţional al Calificărilor, care se înscrie în societatea globalizată din ziua de azi. 

 
CONCLUZII: 
Contextul globalizării impune cerinţe mari faţă de forţa de muncă. Pentru creşterea calităţii forţei de 

muncă şi capacităţii de inserţie profesională a tinerilor, este esenţială îmbunătăţirea sistemelor de formare 
profesională. Reforma educaţională pentru această treaptă de învăţământ trebuie legată de politica socio-
economică, într-o abordare integrată. [14, p.7]  În acest context se propun următoarele:  

 Formarea relaţiilor de interacţiune dintre reprezentanţii sistemului de învăţământ profesional tehnic şi 
mediul economic, cu scopul identificării competenţelor profesionale de care au nevoie angajatorii. 

 Crearea parteneriatelor dintre angajatorii din sectorul public şi privat, precum şi a sindicatelor, pentru a 
determina competenţe deficitare din punct de vedere profesional şi formularea cerinţelor clare pentru 
programele de formare profesională, astfel încât acestea să garanteze satisfacerea necesitaţilor. 

 Stimularea şi promovarea dialogului social. 
 Îmbunătăţirea administrării sistemului de învăţământ profesional tehnic, a resurselor umane din sistem prin 

aplicarea sistemelor de verificare a calităţii şi comunicare permanentă cu angajatorii. 
 Elaborarea Cadrului Naţional al Calificărilor racordat la Cadrul European al Calificărilor. 

Modelul formarii profesionale în cadrul economiei planificate nu mai prezintă astăzi interes, însă modelul 
învăţământului dual, modelul formarii profesionale în mini-întreprinderile din cadrul instituţiei de învăţământ 
sunt modele bune, care funcţionează bine în anumite condiţii şi în ţări cu tradiţii. Pentru realitatea Republicii 
Moldova modelul optim este bazat pe instituţionalizarea mecanismelor de interacţiune dintre sectorul de 
formare profesională şi cel al economiei naţionale. Pentru aceasta se cere promovarea dialogului social în cadrul 
Comitetelor Sectoriale şi instituirea structurilor precum Agenţia pentru Cadrul Naţional al Calificărilor, Agenţia 
de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Profesional, consolidarea capacitaţilor Centrului Republican de 
Dezvoltare a Învăţământului Profesional, revizuirea statutului legal al Comitetelor Sectoriale, crearea Consiliilor 
şcolare în cadrul instituţiilor de învăţământ cu reprezentanţi ai agenţilor economici. Pe măsura formării acestor 
structuri, este necesară formarea culturii dialogului social permanent pentru revederea necesitaţilor schimbătoare 
ale sectoarelor economiei. Prin formarea abilitaţilor de interacţiune se va putea atinge obiectivul propus în 
documentele strategice atât ale sistemului educaţional, cât şi ale sistemului economic din Republica Moldova. 
Astfel, se va realiza şi integrarea sistemului profesional din Republica Moldova la rigorile economiei 
globalizate, oferind servicii educaţionale solicitate pe piaţă. În altă ordine de idei, forţa de muncă formată va fi 
suficient de calificată pentru a dispune de posibilităţi de mobilitate în condiţiile globalizării.   
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Abstract:In this article, the author studies the research and development in France, the first light of a series of indicators 
such as: financing and execution of R & D, the research staff, the share of women among research staff, distribution of 
participation of French in FP7 projects by type of institution, scientific publications etc. 
Keywords: research and development, research strategy, multi-annual contract, researcher, scientific publication 

 
Rezumat:În acest articol, autorul studiază domeniul cercetării-deyvoltării în Franţa, prim prisma unei serii de  indicatori 
precum: finanţarea şi executarea C&D, personalul din cercetare, ponderea femeilor în rândul personalului din cercetare, 
distribuţia de participare franceză în proiecte FP7 în funcţie de tipul de instituţie, domeniu de aplicare, publicaţii ştiinţifice 
etc. 
Cuvinte cheie: cercetare-dezvoltare, strategia de cercetare, contract multianual, cercetător ştiinţific, publicaţie ştiinţifică 

 
Obiectivele prioritare în domeniul cercetării-dezvoltării în Franţa sunt stabilite în principalul document de 

politici din domeniu, şi anume în Strategia naţională de cercetare. Elaborată în coordonare cu ministerul de 
resort şi societatea civilă, Strategia a fost adoptată în iulie 2013, fiind concepută pentru a răspunde provocărilor 
ştiinţifice, tehnologice, de mediu şi a celor sociale, asigurînd totodată menţinerea unui nivel ridicat al 
cercetărilor fundamentale. Documentul include promovarea rezultatelor cercetării în serviciul societăţii. În acest 
scop, se asigură dezvoltarea inovării, transferului tehnologic, precum şi a capacităţii de expertiză a proiectelor 
ştiinţifice. Astfel, cultura ştiinţifică, tehnică şi cea industrială devin părţi componenete idispensabile ale 
Strategiei naţionale de cercetare din Franţa, reflectînd în mod direct rezultatele implementării acesteea. 
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Printre obiectivele principale ale Strategiei pot fi amintite: să răspundă la provocări ştiinţifice, 
tehnologice, de mediu şi sociale cu care Franţa se va confrunta în următoarele decenii prin definirea unui număr 
restrîns de priorităţi ştiinţifice şi tehnologice; reafirmarea rolului de strateg de stat în materie de îndrumare şi 
programare a cercetării, promovînd cooperarea între toate părţile interesate, atît cele din domeniul public, cît şi 
cele din domeniul privat; consolidarea relaţiilor în cadrul programului Orizont 2020 elaborat de Uniunea 
Europeană pentru perioada 2014-2020; promovarea cercetării fundamentale ca element esenţial pentru 
dezvoltarea unei ştiinţe la nivel înalt; valorificarea rezultatelor ştiinţifice, prin promovarea inovării, transferului 
tehnologic, capacităţii de expertiză în scopul susţinerii politicilor publice, dezvoltării culturii ştiinţifice, tehnice 
şi industriale. [1] 

Principalele instrumente de implementare a Strategiei sunt: contractele multianuale încheiate între stat, 
instituţiile de învăţămînt superior şi instituţiile din sfera ştiinţei şi inovării; apelurile europene, special lansate în 
acest sens în perioada 2014-2020, prin intermediul Programului Horizon 2020 etc. 

Potrivit anuarului statistic francez, în domeniul învăţămîntului superior şi al cercetării, activităţile de 
cercetare-dezvoltare (C & D) includ munca de creaţie întreprinsă în mod sistematic, în scopul sporirii bagajului 
de cunoştinţe pentru noi aplicaţii, iar finanţarea acestor este efectuată fie de instituţiile statului fie de mediul 
privat, în special întreprinderile cointeresate în rezultatele cercetării. [2] 

 Făcînd o analiză a finanţării sferei ştiinţei şi inovării în Franţa, putem menţiona că în anul 2008, 
cheltuielile pentru CD constituiau 2,8% din PIB, fapt ce reprezintă o creştere uşoară comparativ cu anul 2007, 
cu  respectiv 1,33% şi 0,79% pentru companii şi instituţii de stat. În cee ce priveşte finanţarea CD, contribuţia 
mediului de afaceri cunoaşte o creştere semnificativă începînd cu anul 1995, depăşind în mod considerabil 
cheltuielile statului pentru sectorul respectiv. [3] 

În 2010, instituţiile publice au cheltuit 9,0 miliarde € pentru lucrările de CD. Efectuînd mai mult de 
jumatate din cercetările publice şi o cincime din cele naţioanale (mediul de afacei împerună cu cel public), 
instituţiile publice devin asfel actorii principali ai cercetării din Franţa. [4] 

În 2011, cheltuielile pentru lucrările de cercetare-dezvoltare, efectuate în ţară, constituiau 45,0 miliarde de 
euro, ceea ce reprezintă 2,25% din produsul intern brut al acestei ţări. Din punct de vedere cantitativ, adică 
ajustate la variaţiile de preţ, cheltuielile interne pentru cercetare-dezvoltare (GERD) au crescut cu 2,3% între 
2010 şi 2011. În 2012, evoluţia acestui indicator urma să înregistreze o creştere moderată (+ 0,6% în volum), ca 
urmare a unei reduceri a cheltuielilor publice şi a celor ale mediului de afaceri. Astfel s-ar fi ajuns la suma 46,0 
miliarde de € (2,26% din PIB) de cheltuieli pentru cercetare-dezvoltare.  [5] 

Tabelul 1 
Finanţarea şi executarea CD în Franţa 

Executarea CD 2008 2009 2010 2011 2012 
cheltuiel

ile interne 
pentru 
cercetare-
dezvoltare 

La preţuri curente (în 
milioane €) 

41 066 41 758 43 469 45 027 45 984 

La preţuri din 2005 (în 
milioane €) 

38 220 38 587 39 786 40 689 40 927 

în % din PIB 2,12 2,21 2,24 2,25 2,26 
Finanţarea CD      
cheltuiel

ile naţionale 
pentru 
cercetare-
dezvoltare 

La preţuri curente (în 
milioane €) 

42 190 43 411 44 841 46 422  

La preţuri din 2005 (în 
milioane €) 

39 266 40 115 41 042 41 949  

în % din PIB 2,13 2,30 2,32 2,32  
Comerţul internaţional în cercetare-dezvoltare la preţuri curente (în milioane €) 
Resurse  3 271 3 013 3 279 3 462  
 Instituţiile publice/statul 635 621 761 858  

Mediul de afaceri 2 636 2 392 2 518 2 603  
Cheltuieli  4 432 4 667 4 650 4 856  
 Instituţiile publice/statul 2 304 2 391 2 195 2 274  

Mediul de afaceri 2 128 2 276 2 456 2 583  
Soldul  -1 162 -1 653 -1 372 -1 395  
 Instituţiile publice/statul -1 669 -1 770 -1 434 -1 415  

Mediul de afaceri + 507 + 116 + 62 + 20  
Sursa: L’état de l’Enseignement supérieur et de la Recherche,  2014 
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După numărul cercetătorilor ştiinţifici, Franţa ocupă locul 3 în rîndul ţărilor din UE, cedînd în acest sens 
doar Germaniei şi Marii Britanii. Astfel, în anul 2011, în Franţa, 542 700 de persoane au participat la realizarea 
sau organizarea unor anumite genuri de activităţi legate de cercetarea ştiinţifică, fapt ce reprezintă un progres de 
8,9% timp de 5 ani. În decursul ultimilor trei ani, numărul cercetătorilor a crescut considerabil, în special în 
întreprinderi (+ 24 %) faţă de cel din instituţiile publice (+ 24 %).  

Femeile, reprezintă 30 % din totalul personalului antrenat în activităţile de cercetare şi 26 % din 
cercetătorii ştiinţifici. Numărul acestora este mai mic în rândul cercetătorilor (26%) decât în rândul 
personalului de deservire (35%). De asemenea, este mai mică în companii (22%) decât în instituţiile publice 
(40%). [5] 

Tabelul 2 
  2006 2009 2010 2011 

Personalul din cercetare: 
cercetători şi personal de deservire 

369 584 387 847 397 756 402 317 

Instituţiile publice 161 709 161 956 162 168 163 380 
Companii 207 875 225 891 235 588 238 937 
Cercetători  210 591 232 764 243 533 249 086 
Instituţiile publice 97 070 99 063 99 705 100 807 
Companii 113 521 133 701 143 828 148 278 
Personal de deservire 158 993 155 083 154 223 153 232 
Instituţiile publice 64 639 62 893 62 463 62 573 
Companii 94 354 92 190 91 760 90 659 

Sursa: L’état de l’Enseignement supérieur et de la Recherche,  2014 
 
Astfel, în instituţiile publice, cota parte a femeilor este mai mare comparative cu reprezentarea acestora în 

mediul privat. Mai mult decît atît, în echipele de CD, fie publice sau cele private, femeile sunt mai puţin 
representative printre personalul calificat sau cercetătorii ştiinţifici. 

Tabelul 3 
Numărul total şi proporţia femeilor în rândul personalului de cercetare în 2011  

  Cercetători  Personal de deservire Ansamblul de personal 
din CD 

  Efectiv  % femei Efectiv  % femei Efectiv  % femei 
Companii  197 19,6  117 25,8 315 21,9 
Instituţii publice  141 34,7  87 49,5 228 40,1 

Total   339 25,9  204 35,9 543 29,6 
Sursa: L’état de l’Enseignement supérieur et de la Recherche,  2014 
 
Conform datelor oficiale prezentate anual către ministerul de resort din Franţa, în anul 2011, 197000 de 

cercetători ştiinţifici şi-au desfăşurat activitatea de cercetare în carul companiilor private, avînd vîrsta în mediu 
de 39 de ani şi provenind de la şcolile inginereşti. Femeile, deşi reprezentau doar 20 % din aceasstă categorie, 
erau mult mai tinere, în comparatie cu personalul de genul masculin, şi aveau o pregătire mai bună din punct de 
vedere ştiinţific, majoritatea fiind cu studii de masterat sau doctorat. 

Tabelul 4 
Clasificarea cercetătorilor din cadrul companiilor pe categorii de vîrstă 

  Bărbaţi  Femei  
sub 25 ani 4 550 1 577 
25-29 ani 25 558 7 549 
30-34 ani 30 652 8 728 
35-39 ani 28 642 7 526 
40-44 ani 22 690 5 329 
45-49 ani 19 558 4 144 
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50-54 ani 14 212 2 402 
55-59 ani 9 566 1 199 
60-64 ani 2 728  242 
Peste 65 ani  437  55 
Sursa: L’état de l’Enseignement supérieur et de la Recherche,  2014 
 
Franţa ocupă locul trei în clasificarea ţărilor UE participante la Programul Cadru7, situîndu-se după 

Germania şi Marea Britanie. În februarie 2013, aceasta era implicate în 51,7 % din proiecte, avînd rolul de 
coordinator în mai mult de 10 % dintre acestea. Domeniile specific de aparenţă franceză în acest sens sunt 
”Aeronautica şi Spaţiul cosmic” şi ”Ştiinţele nucleare”. Pe lîngă acestea, echipele franceze participă cu success 
în proiectele din domeniul mediului înconjurător şi al urbanismului, biomedicinei, sănătţăşii şi 
biotehnologieiilor pentru sănătate, cooperării international etc. Cel mai puţin reprezentat de francezi este 
domeniul agronomic, biotehnologiile agroalimentare şi resursele naturale. 

Mediul de afaceri francez este cointeresat mai mult de asemenea domenii precum: tehnologiile informaţiei 
şi comunicaţiilor, procedeele de procuţie, nanotehnologii, energetica, transportul teresetru, inovaţiile şi 
transferal tehnologic etc.  

Tabelul 5 
Distribuţia de participare franceză în proiecte FP7 în funcţie de tipul de instituţie, domeniu de aplicare 

(în %) 
  Instituţii 

publice  
franceze 
(cercetarea 
academică) 

Instituţii 
publice 
franceze 
(cercetare 
finalizată) 

Organisme 
publice 
internaţionale 

Actori 
francezi 
din 
sectorul 
privat 

Cooperarea international, axată pe infrastructure 
şi coordonare 

31,9% 46,6% 7,1% 14,4% 

Biomedicine, sănătate şi biotehnologii pentru 
sănătate 

30,1% 41,5% 1,3% 27,0% 

Mediu înconjurător şi urbanism 26,6% 41,5% 9,4% 22,5% 
Agromonie, biotehnologii agroalimentare şi 
resurse naturale 

16,9% 48,9% 1,7% 32,6% 

Ştiinţe nucleare 13,5% 45,8% 6,0% 34,7% 
Ştiinţe economice, umaniste şi sociale 22,5% 30,1% 3,7% 43,7% 
Procedee de producţie, material, nanotehnologii 23,8% 20,0% 1,4% 54,8% 
Ştiinţe şi tehnologii ale informaţiei şi 
comunicaţiilor 

21,6% 21,4% 3,4% 53,6% 

Energetica  14,2% 24,7% 1,5% 59,6% 
Aeronautică şi spaţiul cosmic 15,3% 22,7% 1,8% 60,2% 
Transportul terestru 8,9% 19,6% 5,6% 65% 
Inovaţiile şi transferul tehnologic 7,9% 13,6% 0,5% 78,0% 

Sursa: L’état de l’Enseignement supérieur et de la Recherche,  2014 
 
În ceea ce priveşte publicaţiile ştiinţifice, acestea cunosc o evoluţie semnificativă în ultimile decenii, dar 

mai ales în ultimii ani. Printre schimbările majore ce afectează acest segment al domeniului C&D pot fi 
amintite: creşterea importanţei tipului publicaţiei pentru evaluarea cercetătorilor, bazată pe indicatorul de 
impact; dezvoltarea arhivelor pre-printate difuzate prin intermediul internetului, ca un nou mijloc de 
comunicare; rolul acreditării revistelor ştiinţificea etc. [6] 

Astfel, în anul 2012, cota franceză în producţia mondială de publicaţii ştiinţifice la toate disciplinele 
era de 3,6%, iar cota sa de citări imediate (doi ani) de 4,0%. 

Indicile de impact imediat (raportul dintre cota de citări şi cota de publicaţii) este 1,10, depăşind media 
mondială de 1. Profilul disciplinar însă nu a variat prea mult în perioada anilor 2007-2012, fiind unul de 
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preponderenţă echilibrat. Excepţie făcînd doar disciplinile matematice (cu indicele de specializare crescînd, pînă 
la 1,63 în 2012) şi cele sociale (la care se înregistrează o despecializare, avînd un indice de doar 0,54). [7] 

Totuşi, în anii 2007-2012, Franţa şi-a consolidat poziţiile în ştiinţele sociale (+21%), biologia aplicată-
ecologia (+8%), ştiinţele despre Univers (+7%).  

 
Tabelul 6 

Cota globală de publicaţii şi a indicelui de impact observat la 2 ani pentru Franţa (2012 şi modificările 
2007-2012) 

Sub-discipline Cota mondială de publicaţii  
(în %) 

Indicile de impact 
observant la 2 ani 

2012 Evoluţia 2012/2007 (în %) 2012 

Matematica  5,9 - 10 1 
Astronomie, astrofizică 5,6 + 3 1 
Geoştiinţe 5 - 3 1,22 
Microbiologie şi virologie, imunologie 4,8 - 11 1,03 
Fizica generală 4,7 - 12 1,27 
Cardiologie, pneumologie 4,4 - 10 1,05 
Cancerologie 4,3 - 2 1 
Biologie reproductivă 4,3 + 4 0,91 
Fizica moleculară şi nucleară 4,2 - 7 1,15 
Chimie organică, minerală şi nucleară 4 - 19 1,13 
Toate disciplinile 3,6 - 12 1,1 

Sursa: L’état de l’Enseignement supérieur et de la Recherche,  2014 
 
Concluzii: 
 Afectată de criza mondială, ca şi multe alte ţări, Franţa cunoaşte în ultima perioadă o serie de constrîngeri 

economice. Cu toate acestea, atît statul cît şi poporul francez luptă pentru a găsi modalităţi de menţinere şi 
dezvoltare a sectorului de Cercetare-Dezvoltare, ca fiind o modalitate sigură de asigurare a viitorului ţării. 
Astfel, în contextul de internaţionalizare a cercetării, Franţa rămîne a fi deţinătorul unor puncte puternice şi 
diverse: o bază de cercetători de înaltă calificare, centre de cercetare de excelenţă,  facilităţi şi stimulente pentru 
universităţile şi institutele de cercetare deschise spre parteneriate public-private. Acţiuni care permit Franţei, cu 
certitudine, menţinerea unei poziţii competitive în reţelele de cercetare la nivel mondial. 
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ИННОВАЦИОННЫЙ  БИЗНЕС  С  ПРИМЕНЕНИЕМ  ЭКОЛОГИЧЕСКИ ЧИСТЫХ  

ТЕХНОЛОГИЙ 
 

ГЫЛКА Константин Иванович  
Доктор  экономических наук   

 
Аннотация. В данной статье представлены обсуждения развитии рыночных отношений в настоящее время 
возникает необходимость, чтобы предприятия подходили серьезно к решению проблем по повышению 
эффективности их функционирования. Внедряя инновационные методы управления  решаются вопросы  
использования хорошо работающего оборудования, что влечет за собой повышение качества и снижение  
себестоимости  продукции, а как следствие увеличение прибыли и конкурентоспособности предприятия на рынке. 
Ключевые слова: себестоимость, конкурентоспособность, эффективность деятельности предприятий   
 
Abstract. This article presents the discussion of the development of market relations in the moment there is a need to 
venture seriously approached to problem solving to improve the efficiency of their operation. Introducing innovative 
methods of management issues are solved using a well operating equipment, which entails improving the quality and 
reducing the cost of production, and as a consequence of increased profits and competitiveness in the market. 
Keywords: cost, competitiveness, efficiency of enterprises 
 

Введение: 
Проблема повышения эффективности деятельности предприятий  промышленности и 

предпринимательских структур приобретает особую актуальность связи с потребностью решения задач  
глобальной конкуренции. 

Современные подходы  к созданию высокоэффективных промышленных и предпринимательских 
структур и опыт корпорации – мировых лидеров  показывают, что важнейшими факторами повышения 
эффективности развития являются  инновации, использование  международного разделения труда и 
применение новой методологии управления. 

Эффективность производства предприятий всегда занимала важное место среди современных 
проблем экономической науки. При развитии рыночных отношений в настоящее время  возникает 
необходимость, чтобы предприятия подходили серьезно  к решению проблем по повышению 
эффективности их функционирования. Внедряя инновационные методы управления  решаются вопросы  
использования хорошо работающего оборудования, что влечет за собой повышение качества и снижение  
себестоимости  продукции, а как следствие увеличение прибыли и конкурентоспособности предприятия 
на рынке. Большую значимость инновационные технологии имеют как антикризисные направления по 
стабилизации производства и развитию экономики, созданию новых рабочих мест, поддержанию 
социальных программ. 

 
Результаты и обсуждение: 

Анализируя зарубежные стратегии и планы  выхода из глобального финансово-экономического 
кризиса  и развития инновационных систем, можно выделить два научно-технологических 
инновационных направления, что в большой степени  определяют посткризисные  мероприятия  ЕС, 
США и других стран, где уделяется внимание  на развитие инновационных  энергетических и 
экологически чистых технологий , разработка и применение  нано,-био-,ИКТ и когнитивных наук и 
технологий ХХI  века . К примеру  в США  уделяют внимание  обеспечению экономии электроэнергии, 
внимание диверсификации и целесообразно, чтобы страны СНГ и прежде всего Россия  работали в 
направлении инновационных энергетических технологий  с разработкой  и применения высоких 
технологий, хотя в этом направлении проводится большая работа.        Ряд стран уделяют внимание  на 
новейшую тенденцию в развитии науки и технологий , связанную с конвергенцией  и синергией NBIC-
технологий. 

Как отмечают Каширин А.И., Семенов А.С. в главе: Приоритетные направления и критические 
технологии. Одним из базовых критериев отнесения предприятия к разряду инновационных и 
возможности  оказания ему поддержки со стороны государства и венчурных фондов  является 
соответствие его деятельности приоритетным направлениям и критическим технологиям, утверждаемым 
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на уровне президента и правительства. Приоритетным направлениями развития науки, технологий и 
техники в Российской Федерации признаны: безопасность и противодействие терроризму ,живые 
системы, индустрия наносистем  и материалов, информационно—телекоммуникационные системы, 
перспективные вооружения, военная и специальная техника, рациональное природопользование, 
транспортные ,авиационные и космические системы, энергетика и энергосбережение.  

Перечень, технологий , имеющих важное социально—экономическое значение или важное 
значение для обороны страны  и безопасности государства (критические технологии) 
(утв.распоряжением Правительства РФ от 25 августа 2008 г.№1243-р) (1). 

Необходимо реально принимать эффективные  меры  по противодействию роста монополизации 
отраслей  и разукрупнению компаний. 

В монографии    В.А. Колоколова, А.П.Гарнова, И.В.Денисова приводится  важный вывод 
относительно монополистической деятельности -- на территории страны  деятельность властей  должна 
быть направлена на всемерное противодействие корпорациям высшего уровня развития в 
монополизации  рынков традиционной продукции.(2). 

В Республике Молдова также уделяется внимание инновационным технологиям. Созданы  
инновационные организации, которые работают для постоянной и продуктивной инновации имеют 
инновационную стратегию знают, что инновации  требуют иных задач , целей , планов и измерении 
результатов. 

Необходимо  отметить новые достижения биогазовой технологии, которые разработаны Научно 
исследовательским центром  «Прикладная и экологическая химия» Государственный  университет 
Молдовы Кишинев  д.р Виктор Ковалев, д.р Ольга Ковалева , д.р Валентин Бобейка .  

Развитие технологий анаэробного сбраживания  жидких и твердых отходов предприятий по 
переработке с/х продукции является  одним из перспективных направлений  в производстве биогаза из 
растительного сырья и органических отходов  агропромышленного комплекса. Энергетическим 
материалом  могут служить жидкие отходы  винодельческого, спиртоперегонного, пивоваренного, 
дрожжевого, и мясомолочного производств , твердые и жидкие отходы  переработки различных видов 
зерновых культур, картофеля ,сахарной свеклы ,фруктов ,овощей и др.  

Постепенно биогазовая  технология  находит в Молдове пути развития. Теоретические и 
практические основы  биогазовой технологии, развитые  на протяжении последних лет в творческом 
сотрудничестве со специалистами других научных школ Молдовы ,позволили предложить новые 
конкурентоспособные решения, получившие более 30 патентов Молдовы. Практически апробация этих 
технологий ранее осуществлена  на пилотной биогазовой  установке  на винзаводе  «Вardar». 

Получении биогаза является важной частью общей концепции устойчивого развития ,основанной  
на использовании восстанавливаемого растительного сырья ,с расчетом  частичной замены и экономии 
невознобновляемых видов энергетических ресурсов – нефти, угля ,природного газа. Развитие 
технологий  анаэробного сбраживания жидких и твердых отходов предприятий по переработке 
с/продукции является одним из перспективных направлений в производстве биогаза из растительного 
сырья и органических отходов  агропромышленного  комплекса. 

В Молдове уделяется внимание внедрению технологий  по производству биоразлагаемой 
упаковки.  Период разложения полиэтиленовой пленки примерно 50—70 лет. Несмотря на это в 
результате научных изысканий  была найдена возможность   более быстрого уничтожения  
полиэтиленовой пленки. Сегодня  есть возможность производить пленку  которая разлагается  после 
установленного  периода.  

Например проект «внедрение  технологии производства биоразлагаемой  упаковки» 
предложенный  молдово—израильской  кампанией SANIN SRL есть решение -- беречь природу   
Молдавии и которая позволяет в ближайшем будущем ,что будут удалены  из использования 
полиэтиленовых пакетов и мешков. Кампания SANIN SRL будучи самым большим производителем 
гибкой упаковки в стране  занята экологической ситуацией в стране, поэтому предложила на рынок  
новый продукт, биоразлагаемые пленки под воздействием внешних факторов  разлагаются через 
определенный период и превращяются  в органические  вещества не  нарушая повреждая окружающую 
среду.  

Биоразлагаемые мешки это новый продукт в  Молдове , они уникальны тем, , что у них есть ряд 
свойств : с одной стороны полностью разлагаются в 12-24 месяца, а с другой стороны они такие же 
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прочные , как обычные мешки, будучи наиболее универсальные упаковки для хранения  и  
транспортировки продуктов питания и не только. 

Институт химии АНМ является единственной научной организацией Республики Молдова, 
которая проводит исследования в области синтеза, определения структуры, физико-химических, 
химических свойств новых органических и неорганических веществ, пригодных для использования в 
промышленности, сельском хозяйстве и медицине. В Институте химии разрабатываются также новые 
наукоемкие  технологии охраны окружающей среды и рационального использования природных 
ресурсов. 

В последние годы в Институте химии были синтетизированы и запатентованы десятки новых 
биологически активных соединений с заданными свойствами. Предклинические испытания доказали, 
что полученные соединения могут быть использованы для лечения туберкулеза, сердечно - сосудистых, 
психических заболеваний и др.  

Из вторичных продуктов переработки винограда был получен продукт Эноксил, который успешно 
прошел клинические испытания для лечения ожогов, трофических язв, заживления послеоперационных 
ран и др. 

Были разработаны и внедрены в практику из скорлупы грецкого ореха и косточек фруктов новые 
технологии получения активных углей, которые используют для решения экологических проблем и 
проблем здоровья человека. 

Одной из острых проблем в Республике Молдова является питьевая вода. К сожалению, примерно 
50% подземных вод не соответствует требованиям к питьевой воде. Подземные воды содержат в 
больших количествах сероводород, фтор, аммиак, ионы двухвалентного железа, марганца, стронция и др.  

В Институте химии АНМ были разработаны и испытаны в полупромышленных условиях 
технологии очистки подземных вод от сульфидов, нитратов, ионов железа и марганца. Перечисленные 
технологии запатентованы и были представлены на различных международных инновационных 
выставках, где были отмечены различными золотыми, серебряными и бронзовыми медалями.  

Химики Молдовы разработали и внедрили новые технологии переработки пластмассы. 
Разработанная технология позволяет получить товары народного потребления из бытовых и 
промышленных  пластмассовых отходов. 

Сельское хозяйство во всём мире оказалось перед дилеммой – как удовлетворить растущие 
потребности населения в продуктах питания и одновременно не разрушить и не загрязнить 
окружающую среду. В связи с этим все большее распространение находят альтернативные пути 
интенсификации сельскохозяйственного производства. Индустриальная модель интенсификации 
сельского хозяйства основано на применение не возобновляемых источников энергии, которые 
ограничены в мире (нефть, газ, уголь) и их производные (минеральные удобрения, особенно азотные, 
пестициды и др.). Дальнейший неизбежный рост цен на эти вложения, наравне с экологическими и 
социальными последствиями их применения не способствуют устойчивому развитию земледелия. 

В Научно-исследовательском Институте Полевых Культур „Селекция” (г. Бельцы, Р. Молдова) 
проводятся исследования в длительных стационарных опытах на типичном черноземе 
продолжительностью более 50 лет по севооборотам и бессменным культурам, по системам удобрения и 
обработке в севообороте, по орошению, по экологическому земледелию и многофакторные полевые 
опыты и др. 

Полученные результаты были обобщены и опубликованы в этом году в книге изданной 
издательством Springer „Soil as World Heritage” (Почва как мировое наследство) под редакцией Давида 
Дента. 

Экспериментальные данные однозначно подтверждают возможность роста экономической 
эффективности сельскохозяйственного производства и снижения отрицательных  экологических 
последствии за счет соблюдения цельной инновационной системы ведения хозяйства. 

Вывод: 
Опытные  поля  Научно-исследовательского Института Полевых Культур „Селекция” являются 

моделью ведения сельского хозяйства в условиях степи с более частым  проявлением  глобального 
потепления. 
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Общество Ограниченной Ответственности „SRL Goliat-Vita„ из г. Комрата, ATO  Гагаузия, 
Молдова  создало  установку сжигания  мелких отходов  (опилки, щепа ,пыль и др. ) с автоматической 
подачей. 

Установка нашла свое применение  в отоплении помещений, сушки древесины, нагрева  теплиц  в т.д. 
Установка использует самые недовостребованные отходы, которые нужно выбрасывать. От 

горения  самые минимальные  выбросы до 5 раз  меньше ,чем аналогичное  сжигание древесины  в 
традиционных  котлах. При работе фактически отсуствует выброс дыма, минимальны выбросы других 
веществ в атмосферу. Данная установка  может быть оборудована  и работать  и  в  городах. „SRL Goliat-
Vita”  также  разработало отопительное оборудование (печь ,спец.горелка, бункер подачи агента ) GV-
100, у которой при работе минимальные выбросы вредных  веществ в атмосферу. 

Этой  Кампанией  разработан    инновационный проект  и  внедрен в производство инновационное  
оборудование  для безотходного эффективного использования древесины в условиях мебельных 
производств. 
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Abstract: Economic research is one of the most difficult types of investigation. The researcher cannot change the given 
form and material (information) of the original (for example, such possibility exists in literary works). Economic study 
demands much of knowledge and abilities of the expert. The person who is engaged in such activities, should be first of all 
the professional, should know the ropes of the given sphere, to have the enhanced responsibility, to be able to focus on 
minute particulars. 
The foreign debt of a state is an internationally important indicator that denotes the economic level of the state and the 
position this state occupies on the international area, how much the country participates in the international exchange, the 
efficiency and the competitivity of the products on the international markets in an indirect way. The role of external debt is 
to supplement the national resources, also completing the budget revenues, and in this way to contribute on increasing of 
foreign capital investments that finally accelerates the economic growth of a country. 
Key words: financial mechanism, financial recourses,  import, export, income, economic phenomena, expenditures, tax 
 
Rezumat: Cercetarea economică este una dintre cele mai dificile tipuri de investigaţii . Cercetătorul nu poate schimba 
forma şi materialul (informaţia) din originalul (spre exemplu , o astfel de posibilitate există în operele literare). Studiu 
economic cere mai multe cunoştinţe şi abilităţi ale expertului . Persoana care este angajată în astfel de activităţi , ar 
trebui să fie în primul rând un profesionist , ar trebui să ştie sfera dată şi să aibă responsabilitatea sporită, pentru a putea 
să se concentreze pe date. 
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Datoria externă a unui stat este un indicator important la nivel internaţional , care denotă nivelul economic al statului şi 
poziţia pe care acest stat îl ocupă pe plan internaţional , la fel cât de mult ţara participă la schimbul internaţional, 
eficienţa şi competitivitatea produselor pe pieţele internaţionale. Rolul datoriei externe este de a completa resursele 
naţionale, veniturile bugetare , şi în acest fel să contribuie la sporirea investiţiilor de capital străin care accelerează în 
cele din urmă creşterea economică a ţării . 
Cuvinte cheie: mecanism financiar, resurse financiare,  import, export, venit, fenomen economic, cheltuieli, impozite 
 

Introducere: 
În opinia noastră, relaţiile economice internaţionale nu mai sunt considerate o activitate marginală. Ele nu 

mai reprezintă o simpla pârghie de ajustare a nivelului factorilor de producţie şi a consumului populaţiei. Ele nu 
mai pot fi privite nici doar prin prisma rentabilităţii operaţiilor de export şi de import. Dimpotrivă, relaţiile 
economice internaţionale au devenit şi sunt din ce în ce mai mult un factor calitativ al creşterii economice, al 
dezvoltării şi progresului ţării.  

Susţinerea exportatorilor naţionali în ţările dezvoltate poate fi caracterizată printr-un şir de trăsături 
comune cum ar fi stimularea exportului care a devenit o direcţie majoră a activităţii economice a statului, având 
drept rezultat adesea o expansiune comercială directă. Această practică poate fi imlimentată şi în ţările cu un 
nivel de dezvoltare similar celui din Republica Moldova.  

 
Resultate şi discuţii: 

Actualmente, Republica Moldova, fiind un stat suveran, se află în perioada de tranziţie. Întreprinderile 
moldoveneşti fac primii paşi pe piaţa externă, se elaborează strategii şi politici guvernamentale de promovare a 
produselor autohtone. Un rol important în stimularea exportului îl are nivelul de informatizare a producătorilor 
autohtoni despre pieţele mondiale: ce, unde, cum, în ce cantitate şi când achiziţionează guvernul Republicii 
Moldova. Astfel de date ar putea fi un subiect de discuţii şi informaţii pe paginile unor reviste statistico-
economice din ţară.  

În vederea reglării operaţiunilor de import–export pe plan internaţional, este foarte actuală problema 
acordurilor comerciale interstatale, dar nu în ultimul rând şi utilizarea eficientă a prevederilor acestora. 
Republica Moldova a aderat şi la Memorandumul de Facilitare şi Liberalizare a Comerţului în Europa de Sud-
Est, ale cărei activităţi sunt finanţate de Banca Mondiala. De asemenea, Republica Moldova este susţinută la 
momentul actual prin asistenţă din partea Uniunii Europene şi a SUA în elaborarea regulilor proprii de origine, 
armonizate cu cele europene. Este cunoscut şi faptul că Republica Moldova pentru moment are Clauza Naţiunii 
Celei Mai Favorizate, dar numai temporară care trebuie reînnoită în fiecare an. 

În pofida declaraţiilor oficiale, atît creditorii străini privaţi, cît şi cei instituţionali, oferă ajutor financiar 
unei ţări sărace în primul rînd datorită faptului că au anumite interese economice, strategice sau politice. 
Desigur, într-o anumită măsură unele relaţii dintre creditor şi debitor pot fi explicate de dorinţa sinceră de a 
ajuta aproapele său de alte motivaţii morale. Dar nu există nici o dovadă istorică că pe termen lung finanţatorii 
externi contribuie la asanarea economică a unei ţări fără a aştepta altceva în loc. Paradoxal, interesele politice de 
obicei sunt determinante în luarea deciziei de acordare a asistenţei financiare pe plan internaţional. Aceasta este 
destul de bine redat de atitudinea SUA faţă de anumite ţări în diferite perioade ale istoriei contemporane.  

În 1947 planul Marshall a fost pus în aplicare în primul rînd pentru a preveni expansiunea comunismului 
în ţările europene distruse de război. În anii 50-70 politica americană de stăvilire recomandă acordarea 
asistenăei financiare unor ţări în curs de dezvoltare cu o poziţie geografică deosebit de importantă, faţă de care 
manifesta interes şi URSS. Schimbarea succesivă a accentului în acordarea ajutorului financiar american de la 
Asia de Sud către Asia de Sud-est şi America Latină în anii 50-60, apoi orientarea către Africa şi Golful Persic 
în anii 70, apoi către ţările din Caraibe şi din America Centrală în anii 80 şi, în sfarşit, către Rusia, Ucraina, 
Bosnia, China şi Orientul Apropiat în anii 90, reflectă foarte bine schimbările care se produceau în politica 
externă americană şi în relaţiile internaţionale în perioada postbelică. Din acest punct de vedere nici Rusia nu 
ocupă o poziţie mai dezinteresată, care în politica sa pentru aşa-numita „vecinătate apropiată” acordă unul dintre 
cele mai importante roluri metodelor geoeconomice de influenţă. În raport cu Moldova, aceste instrumente au 
fost foarte efective. 

 În 1996 Serghei Sahrai, un cunoscut economist şi politician rus, referindu-se la creditele de consum 
acordate ţărilor post-sovietice de Rusia pe parcursul anilor 90, declară că „Rusia va furniza ţărilor din CSI 
energie electrică, gaz  și materie primă,  iar dacă achitarea nu se va face la timp, vom putea intra în posesia unor  
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proprietăţi ale debitorului. De acum se crează companii transnaţionale în cadrul complexului militaro-industrial, 
în domeniul gazului şi petrolului” [1].  

Alături de interesele politice şi strategice, programele străine de asistenţă financiară, bi- sau multilaterală, 
au şi o anumită fundamentare pur economică. În primul rînd, globalizarea pieţelor a condus la accentuarea 
caracterului unitar al economiei mondiale, lucru manifestat mai ales prin proliferarea crizelor financiare 
internaţionale. Din acest considerent, ar fi firesc ca ţările dezvoltate să contribuie la însănătoşirea economică a 
ţărilor sărace, altfel, după cum arată şi exemplul din 1997, o criză financiară care începe undeva în Asia, poate 
afecta întreaga lume. Acordînd credite externe, donatorul contribuie în primul rînd la depăşirea a două decalaje 
majore pe care le au ţările-recipient: decalajul de economii interne necesare pentru realizarea de investiţii şi 
decalajul de rezerve valutare necesare pentru importul de bunuri de capital şi de consum final. În al doilea rînd, 
dacă sunt direcţionate în domeniile cele mai rentabile, creditele externe pot contribui la creşterea economică şi, 
pe termen mediu, induce fenomenul de acumulare internă, la dezvoltarea pieţelor interne şi au efecte economice 
pozitive pe termen lung urmărite de importatorii din ţările donatoare. De aceea, odată cu consolidarea procesului 
de dezvoltare economică, creditele externe pot să nu mai fie atît de necesare. Acordarea creditelor de obicei este 
insoţită de asistenţă tehnică în forma transferului de cunoştinţe şi de utilaj, menite să asigure generarea şi 
întreţinerea creşterii economice. Deşi în Moldova post-sovietică s-a făcut necesar anume un transfer de 
cunostinţe, în mod paradoxal, s-a creat o atitudine socială negativă faţă de asistenţa tehnică străină. În schimb, 
moldovenii au dat dovadă de abilităţi deosebite în gestionarea „specific” a creditelor străine.  

Nu credem că actuala putere de la Chişinău procedează corect atunci cînd, din motive electorale şi 
politice, aruncă vina pentru acumularea datoriilor externe pe seama guvernelor precedente. Este adevărat că 
majoritatea guvernelor care s-au perindat în Moldova nu au fost prea eficiente pe plan economic şi social. În 
condiţiile unei sărăcii materiale nemaivăzute necesităţile economice cotidiene au ajuns să prevaleze asupra 
valorilor politice şi nu este de mirare că traiul mizerabil i-a făcut pe alegători să identifice democraţia şi sărăcia. 
Actuala putere ar trebui să dea dovadă de inţelepciune în politicile interne şi să nu-şi asume reforme care nu vor 
duce la nimic altceva decît la presiuni financiare pe care bugetul moldovenesc nu le va putea suporta. 
Îmbunătăţirea relaţiilor cu creditorii externi este de importanţă vitală pentru Moldova [2, p. 65].  

Informaţiile privind dinamica comerţului extern al RM pentru perioada anilor 1992-2008 ne conduc la cel 
puţin următoarele concluzii: 

- soldul balanţei comerciale a fost anual negativ, cu o tendinţă clară de creştere a valorii absolute a 
deficitului comercial (până la 3,3 mld. dol. sau peste 50% din PIB în anul 2008); 

- urmare a devansării ritmurilor de creştere a importurilor comparativ cu cele ale exporturilor, gradul 
respectiv de acoperire a fost în descreştere continuă până la 40-50%. Pentru anul 2008 acest indice a fost încă 
mai mic şi a constituit circa 33%. 

- ieşirile absolute nete de valută prin intermediul comerţului exterior au fost în creştere continuă, aceasta 
cauzând o dependenţă tot mai pronunţată de factorii externi (credite irosite de la organismele financiare externe, 
alte intrări de valută, în primul rând de la moldovenii la muncă peste hotare) [3, p. 74].  

În aceste condiţii, o simplă extrapolare a creşterii împrumuturilor externe sau a intrărilor valutare de la 
rezidenţi deja a pus în pericol dezvoltarea durabilă a economiei. La figurat, putem caracteriza economia actuală 
a RM ca un spaţiu în care are loc comercializarea bunurilor din import contra banilor moldovenilor la muncă 
provizorie peste hotare.  

Aici se impun modificări radicale în utilizarea eficientă a intrărilor valutare, acestea urmând a fi orientate, 
în sectoarele investiţional, real, gradual modificându-se respectiv structura importurilor şi exporturilor.  

Un alt risc semnificativ pentru economie îl constituie evoluţia volumului şi structurii rezervelor valutare 
internaţionale (gestionate de BNM). Acestea nici ca volum (minim 4-6 luni de import), nici ca structură nu 
corespund normelor optime, ce ar garanta o siguranţă comercială. 

Dominarea evidentă a dolarului SUA în volumul rezervelor valutare a cauzat şi cauzează pierderi enorme. 
De exemplu, conform datelor BNM, acestea au sporit (în dol.), în anii 2006-2007. În realitate, însă, ţinând cont 
de faptul că după emiterea monedei euro, dolarul SUA a fost supus unei devalorizări fără de precedent, în 
special, în ultimii ani, valoarea reală a rezervelor (calculată în baza monedei unice, sau a unui „coş” de valute) a 
evoluat nefavorabil. În scopul garantării unei siguranţe valutare se impune de urgenţă optimizarea structurii 
rezervelor (pe valute), alături de creşterea reală a mărimii acestora [3, p.77].  

 



82 83

UNIVERSITATEA DE STUDII EUROPENE                                                             VECTOR EUROPEAN  
DIN MOLDOVA                                                           REVISTA ŞTIINŢIFICĂ Nr.2/2014 

 
CONFERINŢA INTERNAŢIONALĂ ŞTIINŢIFICO-PRACTICĂ 

“ABORDĂRI EUROPENE ÎN CERCETARE ŞI INOVARE” 
9-12 OCTOMBRIE 2014 

 
 

 
O formă specifică a riscurilor în domeniul valutar o reprezintă cursul valutar, adică eventualele pagube 

cauzate de evoluţia nefavorabilă a ratei de schimb. Cursul valutar, în linii mari trebuie să reprezinte o „oglindă” 
a economiei, să corespundă acesteia din urmă. De la emiterea sa (29 noiembrie 1993) până în prezent, acest 
important indicator macroeconomic, în fond, n-a reflectat evoluţia economiei. În 1993-1999 economia a fost în 
decădere anuală, iar cursul valutar a fost menţinut din împrumuturile de la FMI. Forţarea stabilităţii leului a 
condus la diminuarea a circa 3 ori a volumului rezervelor (pe parcursul a. 1998), precum şi la alte pagube 
economice enorme (creşterea deficitului balanţei comerciale, precum şi a celei de plăţi). După anul 2000, atunci 
când economiile din ţările vecine au început să revină la normalitate, rata de schimb a MDL este „sponsorizată” 
de banii moldovenilor la muncă provizorie peste hotare. Din cauza unui management economic şi financiar 
macroeconomic defectuos, nivelul general de dezvoltare a RM rămâne a fi nesemnificativ, iar moneda naţională 
– în apreciere artificială şi excesivă (până în toamna anului 2008), influenţată de neutilizarea eficientă a 
intrărilor valutare. 

Extrapolarea automată a „politicii cursului valutar” poate cauza pierderi net superioare celor suportate în 
momentul crizei financiare din anul 1998 (atunci când rezervele valutare s-au diminuat de aproape 3 ori). 

Ceea ce ar trebui să îngrijoreze este variaţia cursului de schimb al dolarului SUA faţă de alte valute care ar 
putea creşte serios datoria. În primul trimestru 2008 stocul s-a majorat ca urmare a deprecierii monedei 
americane, care a cedat o poziţie după alta, cu 58,81 mil. USD.  

Este necesară conştientizarea pericolelor existente în acest domeniu. Avem în vedere faptul că intrările 
valutare din exterior prin sistemul bancar nu sunt în mod obligatoriu remitenţe ale moldovenilor la muncă 
provizorie peste hotare sau investiţii străine directe. Ele, alături de altele, pot fi şi efectiv sunt intrări speculative 
de valută. Acestea au la bază, alături de altele diferenţele semnificative dintre dobânzile la depozite (în valută) 
în RM şi alte state furnizoare de astfel de resurse. 

Diminuarea absolută a intrărilor valutare de la moldovenii la muncă provizorie peste hotare a însemnat, 
într-o primă fază, micşorarea ofertei pe piaţa valutară. În condiţiile în care volumele importurilor scad 
neproporţional, se modifică esenţial în mod firesc (în situaţia unui deficit comercial ascendent), rata de schimb a 
MDL (sau scad rapid şi semnificativ rezervele valutare). Viteza unei atare deprecieri (sau a diminuării 
rezervelor) va depinde de mai mulţi factori, de coraportul ritmurilor de creştere a deficitului comercial şi cel al 
evoluţiei pieţei valutare. Dacă va fi acceptată politica cursului stabil, evident - a forţat, atunci va fi nevoie de 
negociat resurse externe care vor fi irosite, aşa cum s-a făcut până acum [4, p. 111]. 

Dacă aprecierea MDL (în anii 2006-2008) nu a condus la reducerea firească a preţurilor bunurilor de 
import, atunci deprecierea, după cum a arătat experienţa din trecut se reflectă în mod automat asupra preţurile la 
mărfurile de import. Adică, vor spori preţurile de comercializare pe piaţa autohtonă la mai multe bunuri. Efectiv, 
aceasta (creşterea inflaţiei) va însemna diminuarea puterii de cumpărare a populaţiei, la reducerea veniturilor 
reale ale acestora. 

În urma apariţiei unei neîncrederi, se poate declanşa un proces de retragerea a depozitelor de către 
deponenţii autohtoni, cu consecinţele respective nefavorabile. În condiţiile unei economii mici, cum este cea a 
RM, procesele în cauză se pot multiplica şi conduce la o stare necontrolată. Eventualele pierderi pot fi 
semnificative, rapide şi irecuperabile. 

Elaborarea şi realizarea măsurilor de creştere a siguranţei valutare, financiare reprezintă o obligaţiune 
legală a autorităţilor monetare. Una dintre condiţiile obligatorii în acest sens o reprezintă deţinerea unor 
informaţii reale, cuprinzătoare şi corespunzătoare, privind intrările totale de valută, inclusiv cele speculative, 
asigurarea publicităţii acestora [5, p. 87]. 

Implementarea reală a măsurilor ce rezultă din orientarea strategică a RM privind integrarea în UE ar 
putea contribui la sporirea securităţii socio-economice, la diminuarea diferitor riscuri. 
 În anumite situaţii, avantajele oferite de stat la lansarea unui împrumut sunt restrînse, deoarece 
împrumuturile publice nu se acordă cu titlu gratuit, ci în schimbul unor contraprestaţii directe la care autorităţile 
statale se obligă solemn. „Preţul” dreptului de folosinţă temporară a sumelor împrumutate poate imbrăca forma 
dobânzii, forma cîştigului sau ambele forme, după caz, la care se adaugă, des, şi alte avantaje materiale, inclusiv 
de natura unor facilităţi fiscale.  
         Pentru acoperirea deficitelor bugetare, guvernul ţării are de ales între creşterea veniturilor fiscale (prin 
majorarea impozitelor existente sau introducerea altora noi) şi contractarea de împrumuturi, de regulă, pe terme- 
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ne medii (1-5 ani) şi lungi (mai mari de 5 ani). Deseori, guvernul optează pentru contractarea de împrumuturi 
din următoarele motive:  
  - majorarea impozitelor afectează standardul de viaţă al populaţiei, iar partidul (coalitia) de la putere evită, de 
regulă, să aplice această măsură, considerată nepopulară, pentru a nu-şi pierde electoratul; în ţările cu un nivel 
ridicat al fiscalitaţii, o nouă creştere a acesteia ar genera o împotrivire fermă a categoriilor de populaţie care ar 
urma să suporte sarcina fiscală suplimentară;  
  - împrumuturile de stat constituie o modalitate mai rapidă de procurare a resurselor financiare decît impozitele 
directe, deoarece perioada necesară identificării şi evaluării materiei impozabile este mai îndelungată decît cea 
de subscriere la împrumut şi efectuarea vărsamintelor în contul acestuia; însă împrumuturile afectează capitalul 
naţiunii, în timp ce impozitele diminuează numai veniturile acesteia.  
        În cazul împrumuturilor publice externe, dacă acestea sunt exprimate în moneda naţională a ţării creditoare, 
deprecierea acesteia atrage după sine micşorarea poverii reale a datoriei ţării debitoare. Dacă împrumutul este 
exprimat în moneda ţării debitoare, prin deprecierea acesteia, efortul financiar al debitorului scade, iar ţara 
creditoare înregistreaza o pierdere [5, p. 89].  
 

Concluzii: 
       În concluzie, în cazul împrumuturilor externe, ţara debitoare este avantajată atunci cînd moneda în care 
angajează împrumutul se depreciază şi, invers, se impovarează atunci cînd are loc o apreciere a acesteia. 

Ceea ce priveşte Republica Moldova pentru eficientizarea managemenului datoriei externe de stat, aceasta 
din urmă trebuie să asigure un mediu de afaceri adecvat pentru o creştere economică susţinută, să aibă relaţii 
excelente cu FMI şi să obţină o restructurare a perioadelor de maturitate a creditelor sale externe sau chiar o 
anulare parţială.  

Alte elemente ale unei strategii de consolidare macroeconomică sunt: continuarea politicilor fiscale 
austere şi menţinerea unor surplusuri fiscale la nivelul celora din ultimii doi ani; continuarea procesului de 
privatizare pentru obţinerea unor noi venituri bugetare, atragerea investiţiilor străine în întreprinderile existente 
şi facilitarea procesului de consolidare a unor întreprinderi noi; renunţarea la atragerea noilor credite externe în 
condiţii nefavorabile; renunţarea la proiecte politice şi sociale lipsite de acoperire financiară; crearea unui cadru 
transparent şi îmbunătăţirea managementului finanţelor publice. Dacă mediul extern va fi favorabil, indicatorii 
poziţiei financiare externe se pot îmbunătăţi. În cele din urmă, atragerea unor împrumuturi externe este o soluţie 
mult mai bună decât calea aleasă de guvernarea comunistă din trecut de a accesa împrumuturi interne la dobânzi 
de peste 10 la sută, ceea ce dus la o creşterea accentuată a cheltuielilor pentru datoria internă. 

Astfel, este cert că economia RM are nevoie de mult mai multe investiţii, dar nu de bani speculativi sau de 
bani mulţi şi prost administraţi. Este la fel de clar că pe lângă continuarea reformelor instituţionale sunt necesare 
investiţii în infrastructura fizică fără de care creşterea investiţiilor în capacităţile de producţie şi atragerea unor 
împrumuturi pentru dezvoltarea economică nu este posibilă. 
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Аннотация. В статье рассматриваются вопросы современного рынка интеллектуальной 
собственности Молдовы, основные тенденции его развития. Анализируются барьеры, 
препятствующие формированию полноценного рынка объектов интеллектуальной собственности в 
стране. Предлагаются основные направления и инструменты совершенствования развития 
молдавского рынка интеллектуальной собственности. 
Ключевые слова: рынок интеллектуальной собственности, барьеры, управление интеллектуальной 
собственностью, оценка,  
 
Abstract. The article examines the contemporary intellectual property market in Moldova, the main trends of its 
development. The barriers has been analyzed which are impeding to a forming the market for intellectual 
property in the country. The main directions and tools for improving the development of the Moldovan market 
of intellectual property are offered.  
Keywords: intellectual property market, barriers, intellectual property management, evaluation 
 
Введение 
Процессы интеллектуализации современного общества в республике сопровождаются масштабными 
трансформациями, базисом которых становится инновационный путь экономического роста. Они 
обуславливают становление интеллектуальной собственности в качестве основного производственного 
ресурса, способствующего созданию «новой стоимости» в инновационной экономике. 27  

 Сегодня развитие современной экономики в Республике Молдова неразрывно связано с 
использованием в хозяйственной деятельности экономических субъектов интеллектуальной 
собственности, которая является одним из важнейших источников, предопределяющих рост 
благосостояния общества. То есть, развитие современной экономики в Молдове неразрывно связано с 
использованием в хозяйственной деятельности интеллектуальной собственности, в виде соответству-
ющих прав на знания.  

Мировой опыт показывает, что интеллектуальная собственность является мощным фактором 
повышения конкурентоспособности инновационной экономики и требует  вовлечения  в хозяйственный 
оборот на основе разных принципов. Рынок становится  важнейшим условием  инновационного 
развития современного общества. 

В последние годы наблюдается замедление реальных инновационных процессов в Молдове, низким 
остается уровень инновационной активности экономических субъектов. В качестве основных причин 
можно выделить следующие: отсутствие достаточных финансовых средств, высококвалифи-
цированного персонала, однако главной их них является непонимание выгод от использования 
интеллектуальной собственности. Ориентация производственной деятельности на удовлетворение 
спроса на внутреннем рынке, неразвитая конкурентная среда обуславливает нежелание молдавских 
предприятий участвовать в инновационном обмене, поэтому рынок интеллектуальной собственности в 
Молдове находится в стадии формирования.  

 

                                                 
27 Елисеев А.Н. Институциональный анализ интеллектуальной собственности. -М.: ИНФРА-М, 2005. 192 с 
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В настоящее время действующая система интеллектуальной собственности в Республике Молдова уже 
практически отвечает современным требованиям, поскольку она постепенно адаптируется к ценностям 
рыночной экономики в соответствии со стандартами ЕС. 

 
Рыночный механизм функционирования института интеллектуальной собственности и 

его специфика. 
Основным элементом рыночного механизма функционирования института интеллектуальной 

собственности в Молдове является спецификация (определение и разделение) прав собственности на 
интеллектуальные блага, их распределение между первоначальным создателем и другими субъектами и 
передача в процессе обмена на определенных условиях, что определяет способность интеллектуальных 
благ выступать в качестве полноценного имущественного актива.  

 
Специфика данного механизма предопределена особенностями присвоения интеллектуальных благ в 

качестве нематериальных активов и зависит от ряда следующих факторов: 
• рынка интеллектуальных благ; 
• уровня развития современных информационных технологий; 
• в характере спроса на них; 
• в сложной взаимосвязи и взаимообусловленности этого рынка и общего состояния молдавской 
экономики; 
• в устойчивом превышении предложения над спросом, который не приводит к избытку товаров и 
не влияет на механизм ценообразования.  

 
Рынок интеллектуальной собственности представляет собой сложный механизм взаимодействия 

субъектов спроса и предложения, характеризующийся своими особенностями, обусловленными 
спецификой товарной формы интеллектуального продукта. Он затрагивает ту часть научно-технической 
и инновационной деятельности, которая связана с правовой охраной знаний и использованием их как 
объектов интеллектуальной собственности. 28 

Процесс функционирования рынка интеллектуальной собственности как части научно-технической и 
инновационной деятельности в республике можно разделить на две основные части: первая - введение в 
хозяйственный оборот интеллектуальной собственности, вторая - сам хозяйственный оборот этих 
объектов.  

Современный рынок интеллектуальной собственности в Молдове можно охарактеризовать как сферу 
формирования спроса и предложения на интеллектуальную собственность, в которой собственность 
выступает в качестве товара на основе свободного выбора и обмена. При этом одним  из субъектов 
рынка, правообладателя, посредника или одного из партнеров должно выступать государство.  

Рынок интеллектуальной собственности - это чаще всего рынок технологического сырья. По форме 
такие сделки на этом рынке оформляются как передача исключительных прав на объекты 
интеллектуальной собственности и как передача объектов правовой охраны в виде служебной или 
коммерческой тайны. То есть, товаром на рынке интеллектуальной собственности являются результаты 
исследований и разработок, комплекты конструкторской  и технологической документации, 
оригинальные  технические решения и программное обеспечение. Интеллектуальная собственность как 
товар обладает соответствующими качествами и является результатом интеллектуальной деятельности. 
Включение интеллектуальной собственности в хозяйственный оборот может быть осуществлено только 
в форме передачи прав на ее использование.  

 В Молдове рынок интеллектуальной собственности характеризуется высокой степенью 
монополизации. Это рынок продавца, а не покупателя, в отличие от рынка, например, товаров массового 
спроса. Для него характерна также высокая норма прибыли. Прибыль возникает из-за возможной 
разницы между себестоимостью результатов интеллектуальной деятельности  и ценой лицензии, 
которая определяется долей будущего дохода покупателя прав на использование этих результатов. 
Особенно выгодно, когда это просто копирование ранее сделанной или уже один раз проданной, 
неисключительной лицензии. 

                                                 
28 Варфоломеева Ю.А. Интеллектуальная собственность в условиях инновационного развития. -М.: Ось-89, 2006. — 144 с 
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Для  отечественного рынка интеллектуальной собственности характерны многолетние и глубокие связи 
между продавцом и покупателем, которые становятся партнерами по бизнесу. Это вызвано тем, что 
продавец заинтересован в том, чтобы покупатель сумел воспроизвести приобретенные результаты 
интеллектуальной деятельности, доработать  их до стадии практического и успешного применения на 
рынке.  Только в этом случае лицензиат сможет поделиться доходом согласно лицензионному договору. 
Для продавца технологии сделка является инструментом проникновения на новый рынок и закрепления 
на нем. Для покупателя приобретаемая технология служит инструментом повышения конкуренто-
способности на своем рынке, катализатором развития собственной технологии.  
Формирование рынка интеллектуальной собственности имеет прямую корреляцию с развитием 
инновационной деятельности отечественной экономики. В настоящее время инновационную 
деятельность все больше начинают  пронизывать отношения интеллектуальной собственности. Они 
оказывают главное влияние на получение новых свойств товаров и услуг, позволяющих получить 
хозяйствующему субъекту высокую норму прибыли. Поэтому управление инновационной 
деятельностью необходимо ориентировать на эффективное использование интеллектуального 
потенциала национальной экономики, интеллектуальной собственности. 
Решение данных проблем является весьма актуальной задачей, которая обуславливает необходимость 
разработки концептуальных подходов к управлению интеллектуальной собственностью, базирующихся 
на  реальных возможностях нашей республики и учете доминирующих тенденций развития отношений 
интеллектуальной собственности в мировой экономической системе.  

Полагаем, что конкурентоспособность каждого объекта интеллектуальной собственности должна 
определяться по следующим основным признакам: 
•  степени правовой защиты (обеспечения монопольных прав) на конкретном рынке: наличие 

правовой защиты основных или второстепенных узлов, наличие товарного знака;  
•  техническому уровню: выше или соответствует современному техническому уровню; 
•  месту на рынке: новый тип продукции, который будет удовлетворять запросы 

потребителей; 
•  характеристике рынка: рынок охватывает всю страну и имеет большое разнообразие 

потребителей, но только в некоторых районах страны, либо специальный рынок с небольшим числом 
потребителей; 

•  цене по сравнению со сходной продукцией: ниже, примерно совпадает или будет выше цены 
всей сходной продукции, имеющей приблизительно такие же технические характеристики; 

•  ожидаемому уровню конкуренции: выход на рынок конкурентов с аналогичным товаром 
затруднен из-за значительных затрат  на исследования и разработку, либо может появиться 
ограниченное число конкурентов с аналогичным товаром, либо практически любая фирма может за 
короткий срок создать аналогичную продукцию и выйти с ней на рынок; 

•  вероятности расширения рынка: число потребителей будет расширяться в значительных 
пределах, или изменяться незначительно,  или  уменьшаться. 

Управление интеллектуальной собственностью - это способ извлечения из отношений собственности 
максимальных доходов, включающий выполнение ряда процедур. Данный способ будет эффективным, 
если затраты на оформление и поддержание прав  на результаты творческой деятельности 
перекрываются прямыми или косвенными доходами в соответствии с программой развития бизнеса. 
Управление интеллектуальной собственностью представляет собой  совокупность действий и 
мероприятий, направленных на обеспечение эффективного планирования, организации и контроля 
процессов формирования, развития и использования интеллектуальной собственности предприятия, а 
также мотивации процессов накопления  и умножения этих активов. 29Управление должно обеспечить 
достижение максимального результата от их использования при минимизации затрат на эти активы. 
Можно условно  выделить следующие основные задачи управления интеллектуальной собственностью: 
• планирование, организация, контроль и регулирование процессов создания и развития 

интеллектуальной собственности; 
• создание атмосферы инновационной восприимчивости, обеспечение развития и их мотивация к 

накоплению и умножению ИА; 

                                                 
29 Мухин В. Управление интеллектуальной собственностью .Серия: Экономика и управление,2007, С.335 
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• организация, контроль и регулирование процесса движения информационного потока, 
циркулирующего внутри предприятия; 

• организация, контроль и регулирование процесса движения информационного потока, 
циркулирующего между предприятием  и внешней средой; 

• планирование, организация и контроль процесса формирования портфеля прав на объекты 
интеллектуальной собственности как инструмент регулирования товарных рынков; 

На уровне предприятия основной задачей управления интеллектуальной собственностью можно 
считать как сохранении, развитие интеллектуального потенциала в качестве стратегического ресурса 
предприятия и повышении его конкурентоспособности  и экономической безопасности за счет 
удовлетворения потребностей рынка в сфере охраны     и коммерциализации интеллектуальной 
собственности.  Полагаем, что стратегия предприятия в сфере интеллектуальной собственности должна 
реализовываться в следующих трех направлениях: активизации изобретательской деятельности на 
предприятии; коммерциализации услуг в области интеллектуальной собственности; формировании 
нематериальных активов как стратегического ресурса повышения конкурентоспособности 
организации. 

Основными целями предприятия в сфере интеллектуальной собственности являются: 
привлечение дополнительных внебюджетных средств от деятельности в сфере охраны и 
коммерциализации интеллектуальной собственности; повышение уровня научных исследований за счет 
активизации творческой деятельности. Для достижения данных целей предприятие или организация 
должны проводить соответствующую политику отношении интеллектуальной собственности. Эта 
политика касается управления факторами, обеспечивающими определенные преимущества предприятия 
на рынке. Максимальный эффект достигается лишь при комплексном, взаимосвязанном управлении 
ими. Данная политика должна быть  направлена на достижение стратегических целей организации на 
защиту инвестиций и не может существовать в отрыве  от общей стратегии поведения предприятия на 
рынке. 
 Следует выделить следующие основные факторы, определяющие стратегию управления 
интеллектуальной собственностью фирмы: маркетинговая стратегия;  объемы производства;  емкость 
рынков сбыта, как существующего, так и потенциального; наличие или отсутствие конкурентов; 
отрасль деятельности.  
Ключевыми вопросами реализации политики предприятия по управлению интеллектуальными ресурсами 
должны быть следующие:  
• определение стратегии и тактики по приобретению и созданию объектов интеллектуальной 

собственности;  
• проведение их полной инвентаризации и постановка на учет;  
• обеспечение правовой защиты всех созданных коммерчески ценных технических, организационных и 

экономических решений и их страхование;  
• разработка экономически обоснованных цен на интеллектуальную собственность;  
• коммерческая реализация прав на продукты интеллектуальной деятельности; 
• формирование мотивации и стимулов для повышения эффективности работы сотрудников 

организации в сфере создания, правовой защиты и использования интеллектуальной собственности; 
проведение постоянных патентных исследований в направлениях, сопряженных с номенклатурой 
основной товарной продукции.   

Обеспечение правовой защиты  и страхование всех созданных коммерчески ценных технических, 
организационных и экономических решений необходимо, т.к. оставленное без охраны полезное 
изобретение может быть утрачено в пользу более крупных конкурентов, которые имеют лучшие 
возможности для коммерциализации продукта или услуги за более доступную цену. Охрана 
интеллектуальной собственности помогает: препятствовать конкурентам копировать, подделывать 
продукты или услуги компании; избегать непроизводительных капиталовложений в исследования, 
разработки и маркетинг; создавать лицо компании путем регистрации товарных знаков; заключать 
соглашения о лицензиях и франшизах, основанных на интеллектуальной собственности. 30 

                                                 
30 Судариков С. Право интеллектуальной собственности, Издательство: Проспект, 2009,С. 368  
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Разработка экономически обоснованных цен на объекты интеллектуальной собственности. 
Целями оценки объектов интеллектуальной собственности становятся: включение объектов 
интеллектуальной собственности в уставной капитал; обоснование расчета цены      за право 
использования объектов интеллектуальной собственности  в связи с ожидаемым заключением 
лицензионного договора; определение размера вознаграждения автора результатов интеллектуальной 
деятельности; получение банковского кредита под залог исключительных прав  ее владельца.   

Оценка интеллектуальной собственности. 
 В международной практике для оценки интеллектуальной собственности используются три 

подхода - это затратный, рыночный и доходный. В основе затратного подхода лежит учет стоимости 
фактических затрат на создание, правовую охрану, приобретение  и использование оцениваемого 
объекта интеллектуальной собственности за прошедший период с учетом инфляции и всех потерь. 
Окончательная стоимость объектов интеллектуальной собственности  по этому методу определяется как 
сумма затрат с учетом прибыли и средней нормы рентабельности по отрасли. Преимуществом 
затратного метода является простота алгоритма, а также объективность данных, которые являются 
фактическими расходами на разработку, охрану и подготовку объектов интеллектуальной собственности 
к реализации на рынке. Вместе с тем данный метод  не учитывает информацию о рыночной 
конъюнктуре аналогичных продуктов. Указанный недостаток устраняется при использовании 
рыночного метода.  

В рыночном подходе используется метод прямого сравнения продаж, который предполагает 
определение стоимости объекта интеллектуальной собственности по цене сделок купли-продажи 
аналогичных объектов с учетом поправок на их различие. Этот метод имеет ограниченное применение в 
силу уникальности и специфики самих объектов, разнообразия условий коммерческих сделок и 
конфиденциальности сведений по ним. Тем не менее, рыночный метод обладает существенными 
преимуществами. Информация, используемая при установлении цены, отражает реальную рыночную 
стоимость объектов интеллектуальной собственности. Цена, установленная рыночным методом, 
отражает конкурентоспособность объектов интеллектуальной собственности ОИС на рынке. Рыночный 
метод установления цены не требует больших затрат на изучение спроса и предложения, так как цены 
фактически совершенных сделок учитывают ситуацию на рынке.  

Доходный метод строится на экономическом принципе ожидания. При этом стоимость объекта 
определяется, как его способность приносить доход в будущем покупателю или инвестору и 
приравнивается к текущей стоимости чистого дохода, который может быть получен от использования 
оцениваемого объекта за экономически обоснованный срок службы. Основным преимуществом 
доходного метода является то, что он позволяет учесть ожидаемые финансовые поступления, поэтому 
лучше выражает сущность интеллектуального капитала, чем затратный и рыночный подходы. 
Недостатком метода является высокая степень неопределенности при прогнозе основных параметров. 

Коммерческая реализация прав на продукты интеллектуальной деятельности/ Коммерческая 
реализация прав на продукты интеллектуальной деятельности заключается в поиске потенциальных 
инвесторов, лицензиатов, продаже прав собственности, лицензий, открытии нового предприятия, 
размещение заказов на предприятии. Таким образом, управление интеллектуальной собственностью  в 
условиях нашей республики имеет свою специфику, обусловленную устранением наиболее слабых мест 
в развитии государственной стратегии по данному вопросу, объединении  инфраструктурных 
элементов, обслуживающих отношения собственности в единую систему, основанную на 
государственном регулировании и партнерских отношениях с бизнесом. На уровне организации 
управление интеллектуальной собственностью сводится к достижению целевых установок ее развития 
инновационным путем, повышающим конкурентоспособность продукции и услуг фирмы  на внутреннем 
и внешнем рынках. 

В настоящее время интеллектуальная собственность  рассматривается уже не как побочный 
продукт, получаемый в результате разработок нового вида изделия, а как  оружие в конкурентной 
борьбе. Отечественные разработки всегда отличались высоким интеллектуальным уровнем. Поэтому 
сейчас молдавским производителям необходимо законным путем монополизировать соответствующие 
секторы товарного рынка.   
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Рынок интеллектуальной собственности Молдовы 

Рынок интеллектуальной собственности в тех странах, которые выбрали это направление в качестве 
приоритетного, строится весьма успешно. В Молдове такие примеры успеха пока являются 
единичными, что зачастую определяется уровнем компетентности руководителей этих корпораций и 
предприятий.  
Основными целями молдавского рынка интеллектуальной собственности являются  

• реализация интересов и удовлетворение потребностей субъектов рынка интеллектуальной 
собственности (получение доходов от вовлечения и присвоения интеллектуальной собственности, 
приобретение рыночных преимуществ от использования интеллектуальной собственности, 
повышение конкурентоспособности продукции национального производства и укрепление позиций 
страны на мировом рынке интеллектуальной собственности); 

• использование интеллектуальной собственности и ее воспроизводство; 
• своевременное вовлечение результатов интеллектуальной деятельности в хозяйственный оборот;  
• привлечение инвестиций в сферу  интеллектуальной собственности;  
• исключение бесконтрольного распространения объектов интеллектуальной собственности. 

Для комплексного анализа состояния рынка интеллектуальной собственности необходимо 
наряду с названными показателями использовать и другие: 

1. Показатель практического использования патентов на изобретения в передовых 
производственных технологиях (отношение числа изобретений в используемых 
технологиях к числу используемых передовых производственных технологий в 
процентном выражении); 

2.  Показатель чистого экспорта (разница между экспортом и импортом технологий);  
3. Насыщенность рынка интеллектуальной собственности (отношение количества 

используемых патентов и лицензий к общему количеству патентов в стране в процентном 
выражении) 31 

 
Анализ современного рынка интеллектуальной собственности Молдовы и основные 

тенденции его развития. 
Анализ статистических данных об охране интеллектуальной собственности в Республике Молдова, 

показал в целом тенденцию важности интеллектуальной собственности для молдавского общества. 
Однако позволил нам выявить проблемы, стоящие перед интеллектуальной собственностью: 
• слабое финансирование интеллектуальной деятельности. Так расходЫ. на исследование и 

инновационую деятельность организаций (% от ВВП) в Молдове имели следующую динамику: 
2005-0,37; 2006-0,45; 2006-0,45, 2007-0,58; 2008-0,63; 2009-0,59; 2010-0,50; 2011-0,41,2012-0,4; 
2013-0,3 

• слабая реализация объектов интеллектуальной собственности на рынке; 
• остаточно неэффективная система образования. слабая подготовка в вузах кадров, которая не 

соответствует потребностям компании, а также не востребованность выпускников вузов на рынке 
труда;  

• недостаточное развитие рыночных институтов, отсутствие или недостаток специалистов в области 
коммерциализации интеллектуальной собственности; 

• в целом не эффективное управление интеллектуальной собственностью. Значительное количество 
молдавских предприятий слабо или, вообще, не заинтересовано в управлении объектами 
интеллектуальной собственности. 

Б о л е е  д е т а л ь н ы й  а н а л и з  рынка интеллектуальной собственности, его слабые и сильные 
стороны  приведен в таблице 1.  

 
 
  

                                                 
31 Перчинская Н.П. Некоторые проблемы статистического отражения научно-технической и инновационной информации в странах ближнего 
зарубежья и республики Молдова. Chişinău, editura “Ştiinţa”, revista “Economie şi sociologie” № 3, 2008, с.51-59.  
. 
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Таблица 1 
Сильные и слабые стороны р а з в и т и я  рынка интеллектуальной собственности в разных 

сферах Республике Молдова 
В экономической сфере В социальной сфере В институциональной сфере 

Сильные стороны 

 

 
- организуются региональные и 
международные сети трансфера 
технологий; 
- создаются венчурные фонды; 
- выделяются средства для 
поддержки инновационных 
предприятий; 
- приобретаются лицензии 
иностранных компаний. 

 
- создаются дополнительные 
рабочие места; 
- выделяются средства для 
поддержки исследователей; 
- привлекаются специалисты для 
обучения и повышения уровня 
интеллектуального потенциала 
исследователей. 

- происходит совершенствование 
законодательной базы; 
- увеличивается вовлеченность 
государственных структур в 
инновационные и инвестиционные 
процессы; 
- создаются кластеры, технопарки, 
технополисы и др.; 
- увеличиваются  инвестиции в сферу 
НИОКР; 
- происходит информатизация общества; 
- проводится борьба с коррупцией 
 

  
 

В экономической сфере В социальной сфере В институциональной сфере 

 
Слабые стороны 

 

- низкий спрос на инновации; 
- не развита инфраструктура; 
-импорт преобладает над экспортом; 
- высокая степень риска инвестиций в 
интеллектуальную собственность и 
высокие ставки банковских кредитов; 
- несовершенство и непрозрачность 
механизмов взаимодействия 
субъектов; 
- низкий уровень внедрения и 
использования отечественной 
интеллектуальной собственности в 
производство; 
- использование устаревших 
технологий и отбору  научных 
организациях; 
- результаты НИОКР не учитываются 
в балансе предприятий, не доводятся 
до стадии их коммерциализации; 
- использование большой доли 
контрафактных товаров; 
- кража отечественных технологий, 
изобретений и др.; 
- низкое качество объектов 
интеллектуальной собственности 

-низкий уровень мотивации и 
стимулирования субъектов (не 
функционирует система 
справедливых 
вознаграждений); 
- уменьшение численности 
научных исследователей; 
- недостаточное количество 
профессиональных кадров при 
управлении интеллектуальной 
собственностью, а также 
посредников (профессионалов 
в сфере права, экономики и 
управления) между авторами 
результатов интеллектуальной 
деятельности и субъектами, 
способными обеспечить 
получение положительного 
эффекта от их использования; 
- уменьшение 
интеллектуального 
потенциала. 

- высокая степень монополизации 
рынка;  
- недостаточное институ- циональное 
оформление 
норм и правил развития и 
функционирования рынка 
интеллектуальной собственности; 
- несовершенство норма тивно-
правовой базы; 
- наличие институцио- нальных 
барьеров; 
- недостаточная степень 
управления регулирования и 
контроля; 
- незавершенность формирования 
законодательства в сфере ИС; 
-низкий уровень организации 
научной политики; 
- разобщенность мини- стерств в 
работе с интеллектуальной 
собственностью 

Источник: составлено автором 
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Основные направления, меры и инструменты совершенствования рынка 
интеллектуальной собственности в  Молдове. 

В экономической сфере – это совершенствование совокупности отношений по поводу 
объектов  интеллектуальной собственности за счет повышения их качества,роста 
производственных возможностей, увеличения инвестиций в научно-техническую 
(интеллектуальную) сферу, уменьшения контрафактных продуктов, закупки лицензий. 

В социальной сфере необходимо провести эффективную политику мотивации,  
стимулирования и поддержания субъектов рынка интеллектуальной собственности, создания 
престижа интеллектуального труда, новых хорошо оплачиваемых рабочих мест. 

В институциональной сфере особое внимание   следует уделить:  
• формированию благоприятной эффективной  институциональной среды для становления и 

развития отечественного рынка интеллектуальной собственности;  
• в полном объеме реализации стратегии развития рынка интеллектуальной собственности; 
• разработке адекватных мер его регулирования, внесению своевременных поправок в 

законодательство; 
• созданию эффективного института контроля и продвижения объектов интеллектуальной 

собственности, устранению коррупционной составляющей; 
• организации надлежащего финансирования НИОКР; 
• проведению эффективной налоговой политики. 

Предложены меры и инструменты, направленные на улучшение параметров формирования и 
развития рынка интеллектуальной собственности  приведены в таблице 2. 

Таблица 2 
Основные н а п р а в л е н и я  и инструменты совершенствования развития  молдавского 

рынка интеллектуальной собственности 
Меры Инструменты реализации 

Н а  го су да рст венном  у ро вне 

1. Повышать 
заинтересованность 
субъектов к ведению 
инновационной 
деятельности. 

• увеличивать спрос на м о л д а в с к и е  объекты интеллектуальной 
собственности посредством мотивации и стимулирования субъектов 
льготами, 
• привлекать инвесторов и др.. 

2. Применять комплексный 
системный подход к 
регулированию рынка 
интеллектуальной 
собственности, а также 
поддерживать патентование 
за рубежом. 

• р еализо вать  Стратегию ин тел лек т уа ль но й  со б ствен но ст и2012-
2020 в соответствии с утвержденным Планом действий32,  

в сфере интеллектуальной собственности для поддержания и стимулирования 
развития рынка интеллектуальной собственности в РМ; 

•  устранить институциональные и административные барьеры; 
• организовать систему контроля передачи всех результатов  

интеллектуальной деятельности за рубеж; 
• противодействовать недобросовестному использованию объектов 

интеллектуальной собственности и др. 

                                                 
32 H O T Ă R Î R E cu privire la Strategia naţională în domeniul proprietăţii intelectuale pînă în anul 2020 nr. 880 din 22.11.2012 Monitorul Oficial 
nr.245-247/951 din 30.11.2012 
www.agepi.md/pdf/public.../Proiect_Strategie_ru_2012-2020.pdf  
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3. Создавать не- обходимые 
условия для взаимодействия 
субъектов (в т. ч. научных 
организаций 
и промышленности). 

• создать отдел по обороту интеллектуальной собственности, которое 
могло бы следить за состоянием конкуренции; обеспечивать или 
способствовать коммерциализации полученных результатов 
интеллектуальной деятельности; влиять на налогообложение и таможенные 
пошлины; противодействовать «утечке умов»; облегчить доступ к 
передовым научным исследованиям и технологиям специалистам 
отечественных предприятий (информировать и помогать); 

•  способствовать информационному обмену участников рыночных 
отношений (расширять доступ к национальной и мировой научно-
исследовательской сфере и информационной сети); использовать некоторые 
«двойные» технологии в гражданской сфере для наиболее эффективного их 
применения и др. . 

На уровне предприятий (организаций ) 

1. Внедрять в производство 
эффективные объекты 
интеллектуальной 
собственности. 

•  создавать и более эффективно использовать объекты интеллектуальной 
собственности; привлекать специалистов, обучать или повышать их 
квалификацию; покупать лицензии; обеспечивать адекватное восприятие 
топ- менеджментом инноваций (приглашать к участию в выставках, 
семинарах, конференциях) и др. 

 

2. Активизировать создание 
интеллектуальных благ. 

• разработать систему гарантий и вознаграждений за полученный 
коммерчески значимый результат интеллектуальной деятельности, через 
справедливую и прозрачную систему премирования авторов и др. 

 
Основные причины, определяющие неблагополучное состояние рынка интеллектуальной 

собственности лежат в реальной экономике, в сфере производства. Без увеличения спроса 
производства на объекты интеллектуальной собственности невозможна его модернизация, повышение 
конкурентоспособности продукции, и как следствие, повышение производительности труда и рост 
ВНП. Эти задачи необходимо решать путем рационального использования имеющихся  
интеллектуальных  ресурсов, внедрения  новых объектов интеллектуальной собственности, создания 
инвестиционной привлекательности инновационных производственных процессов, а также путем 
совершенствования рыночных отношений с целью достижения расширенного воспроизводства. 

 В настоящее время в Республике Молдова необходим системный подход к пониманию 
важности владения, пользования и распоряжения объектами интеллектуальной собственности с целью 
современной индустриализации  производства и увеличения конкурентоспособности страны и 
уровня жизни населения. 

Барьеры, препятствующие формированию полноценного рынка объектов интеллектуальной 
собственности в Молдове 

На сегодняшний день основными барьерами, препятствующими формированию полноценного рынка 
объектов интеллектуальной собственности в Молдове, являются  
• традиционная невосприимчивость к новшествам, характерная для всех отраслей и сфер экономики; 
• слабое вовлечение интеллектуальной собственности в экономический оборот, что проявляется в 

низкой инновационной активности предприятий; 
• мотивации частного сектора к внедрению инноваций, незначительную степень капитализации 

интеллектуальной собственности; 
• низкий уровень товарности интеллектуального производства, что проявляется в слабой ориентации 

интеллектуальной деятельности на конечные результаты; 
• отсутствие развитой инфраструктуры рынка интеллектуальной собственности; 
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• неразвитости специфических форм финансирования интеллектуальной и особенно инновационной 
деятельности. 

Большим препятствием в развитии рынка интеллектуальной собственности является  также 
несовершенство действующей нормативной базы. Отсутствие четких и понятных правил оценки и учета 
интеллектуальной собственности приводит к тому, что сейчас данный экономический ресурс не 
используется экономическими субъектами в полной мере.  
 К основным особенностям рынка инновационных разработок в Молдове следует отнести: 33  
- его ограниченность, практическая изолированность от соответствующих мирового и региональных 

рынков Это обусловлено, прежде всего, не только традиционно низкой степенью вовлеченности в 
мировое экономическое, научное, инновационное и информационное пространство, но и различиями в 
мотивации инновационной деятельности, стандартах, менеджменте, отражениях в бухгалтерском учете 
и финансовой отчетности и др;. 

- низкий платежеспособный спрос на результаты интеллектуальной и особенно изобретательской 
деятельности; 
- низкая степень их капитализации; 
- отсутствие единых методологических основ оценки и общих подходов бухгалтерского учета и 

финансовой отчетности; 
специфика структуры патентообладателей. 

В отношении структуры рынка интеллектуальной собственности следует, прежде всего, указать 
на его фрагментарность и неоднородность. Наиболее явно они проявляются в ограниченном характере 
и относительно статичных показателях развития ряда его сегментов, касающихся и, каковыми являются 
рынок запатентованных изобретений, инновационной деятельности ноу-хау, интегральных схем, сортов 
растений, рынок промышленных образцов. В то же время такие объекты интеллектуальной 
собственности, как товарные знаки, программное обеспечение, литературные и музыкальные 
произведения и др., во всех странах СНГ достаточно широко вовлечены в рыночные отношения, в том 
числе и в качестве товаров. 

Если рассматривать предложение инновационных разработок , то наблюдается тенденция 
сокращения расходов на НИОКР, тенденции к старению научных и изобретательских кадров, слабую 
ориентацию научных исследований и разработок на решение практических задач, нарушение, в 
процессе экономических реформ, кооперационных связей между исследовательскими, прикладными и 
хозяйственными структурами по разработке и практическому использованию инноваций. 

Один из важнейших факторов, препятствующих расширению инновационного рынка является 
специфика структуры патентообладателей. Так, в отличие от развитых стран (где наиболее крупными 
патентообладателями являются большие компании), в  Молдове самыми важными обладателями 
запатентованных изобретений являются научно-исследовательский сектор (25–35%), вузы (20–30%) и 
физические лица (15–25%). В то же время доля предприятий составляет лишь  до 5–%. В этой тенденции 
явно проявляются ограниченная практическая значимость запатентованных изобретений, а также низкое 
качество самих патентов.  

В Молдове только среди иностранных правообладателей запатентованных изобретений 
превалируют  крупные зарубежные компании. Потенциал рыночного механизма способен обеспечить 
оптимальность распределения ресурсов инновационного развития.. 

Изучение структуры рынка по объектам интеллектуальной собственности позволяет сделать 
вывод о том, что Молдова для зарубежных компаний представляет интерес в качестве перспективного 
рынка сбыта, но не площадки для реализации инновационных проектов. Поэтому экономическая 
политика' государства должна быть направлена, прежде всего, на создание благоприятного 
инвестиционного и инновационного климата. Это позволит снизить транзакционные издержки освоения 
отечественными предприятиями мировых научно-технических разработок, создать хорошую 
конкурентную среду отечественные предприятия.34  
 
                                                 
33 Перчинская, Н.П., Новак, А. Интеллектуальная собственность как важный фактор инновационного развития Республики Молдова. Ж-
л.“Инновации», №4 2 013 с . 1 0 6 . - 1 1 2 . Научно-практический ежемесячный журнал, ОАО «Трансфер»,Санкт-Петербург, ISSN 2071-3010 
34 Перчинская Н.П. Развитие научных и технологических инноваций в республике Молдова. Материалы XXIII Киевского международного 
симпозиума по науковедению и научно-техническому прогнозированию , Киев, 16-17 июня 2010 г., с. 143-145. 
 



94 95

UNIVERSITATEA DE STUDII EUROPENE                                                             VECTOR EUROPEAN  
DIN MOLDOVA                                                           REVISTA ŞTIINŢIFICĂ Nr.2/2014 

 
CONFERINŢA INTERNAŢIONALĂ ŞTIINŢIFICO-PRACTICĂ 

“ABORDĂRI EUROPENE ÎN CERCETARE ŞI INOVARE” 
9-12 OCTOMBRIE 2014 

 
 

 
Выводы и рекомендации. 

1. В настоящее время действующая система интеллектуальной собственности в Республике Молдова 
уже практически отвечает современным требованиям, поскольку она постепенно адаптируется к 
ценностям рыночной экономики в соответствии со стандартами ЕС 

2. Особенность рынка интеллектуальных благ в Молдове, заключается в резкой ограниченности 
спроса на них со стороны инвесторов, в низком уровне предложения, а также его сокращении в 
последние годы. Сокращение связано с отсутствием опыта и необходимой институциональной 
базы коммерциализации объектов интеллектуальной собственности;  

3. В Республике Молдова рынок интеллектуальной собственности характеризуется высокой 
степенью монополизации. Это рынок продавца, а не покупателя, в отличие от рынка, например, 
товаров массового спроса. Для него характерна также высокая норма прибыли. 

4. Для развития института интеллектуальной собственности в Молдове необходима комплексная 
система мер, основными элементами которой должны стать 
 - исследование и прогнозирование рынка интеллектуальных благ; 
 - создание государственного внебюджетного венчурного фонда; 
 - подготовку соответствующих кадров; 
 - использование венчурных аукционов, интеллектуальных бирж; 
 - государственный контроль и регулирование импорта и экспорта объектов 

интеллектуальной собственности с целью сохранения научно-технического потенциала ; 
 защиту внутреннего рынка от иностранной интервенции с помощью блокирующих 

патентных портфелей и организационных усложнений для иностранных субъектов; 
 - разработку принципиально новых товаров потребительского сектора, удовлетворяющих 

новые личные потребности людей и не имеющих мировых аналогов с целью получения 
ниши на внутреннем и мировом рынках наукоемкой продукции.  

5. Остро стоит вопрос защиты интеллектуальной собственности. Сегодня в Молдове единичными 
являются случаи, когда судами выносятся приговоры за нарушение патентных прав, за 
нарушение прав на ноу-хау, охраняемые в режиме коммерческой тайны что, конечно же, не 
отражает реальной ситуации 

6. Для стимулирования серийного производства наукоемкой продукции  необходимо  предоставлять 
в распоряжение предприятий, осуществляющих такое производство, мощности, помещения и 
другие необходимые материальные ресурсы (которые находятся  у государства), на правах 
долгосрочной аренды. Следует передавать таким предприятиям оставшиеся в государственной 
собственности НИИ и КБ посредством приватизации. Кроме этого размещать государственные 
заказы на производство наукоемкой продукции.  

7. Особенностью молдавского рынка авторских прав является неравномерность развития различных 
его секторов, растущее влияние цифровых информационных технологий на способ его 
организации и возникновение новых товаров, наличие теневой составляющей.  

8. Несмотря на то, что малые и средние предприятия имеют ряд льгот на пошлины регистрации 
объектов интеллектуальной собственности, они не испытывают большой интерес к разработке и 
организации эффективного управления интеллектуальной собственности. 

9. Особенность рынка патентов состоит в недостатке внутреннего отраслевого спроса на 
инновационные проекты, что связано с общеэкономическими проблемами, и, сокращении их 
предложения по причине сложностей, возникающих в области коммерциализации технологий в 
нашей республике.  

10. В настоящее время действующая система управления интеллектуальной собственностью в 
республике Молдова не отвечает современным требованиям. Государство ещё не сформировало 
эффективную систему регулирования отношений интеллектуальной собственности. 

11. Для повышения эффективности государственного регулирования рынка интеллектуальной 
собственности и инновационной деятельности в Молдове необходимо осуществить систему мер 
включающую комплекс мероприятий: установление стратегических приоритетов в развитии 
науки и образования, поддерживаемых государством   и обеспечивающих подготовку кадров 
нового поколения; разработка и реализация региональных программ развития рынка интеллекту- 
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альной собственности; участие государства в создании инфраструктуры инновационной 
деятельности на основе частном - государственном партнерстве. 

12. Для обеспечения ускоренного развития рынка интеллектуальной собственности в Молдове 
необходим комплексный подход к управлению инновационными процессами.  В этой связи 
целесообразным является создание межведомственной комиссии по вопросам охраны и 
использования интеллектуальной собственности. Это позволит объединить усилия 
необходимого круга министерств и ведомств и оперативно решать проблемы, возникающие в 
инновационной сфере. 

13. Для стимулирования спроса и предложения интеллектуальных продуктов в Налоговом Кодексе 
Республики Молдовы следует предусмотреть налоговые льготы, а также возможность 
применения ускоренной амортизации научно-исследовательского оборудования.  

14. Необходимо принять срочные меры по созданию условий для развития малого инновационного 
предпринимательства. Прежде всего, разработать и внедрить Стратегию развития 
инновационного предпринимательства в Молдове на долгосрочный период. При этом следует 
уделить серьезное внимание совершенствованию инновационной инфраструктуры, к объектам 
которой относят Агентство по трансферу технологий, технопарки, инновационные инкубаторы  

15. Для организации системы финансирования инновационного предпринимательства необходимо 
упразднить Фонд поддержки малого предпринимательства, а на основе Государственного 
инновационного фонда создать Фонд поддержки малого инновационного предпринимательства. 
Деятельность Фонда развития также необходимо переориентировать на финансирование 
крупных инновационных проектов национального значения.  
Реализация выше перечисленных мер окажет существенное влияние на рыночный механизм 

функционирования института интеллектуальной собственности, а ,следовательно, способствовать в 
нашей республике осуществить действительный переход к инновационной экономике. 
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ABSTRACT:  Two terms of the modern globalizing economy (“learning economy” and “knowledge economy”)are 
described. Three types of innovative systems (“territorial engrained innovative system”, “regional network system”, 
“regionalized national system”) are shown. The idea of different types of knowledge "dichotomy" was highlighted within 
the methods analysing RIS and clusters appraisal like the most fruitful in theoretical aspect. 
Keywords: regional innovative systems, regional cluster, “learning economy”, “knowledge economy”. 
 
АБСТРАКТ: Раскрыты два существующих вида современной глобализированной экономики: «обучающаяся 
экономика» и «экономика знаний». Рассмотрены три типа инновационных систем: «территориально 
укорененная инновационная система», «региональная сетевая система» и «регионализированная национальная 
система». В ходе оценки подходов и методов анализа РИС и кластеров выделена наиболее плодотворная в 
теоретическом отношении идея «дихотомии» различных видов знаний.  
Ключевые слова: региональные инновационные системы, региональный кластер, «экономика знаний», «обучающая 
экономика». 

 
Introduction: 

Unconventional directions in economic regionalistics, folded in 70-80th of ХХ century (, have opened 
new direction in development of spatial development. Generalizing and investigating vast empiric material, 
regionalists, is "evolutionists" [2] gave the realistic explaining to the economic phenomenon of appearance in 
the separate regions of Italy, France and Switzerland of "oases" of economic prosperity in the situation of deep 
cutback of economic activity of 1979th. Giving up the traditional theory of allocation of production factors, 
evolutionists based on the approach pawned the idea of technical progress evolution. Its meaning is in 
confession of innovations as a result of difficult co-operation of managing subjects, its mutual educating, 
gradual accumulation of preparation and doing business. Firstly in economic science this process was noticed 
and described by Adam Smith, and later by Alfred Marshall in the categories of "industrial district" [2]. It flows 
within the framework of theory that is not necessarily coincided with the borders of economic – or policy-
economic education. Sometimes such an association is formed by centuries, and now days this process in the 
separate corners of planet accumulated new maintenance, as managing subjects within its limits of the 
geographical environment create relations, combining a competition with a mutual collaboration, expressed by 
formulas of learning lei doing, learning lei using, learning lei interacting. 

Such an association has got dissemination for the evolutionists of the "territorial-production system". 
 
Results and discussion: 
Idea of evolutionists got wide confession among the regionalists. It were noticed by Group of European 

researches of innovative environment functioning by European Union aegis [3]. 
Supporters of neoclassical school, accepted conclusions of evolutionists in relation to meaningfulness of 

internal institutional factors in regional development, and at the same time they specified on an underestimation 
by evolutionists of exogenous factors being outside of the regions. 

Alluding to the experience of creation and functioning of technopolicies (Silicon valley in the USA etc.), 
they assert that without permanent and massed support from outsourcing development of innovative 
environment of regions is impossible. These sources within the framework of "global corporate network, are 
under control of Transnational Corporations. Region can not attract external investments and public in a 
necessary volume of innovative production distribution without participating in this network. Therefore, it 
consider "plugged the basic sign of regional cluster in the global corporate network"[4]. 

The presence of this sign presents possibility to managing region becoming a full-fledged member and 
network society and to participate in creation and appropriation of highly "technological cost" during great 
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while. On the contrary, M. Castels considers, "firms and organizations without accepting of network rules of 
game (in the field of business, mass-media or policy), leave a competition, ‘cause it is not ready to application 
of new model of management"[5]. Decisions about accepting (or not accepting) these "rules", dart out in 
financial centres and headquarters of corporations [5]. 

In Castels opinion strengthens a tendency to polarization of social structures both into countries 
(including the most developed) and in an international scale. However, not all regionalists accede to such a 
pessimistic interpretation of spatial development. Swedish regionalists B. Asheim and L. Coenen within the 
investigating European experience offer the vision of scenarios of revivifying of innovative development, 
creating and grounding its own typology. 

They are work out methodology of clusters identification based on differentiation (distinction) of separate 
types of the regional innovative systems depending on the types of the knowledge applied in the concrete areas 
of economic activity [5]. Two terms are used today in economic regionalistics to denote the modern globalizing 
economy. 

First one has been offered by Lundvall in 1992d "learning economy"[7], and second one is a “knowledge 
economy” usually applied by the officials of Organization of Economic Collaboration and Development 
(OECD). Swedish economists take up these distinctions as not semantic and rich in content. Its follow from 
taxonomy i.e. differentiations (confessed OECD) between the types of knowledge finding application in 
industries of production of low, medium and high-tech industries. 

Really the "charmed" results contemplation of higher level of technologies (for example, an informatics 
or pharmaceutics sphere) is becoming to ignore an exclusive character of application and wont be able to be 
equated (as it is sometimes done by some regionalists) to distribution of "learning economy". 

That is not the only difference of the first kind from the second one. The first type ("learning economy") 
means the continuous process of introduction in the production of the technologies based on the already before 
knowledge gained. It is the dynamic process of the mutual educating and collaboration of suppliers and 
consumers, based on the new combinations of this knowledge. This process engrained in an environment 
socially and territorial and accompanied by the receipt of income during a process. Its participants do not ignore 
wide distribution of ordinary (conservative) skills and "informal" (not "coded") knowledge. 

Such type of knowledge finds application in industries and regions with the middle and subzero level of 
"closeness" of satiation regional research centres supplying with the newest ("radical") innovations. Distinctive 
quality of "learning economy" is a "shocking capacity for application of profitable innovations by the presence 
of the "grabbing educating" [3]. 

The national economy of Denmark and other North European countries can exemplify such economies. 
They are distinguished by high capacity for absorption and distribution of knowledge, although potencies of 
radical (ultramodern) innovations creation and their application are expressed much weaker for them [1]. In a 
long-term prospect, certainly, increasing difficulties influencing on reproduction and height of “learning 
economy” can appear, because innovations in imitation form will not be able to provide convincing competitive 
edges in globalization economic system.  

Addition of such type of knowledge the process by the "learning economy" becomes to inevitable. 
However, quickness and efficiency of such educating determined by efficiency of "learning economy". There is 
a permanent necessity to pay an attention to both the process of creation of fundamentally new knowledge and 
in an equal degree to the process of educating and competence to those, who uses it in a dynamically developing 
and quickly changing modern globalization economy. 

The second type of knowledge mainly consists of the newest achievements of scientific thought, opening 
new ways in technology, carries more static character. This knowledge exist as the "supply" accumulated, 
mainly by scientific centres, and these supplies can not always find quick and wide application. The level of 
such knowledge is usually formally measured by the amount of university centres, research institutes in a 
region. 

Scientists-professionals ("analysts") are busy there. The results of their activity are not measured by the 
amount of the received income. Therefore B.Asheim and Z.Coenen (after S.Laestadins)[9] determine this type 
of knowledge as "analytical" unlike the first, adopted by "synthetic". From the philosophical point of view of 
knowledge of the second kind("analytical") obtained on advantage on the basis of general scientific principles 
an analytical way while the first kind – by an accumulation and study of empiric material and on the basis of 
synthesis of the conclusions and data received. 
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Swedish regionalists made a table demonstrating distinctions of these types of knowledge that facilitates 
authentication and classification of different types of the innovative systems (table 1). 

Table 1 
Distinction of types of knowledge 

(synthetic from analytical) 
Synthetic Analytical 

Innovation by application of combination existent knowledge Innovation 
Large value of distribution, problem of a connection and combining 

of knowledge (technological), mostly by an inductive way 
Large value 

Interactive educating with participation suppliers and clients Research 
Predominance unofficial knowledge, touching more concrete know-

how, ability and practical art 
Predominance 

In advantage there are innovations that bringing return More radical innovations 
Source: Asheim and Gertler, 2005 [1] 
 
Thus, the analytical type of knowledge more corresponds to the necessities of those industries where the 

newest achievements of science have an especially important value, where the knowledge "production" on 
advantage is based on "cleanly" research processes informally institualising establishments. Genetics, 
biotechnology and informatics can exemplify it. 

Both of knowledge types break through a road in spheres most receptive to one or another type of 
knowledge. Corporations have their own research subdivisions usually, however, they simultaneously in an 
innovative process widely does not draw on scientific accomplishments of universities and other research 
centres. A "consumption" and "producible" knowledge of this kind have "coded" character mostly. 

Informal knowledge and skills find application also, however its use is inferior to the major task: to the 
process of innovations production. "Coding" of knowledge takes place for a number of reasons: the 
consumption of knowledge and ideas is based mostly on a revision and selection of already conducted kinds of 
researches, the process of knowledge receipt and their application is organized more formally (it is documented 
in lectures, in the files of computers, envisaged and protected by patent bureaus). Knowledge using takes form 
of new products or processes. Here are produced more radical innovations than in the conditions of 
predominance of the first kind of skills. 

Unlike analytical, the synthetic type of knowledge takes greater application in those sectors of production, 
where innovations come forward as an application of already existent knowledge or as a new combination of 
such knowledge. Often it takes place when a necessity to decide specific production-technique problem exists. 
A machine-tool construction, special engineer and shipbuilding can exemplify that. Such cases products carry 
piece’s character or produced by maximal series.  

Research subdivisions play a less considerable role here then the first kind. The collaboration of 
enterprises takes place with universities, but it takes place mainly as drawing on the separate results of scientific 
researches, however here goes about the results of not basic researches, but back side. The process of knowledge 
production flows by induction, but not deduction, i.e. as testing, experimentation, computer images or 
verification of conclusions a practical way. 

Sometimes knowledge find application as a decision of complete technical problems and confirmed by 
patents often. Certainly, skills, ability and informal knowledge have more considerable role to this kind, than to 
analytical one. In a number of cases synthetic knowledge is the result of the experience purchased in the 
workplace in the process of the interactive educating. This kind by comparison to the first one contains more 
concrete know-how that are necessary to production and transmission of knowledge. 

Such transmission comes true by professional and technical schools and training on workplaces. This type 
of innovative process is orientated on the increase of efficiency and search of new production-technique 
decisions or on the improvement of consumer properties of products. All of this is accompanied by the receipt 
of additional income from the innovations directed to modification of existent foods and processes in advantage. 

In the real life this type of knowledge exists in the regional innovative systems (RIS) that consisting on 
institutional infrastructure supporting innovation and productive structure of region. Putting "dichotomy" of 
knowledge in basis, B.Asheim classified the innovative systems dividing them into three types. 
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First type on a name of the "territorial engrained innovative system" is used by synthetic type of 
knowledge mainly. 

Innovations arise up on the limited space by the process of experience exchange and professional 
knowledge with nearby firms on the basis of geographical closeness and productive "likeness" mostly without 
the direct co-operating with knowledge generating establishments. On the properties this type is nearest to the 
"path to RIS" named by Cooke[5]. The networks of small enterprises of the Italian area as Amelia-Romania can 
serve the most prime example of such system.  

Second RIS type is adopted by the "regional network system". 
Firms and organizations here are also engrained in the region specific and differ in capacities for the 

mutual educating and collaboration on the basis of geographical and productively-sale closeness. But all of it is 
complemented by the  institutional infrastructure specially created in a region including research centres, 
training-centres and other local institutes engaging in introduction in the firms of innovations, and also 
designing and stimulant a collaboration between firms and public organizations (for example, with the chambers 
of commerce, business-centres). 

Network-making system is often named on "RIS ideal type": it is the regional cluster of firms, surrounded 
by regional "supporting" institutional infrastructure. Network approach is typical for Germany, Austria and 
Scandinavian countries. 

Third type of RIS is named on "regionalized national system". It has a low of differences from two 
enumerated types. 

Firstly, considerable part of industrial production and institutional infrastructure is functionally integrated 
in the national and international innovative systems, i.e. innovative activity flows in advantage with 
participation factors being outside a region. Exogenous factors play a considerable role of this model of 
development. This type could be named like "guided RIS". 

The "closeness" of scientific centres of large universities, another scientific establishments and research 
subdivisions of corporations is very high here. These are base for generating of more radical (advanced) 
innovations based on the scientifically-analytical method of researches with scientists-regionalists engaging in 
this process from different countries and world regions. 

"Clusterization" of laboratories and research departments of large firms and/or state research institutes in 
the created "scientific parks" and technopolicies placed usually in "family" universities and technical colleges is 
the evident example of the national innovative system regionalizing. 

However, as experience testifies, all of them have the limited connections with local industry. Scientific 
parks exemplify the specially created innovative institutes including firms with the high level of providing the 
resources of knowledge and competent skilled composition, but these firms are deprived capacity for a fruitful 
collaboration with the environment. 

Technopolicies of the developed countries (France, Japan, Taiwan) is characterized by the low level of 
innovative collaboration between local firms and "knowledge generators". In those rare cases, when scientific 
parks "become" overgrown with the innovative systems, that is the result of purposeful activity of public 
institutes at national level. 

This circumstance specifies on importance of endogenous factors, reflecting the socially engrained 
capacity for self-realization and to plugging in the process of borrowing and application in economic activity of 
useful knowledge once again. 

First results to the stated we mark following "Dichotomy" of different types of knowledge allows more 
clearly and pragmatic description of the clusters type. It opens possibility not only to the scientific classification 
of functioning clusters but also can serve as an instrument of the strategic regional planning with the acceptance 
of the weighed decisions that is able to define ways of spatial development. Methodology of the innovative 
systems using is versified by application to the study of the North European clusters specific. 

Conclusions: 
Summing up to the stated, we will mark the following. 
The idea of different types of knowledge "dichotomy" is fruitful in theoretical aspect. It allowed to 

describe the types of the innovative systems and corresponding to them types of clusters more relief and 
pragmatic. It is set that the most successful is the "regional network system", leaning on advantages of the 
"synthetic" type of knowledge, organically related to the endogenous factors of development. 
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Application of "analytical" type of knowledge on the region level brings success only with the active 
position of the state based on realization of the national science-innovative programs. The role of international 
financial centres and Transnational Corporations in realization of these programs European regionalists can not 
find. 

At the same time these researches on the examples of the Scandinavian clusters demonstrate the value of 
the use of ordinary ("conservative") knowledge potency in the interactive educating and business collaboration 
process, support its role in a conquest and maintenance of competitive edges. This way judgments that "full-
fledged" members of network society opens application only of "exclusive" (radical) innovations is refute. 
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REZUMAT: Educaţia este unul din cei trei vectori ai unei societaţi bazate pe cunoştinţe. În prezentul articol, autorii 
analizează rolul investiţiilor în educaţie ca motor al creşterii economice durabile. Pentru guvernarea  eficientă a 
sistemului educaţional universitar din Moldova ar fi fost necesar de a elabora o strategie  în care un loc principal ar fi 
rezervat promovării  atrageri investiţiilor  private şi transparenţei acestui proces. Statul nostru nu trebuie să se axeze pe 
atragerea investiţiilor particulare (în formă de achitare a contractului de studiu de catre studenţi sau membrii familiei lor), 
ci pe atragerea investitorilor mari. 
Cuvinte cheie: Educaţia, societatea bazată pe cunoştinţe, dezvoltare economică, investiţii în educaţie.  

 
ABSTRACT: Education is one of the three vectors of a knowledge-based society. In this article, authors examine the role 
of education as a driver of sustainable economic growth. For good governance of the university education system in the 
country had been necessary to develop a strategy in which a principal should be reserved for promoting private investment 
attraction and transparency of this process. Our state should not focus on attracting private investment (in the form of 
payment of contract research by students or their family members), but on attracting large investors. 
Keywords: Education, knowledge-based society, economic development, investment in education. 

 
Inroducere: 

Educaţia şi cercetarea-inovarea sunt hotărîtoare pentru realizarea obiectivului strategic stabilit de către 
statele membre, la Consiliul European de la Lisabona, pentru a face din Uniunea Europeană cea mai competitivă 
şi mai dinamică societate şi economie-bazată-pe-cunoaştere din lume.  

În condiţiile creării unei societăţi bazate pe cunoaştere investiţia in educaţie devine nu doar prioritate 
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pentru ţările cu o economie avansată, dar şi pentru toate ţările care nu doresc să rămănă doar enclavă prestătoare 
de materie primă. Iată de ce o mare importanţă revine investiţiilor în vederea asigurării educaţiei de calitate 
precum şi  învăţării de-a lungul vieţii şi a dezvoltării competenţelor.  

Învăţarea şi predarea de calitate ar trebui să fie promovate la toate nivelurile sistemului educaţional. 
Competenţele cheie pentru economia şi societatea bazată pe cunoaştere, cum ar fi a învăţa să înveţi, 
comunicarea în limbi străine, competenţele antreprenoriale şi competenţa de a exploata la maxim potenţialul 
TIC, învăţarea online şi competenţele numerice, au devenit din ce în ce mai importante. [7] 

Este cunoscut faptul că Educaţia, reprezintă o prioritate naţională, constituie factorul de bază în 
transmiterea şi crearea de noi valori culturale şi general-umane, de reproducere şi de dezvoltare a capitalului 
uman, de realizare a idealului şi a obiectivelor educaţionale, de formare a conştiinţei şi identităţii naţionale, de 
promovare a aspiraţiilor de integrare European şi are un rol primordial în crearea premiselor pentru dezvoltarea 
umană durabilă şi edificarea unei societăţi bazate pe cunoaştere. Calitatea educaţiei determină în mare măsură 
calitatea vieţii şi creează oportunităţi pentru realizarea în volum deplin a capabilităţilor fiecărui cetăţean.[6] 

 
Rezultate şi discuţii:  
Astăzi, investiţiile în educaţie sunt cel puţin tot atât de importante ca şi investiţiile în patrimoniu, deoarece 

aceste investiţii sunt hotărâtoarea pentru formarea profesională a  angajaţilor -„formare de capital”.  Trăim din 
ce în ce mai mult într-o economie bazată pe informaţie, în care tehnologia şi metodele de producţie se modifică 
rapid şi în mod constant. „capitalul intangibil” şi cunoştinţele produc cea mai mare valoare adăugată şi doar un 
„clic” pe calculator ar putea însemna tot atât de mult ca şi un bun fizic.  

Evident că pentru aceasta sunt necesare investiţii mai mari, mai ţintite şi durabile în educaţie şi formare. 
În acest context deja din anul 2000 prin Declaraţia de la Lisabona  au fost primite obiective concrete pentru 
ţările Uniunii Europene. Ca urmare a unui număr tot mai mare de locuri de muncă care necesită calificări de 
nivel înalt, intrarea în învăţământul superior şi absolvirea acestuia de către tot mai mulţi tineri este necesară 
pentru ca UE să atingă obiectivul Strategiei Europa 2020 de 40% de absolvenţi ai învăţământului superior sau 
echivalent.  
În societatea axată pe cunoaştere, educaţia devine componenta-cheie a tehnologiilor utilizate atât în producţie, 
cât şi în gestiunea proceselor economice şi sociale, se constată transformarea educaţiei într-un proces de 
producţie pedagogico-educativ a individului dezvoltat complex, ceea ce indică asupra instaurării unei societăţi a 
educaţiei [10]. 

 
 

Fig.1. Corelaţia educaţiei  cu mediul economic şi social. [1] 
Mediul educaţional se află într-o strânsă legătură cu mediul social şi mediul economic. În acest context 

«educaţia va avea efecte economice pozitive doar în condiţiile în care va fi complimentată de extinderea 
investiţiilor în bunuri de capital şi tehnologii, care vor asigura utilizarea competenţelor formate în sistemul 
educaţional. Dacă astfel de investiţii nu se vor face, indivizii vor pierde în curând competenţele obţinute» [1] . 
«Deciziile individuale sau instituţionale de a investi în educaţie generează atât beneficii private, cât şi sociale. 
Respectiv investiţiile în educaţie vor aduce venituri nu doar purtătorului de capital uman, dar şi întregii societăţi, 
care va beneficia de pe urma creşterii ofertei forţei de muncă şi a numărului cetăţenilor cu un nivel ridicat al 
educaţiei, acestea din urmă purtând numele de externalităţi. Externalităţile educaţiei sunt efecte sociale de care 
beneficiază generaţiile actuale şi viitoare din educaţia pe care o posedă populaţia unei ţări la un moment dat» [1]. 
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Abordările impactului economic al educaţiei poate fi privit prin prisma teoriei  acumulării şi asimilării 
capitalului uman. 

 
Fig. 2. Modalităţile de transmisie ale impactului educaţiei asupra performanţelor economice prin prisma 
capitalului uman [1] 
Efectele exercitate de  educaţie pot fi analizate pe două direcţii primordiale: ca efecte asupra creşterii bunăstării 
populaţiei precum şi ca efecte non-piaţă. 

 

 

 

 
Fig.3. Efectele educaţiei    

 Sursa: adaptată după sursa [4]  
 

Pe lângă efectele  analizate mai sus, educaţia, prin aportul adus la reducerea sărăciei şi a inegalităţilor în 
distribuirea veniturilor, va exercita şi efecte de redistribuire în societate. Analizând efectele investiţiilor în 
educaţie, Theodore W. Schultz vorbeşte despre aportul adus de către educaţie, inclusiv în atenuarea problemei 
inechităţilor sociale: „Muncitorii se transformă în capitalişti nu prin prisma difuziei proprietăţii sau a activelor 
corporaţiilor, dar prin achiziţia de cunoştinţe şi abilităţi care au valoare economică. Aceste cunoştinţe şi abilităţi 
... sunt determinantele productivităţii înalte în ţărilor dezvoltate tehnic” [8].  

Învăţământul reprezintă un stimulent major al competitivităţii economice în economia bazată pe 
cunoaştere, iar învăţământul superior de calitate este esenţial pentru atingerea obiectivelor economice şi sociale.  

Finanţarea  învăţământului a devenit o preocupare importantă în perioade de criză. În majoritatea 
statelor (conform raportului anual al Eurydice [3],), investiţia în învăţământ a rămas, în mare măsură, 
neschimbată în decursul ultimului deceniu până în anul 2008, chiar înainte de recesiunea economică. Ca răspuns 
la criză, unele guvernări au luat măsuri specifice pentru a garanta faptul că măsurile de finanţare existente să nu 
se modifice, în vederea asigurării funcţionării continue a sistemului şi protejării reformelor implementate în 
decursul ultimului deceniu. Învăţământul este tot mai mult oferit gratuit. Acesta facilitează în mod evident 
accesul la învăţământ şi, în special, celor dotaţi care provin din familii cu venituri reduse. În plus, statele 
ajustează adesea taxele plătite pentru învăţământul, în funcţie de veniturile familiale şi de alte criterii. În timp ce 
cheltuielile publice totale pentru educaţie au rămas constante la nivelul UE-27 între anii 2001 şi 2008, ca 
tendinţă pozitivă, investiţia totală anuală per cursant a crescut. 

Unele universităţi europene se situează printre cele mai bune din lume, însă nu pot să şi exploateze la 
maximum întregul potenţial. Învăţământul superior a suferit din cauza unei lungi perioade de investiţii 
insuficiente, pe lângă o creştere semnificativă a numărului de  studenţi. Comisia europeană reiterează faptul, 
într-o economie bazată pe un grad ridicat de cunoştinţe, un minim de investiţii totale de 2% din PIB (fonduri 
publice şi private combinate) este necesar pentru a avea un sistem universitar modern şi performant. 
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Universităţile ar trebui să dispună de competenţa de a şi diversifica veniturile şi de a şi asuma o mai mare 
responsabilitate pentru viabilitatea financiară pe termen lung. Statele membre trebuie să depună eforturi mai 
susţinute pentru modernizarea învăţământului superior în domeniile programei, guvernanţei şi finanţării, prin 
implementarea priorităţilor convenite în contextul procesului de la Bologna, susţinând o nouă agendă de 
cooperare şi reformă la nivelul UE şi concentrându-se pe noi provocări în contextul Strategiei Europa 2020. [9] 

Capitalul uman rămâne a fi printre puţinele resurse care oferă un avantaj comparativ Republicii Moldova. 
Cu toate acestea, dacă forţa de muncă nu este specializată în domeniile solicitate de potenţiali investitori - 
ofertanţi ai locurilor de muncă – capitalul uman rămâne a fi o resursă nevalorificată.  

În general sistemul educaţional în Republica Moldova este pe drum spre o criză profundă, în condiţiile 
cănd numărul de elevi şi  studenţi se micşorează esenţial din cauza influenţei demografice. 

 

 
Fig.4. Evoluţia numărului de elevi /studenţi pe instituţii de învăţământ 
 
Această situaţie poate fi  confirmată prin următoarea informaţie prezentată în tab. 1. unde se vede 

descreşterea alarmantă de elevi în  institutii de invatamint primar si secundar, care este influenţat direct de 
descreşterea indicatorilor demografici în ţară. Această tendinţă peste o perioadă va atinge şi institutii de 
invatamint superior, care până când demonstrează o dublare a numărului de studenţi.   

Tabelul 1. 
Evoluţia numărului de elevi /studenţi la 10000 de locuitori pe instituţii de învăţământ 

  1992/93 2000/01 2013/14 
Institutii de invatamint primar si secundar 1 722,0 1 737,0 993,0 
Institutii de invatamint secundar profesional 113,0 63,0 51,0 
Colegii 100,0 55,0 82,0 
Institutii de invatamint superior 131,0 217,0 273,0 

Deci, actualmente, studiile universitare au o creştere simţitoare.  
Cauzele posibile sunt: 

1. Studiile universitare reprezintă o prioritate pentru cetăţenii Republicii Moldova  
2. Studiile  au devenit din ce în ce mai accesibile, iar limitările existente, inclusiv cele de vârstă au fost excluse.  
3. Creşterea popularităţii învăţământului superior, cu toate că peste 70% din studenţi îşi fac studiile prin 

contract cu achitarea taxei de studii.  
În dinamică numărul de instituţii de învăţămînt  superior în ultimii ani au o creştere la nivel de instituţii 

statale de la 17 la 19 instituţii, pe fonul descreşterii instituţiilor nestatale de la 15 la 13 instituţii. 
 

Tabelul 2. 
Numărul de instituţii şi studenţi în instituţiile de învăţămînt  superior 

 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 
Instituţii  31 33 33 34 34 32 

instituţii de stat 17 19 19 19 19 19 
instituţii nestatale 14 14 14 15 15 13 

Studenţi, persoane 114865 109892 107813 103956 102458 97285 
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instituţii de stat 93069 90256 88791 84946 83008 78919 
instituţii nestatale 21796 19636 19022 19010 19450 18366 

Studenţi la 10 000 locuitori 322 308 303 292 288 273 
Sursa: http://www.statistica.md/newsview.php?l=ro&idc=168&id=4257 

 

Actualmente Moldova se confruntă cu un nivel redus al investiţiilor în calificarea resurselor umane. Nu 
poate fi identificată o tendinţă orientată în mod clar spre finanţarea publică, dar există un deficit evident în 
finanţarea privată pentru domenii cheie cum ar fi învăţămîntul superior, educaţia adulţilor  şi formarea 
profesională continuă.  

Cheltuielile pentru educaţie în Republica Moldova au atins recordul de 9,5% din PIB, media europeană 
fiind de 5,5% din PIB, fără ca să producă un impact economic şi social semnificativ. În anul 2009, alocările 
financiare per elev în învăţământul secundar profesional au constituit 10224 lei, ceea ce este cu 15% mai mult 
decât în învăţământul mediu de specialitate (8709 lei/elev/an) şi cu 33,5% (6802 lei/student/an) mai mult decât 
în învăţământul superior. [2] 

 
 

Fig. 4. Evoluţia cheltuielilor bugetare pentru învăţământ 
Sursa: http://www.minfin.md [11] 

 
În contextul direcţiei anunţate de toate ţările dezvoltate la finele secolului XX de fondare a societăţii bazate 

pe cunoaştere  cererea pentru educaţia universitară a crescut simţitor. Aceasta a atins actualmente unul dintre cele 
mai inalte  niveluri pe plan mondial, şi deci toate universitatile la nivel global concura pentru a atrage studenţi.  
Scăderea natalităţii este un factor important în explicarea cauzelor micşorării cererii pentru studii superioare şi 
deci pentru micşorarea investiţiilor în studii universitare. Dar  foarte mult asupra investiţiilor în educaţie mai 
influenţează şi doleanţele abiturienţilor faţă trei principale componente: studii în instituţiile private sau publice 
din ţară, studii în instituţiile private sau publice în străinătate şi evident domeniile prioritare de studii. În afară de 
aceasta au o mare influenţă şi  popularitatea pe principii gender a domeniilor de studii. 

Toate acestea sunt doar câteva dintre problemele cu care se confruntă factorii naţionali de decizie politică 
în căutarea modalităţilor de a extinde şi diversifica sistemele naţionale de învăţământ terţiar. 

 
Concluzii: 

Pentru guvernarea  eficientă a sistemului educaţional universitar din Moldova ar fi fost necesar de a 
elabora o strategie  în care un loc principal ar fi rezervat promovării  atrageri investiţiilor  private şi transparenţei 
acestui proces. Statul nostru nu trebuie să se axeze pe atragerea investiţiilor particulare (în formă de achitare a 
contractului de studiu de catre studenţi sau membrii familiei lor), ci pe atragerea investitorilor mari. De exemplu 
intreprinderea, care plăteşte contractele angajaţilor săi pentru aşi pregăti personalul de înaltă calificare.În acest 
caz investitorii vor dori să investească doar în studii universitare calitative, iar universităţile vor fi impuse pentru 
a-şi perfecţiona calitatea serviciilor educaţionale, inclusiv prin sporirea cercetărilor ştiinţifice universitare.   

Numai aşa investitori, care ar dori eficientizarea la maxim a acestui sector, nu în general, dar concret, 
pentru aşi pregăti cadrele proprii, ce vor aduce profit întreprinderii proprii prin implementarea cunoştinţelor 
primite în practică.   
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Abstract:Accordingly we conclude сă responsibility - is the mental state of the person, which includes a level of socio - 
psychological, age and mental state of health, the ability to realize the actions and inactions (to recognize the de facto 
action socially dangerous) to drive them during the commission of the crime and conduct in connection with the criminal 
responsibility and punishment for the committed.  
In this passage we concluded that responsibility and irresponsibility are legal concepts by which to distinguish the crime of 
social facts - dangerous. Legal concept of responsibility applies only to the specific case of the social scene - dangerous 
under the criminal law and criminal law excludes outside its legal meaning. 
Keywords: legality principle, punishment, time, author, typical people, knowledge, business development, elaboare, 
implementation bodies, constitutional, criminal, representation, responsibility, irresponsibility, limited responsibility, fault, 
process, committing, crime, composition, etc. 
 
Rezumat:Aşadar, prima condiţie pe care trebuie s-o realizeze persoana fizică pentru a fi subiect al infracţiunii este 
responsabilitatea. Conform prevederilor art.22 al Codului penal al Republicii Moldova“responsabilitatea este starea 
psihologică a persoanei care are capacitatea de a întelege caracterul prejudiciabil al faptei, precum şi capacitatea de a-şi 
manifesta voinţa, de a-şi dirija acţiunile”. 
Cuvinte cheie:, legalitate, principiu, pedeapsă, normă, autor, tipicitate, persoane, cunoaştere, activitatea, elaborare, 
elaboare, aplicare, organe, constituţional, penal, reprezentare, responsabilitate, iresponsabilitate, responsabilitate redusă, 
greşeală, proces, săvîrşire, infracţiune, componenţă, etc. 

 
Inrtoducere.  
În teoria dreptului penal: responsabilitatea este definită ca fiind starea psihofizică a persoanei care are 

capacitatea de a întelege caracterul faptelor sale, de a-şi da seama de valoarea şi de urmările lor, precum şi 
capacitatea de a-şi determina şi dirija în mod normal voinţa în raport cu acţiunile proprii. Starea de 
responsabilitate sau de capacitate psihică a persoanei presupune deci că aceasta posedă însuşirile psihice 
(inteligenţa, raţiune) care о fac capabilă să înţeleagă caracterul socialmente periculos al acţiunilor sau 
inacţiunilor pe care le savîrşeşte şi să fie capabilă de a se abţine de la savîrşirea acţiunilor interzise sau să 
efectueze acţiunile ordonate de lege.35 

De asemenea, responsabilitatea mai este definită ca fiind capacitatea psihică ce constă în capacitatea 
persoanei de a-şi asuma integral obligaţiile ce decurg dintr-o acţiune liber consimţită pe care о întreprinde şi 
totodată de a înţelege consecinţele acestei acţiuni în deplina concordanţă cu scopul urmărit în interesul personal 
şi fără a prejudicia interesul colectivităţii.36 

Într-o altă noţiune prin responsabilitate penală se întelege totalitatea particularităţilor psihice ale 
individului care-1 fac pe acesta capabil să înţeleagă libertatea şi necesitatea acţiunilor sale în strînsă legătură cu 
legile de dezvoltare a societăţii şi să aprecieze consecinţele faptelor sale atunci cînd el acţionează contrar acestei 
unităţi.37 

                                                 
35Dongoros Vintila şi alţii. „Explicaţii teoretice ale Codului penal român. Partea generală”, vol.I, Bucureşti. Editura Academiei RSR, 1969, pag.393;  
36 Natalia Drughescu, „Medicina legală”, Bucureşti, 2001, pag.133;  
37 Moraru I., Predescu V. „Criterii de stabilire a responsabilităţii în expertiza psihiatrică judiciară”, Bucureşti, 1962,  pag.103; 
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Responsabilitatea este о condiţie sine qua поп, pentru ca persoana să raspundă penal pentru fapta 
savîrşită, trebuie sa fie responsabilă, respectiv, persoana trebuie să aibă capacitatea de a înţelege caracterul 
faptelor sale, de a-şi da seama de valoarea şi urmările lor, capacitatea de a-şi determina şi dirija în mod 
normal voinţa, în raport cu propriile fapte.38 

Noţiunea de responsabilitate mai este definită ca fiind „o stare psihică a persoanei care este capabilă de a 
înţelege caracterul prejudiciabil al acţiunilor (inacţiunilor), precum şi de a le dirija”.39 

Unii savanţi în domeniu privesc şi studiază responsabilitatea ca ea fiind antipodul iresponsabilităţii. 
Considerăm, că la stabilirea responsabilităţii şi iresponsabilităţii se urmăreşte un scop comun şi anume - 

„să asigure tragerea la răspunderea şi pedeapsa penală doar a celor persoane, care au comis acţiuni, 
periculoase pentru societate şi care după capacitatea psihică a sănătăţii sunt apţi de a răspunde ...”40. 

Ca atare, putem menţiona, că responsabilitatea este un element obligatoriu al subiectului infracţiunii, iar 
iresponsabilitatea persoanei certifică despre lipsa acestui element al componenţei de infracţiune, de aceea nu 
este соrectă parerea despre faptul că о noţiune reiese din alta.41 

Responsabilitatea trebuie să existe în momentul săvîrşirii faptei. Dacă lipseşte responsabilitatea, nu se mai 
pune problema vinovăţiei ca element al infracţiunii, întrucît о persoană iresponsabilă nu poate acţiona cu 
vinovăţie, cu intenţie sau imprudenţă. Între responsabilitate şi vinovăţie există о strînsă legătură, 
responsabilitatea fiind premiza vinovăţiei42. 

Din punct de vedere medical, responsabilitatea apare ca fiind acea calitate care constă în capacitatea 
persoanei de a-şi asuma integral obligaţiile ce decurg dintr-o acţiune liber consimţită, pe care о deliberează şi 
о întreprinde şi totodată de a înţelege consecinţele acestei noţiuni în deplina concordanţă cu motivul sau 
scopul urmărit, în interesul persoanei şi fără a prejudicia interesul colectivităţii.43 

Metodele şi materialele aplicate.  
În studiu au fost analizate metoda comparativă de analiză, metoda logică prin aplicarea procedeielor 

logice de inducţie, deducţie şii sinteză. 
Scopul prezentului demers ştiinţific îl reprezintă abordarea succintă, doar substanţială a a problematicii 

responsabilităţii, iresponsabilităţii i a rsponsabilităţii reduse. 
 
Rezultate şi discuţii: 

Anticipind о serie de interpretări care au căutat punerea de acord a criteriilor de ordin filozofic şi medico 
- psihologic cu cele de ordin social - juridic, calitatea de responsabilitate se caracterizează prin capacitatea 
integratoare de asumare a unei anume conduite, din punctul de vedere al conţinutului şi consecinţelor 
acesteia, pe plan social, juridic, administrativ şi moral, conduita consimţită şi deliberată personal şi 
considerată ca о necesitate, în funcţie de cerinţele, exigenţele şi normele de drept contemporane, ce 
guvernează în epoca pe care о traversează şi momentul actual trăit, conduita ce este totodată condiţionată de 
exprimarea voinţei proprii, fără constrîngeri sau limite de ordin endogen (starea de sănătate psiho-fizică, 
integritate morală) sau reactiv (starea de normalitate în relaţiile cu lumea, cu societatea) în deplina libertate şi 
neutralitate, de experienţă de viaţă, de nivelul cultural, de poziţia socială şi situaţia concretă a existenţei 
actuale (la un moment dat), capacitate tradusă de ansamblul trăsăturilor unei personalităţi mature dispunînd 
de potenţialul necesar de înţelegere şi angajare a riscului sancţionării social-juridice”.44 

Responsabilitatea este în consecinţă un atribut al persoanei şi totodată al colectivităţii care s-a format şi s-
a perfecţionat pe parcursul dezvoltării ontogenetice, paralel şi condiţional de formarea şi dezvoltarea relaţiilor 
interpersonale, de perfecţionare a societăţii şi relaţiilor sociale. De aici rezultă şi concluzia că această calitate 
dublă, reflectare şi condiţionare, se va perfecţiona permanent în continuare. 

Responsabilitatea este о premisă a infracţiunii - factorii intelectiv şi volitiv necesari pentru existenţa 
vinovăţiei, marchează şi prezenţa responsabilităţii. Respectiv responsabilitatea presupune doi factori: un 
factor intelectiv si unul volitiv. 

                                                 
38 Costica Bulai, “Manual de drept penal. Partea generală” Editura ALL, Bucureşti.  1997. pag.208; 
39 «Уголовное npаво России. Общая и особенная части», под редакцией В.П. Ревина, стр.150; 
40 Ю.М.Антонян, С.В.Бородин «Преступное поведение и  психические аномалии». Москва: Спартак. 1998. стр.132: 
41 Б.Л. Спасенников. «Принудительные меры медицинского характера». Санкт-Петербург. Юридический центр. Пресс. 2003. стр. 65; 
 42 Alexandru  Mariţ. „Dreptul penal. Partea generală, vol.I. Chişinau, 2002, pag.145: 
43 Vladimir Beliş. “Tratat de medicină legală”. vol. II, Editura Medicală. Bucureşti, 1995. pag.732; 
44 Vladimir Beliş. “Tratat de medicină legală”. vol. II, Editura Medicală. Bucureşti, 1995. pag.732; 
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Factorul intelectiv este determinat de capacitatea persoanei de a înţelege caracterul prejudiciabil al faptei. 
Factorul volitiv constă în capacitatea persoanei de a-şi manifesta voinţa şi de a-şi dirija acţiunile. Lipsa unuia 
dintre ele duce la inexistenţa responsabilităţii şi deci la starea de iresponsabilitate.45 

Responsabilitatea implică concomitent particularităţile personalităţii individual, care nu poate fi „tipizată” 
decît arbitrar în: matură, imatură, nevrotică, dizarmonică, psihotică, deteriorată şi demenţială, existînd о serie 
de nuanţări sau clasificări chiar în cadrul personalităţii normale - mature, precum şi condiţiile concrete şi 
diferite de afirmare a acesteia pe plan social, la un moment dat. Chiar la aceaşi persoană există diferite grade, 
de angajare responsabilă, de la  angajarea  plenară pînă la iresponsabilitate. Respectiv responsabilitatea este о 
caracteristică fundamentală a personalităţii mature, normale din punct de vedere psihic. 

Trebuie să se facă distincţie între responsabilitate şi răspunderea penală. Responsabilitatea este consecinţa 
existenţei capacităţii biopsihice a persoanei de a-şi da seama de caracterul prejudiciabil al faptei şi de a-şi 
manifesta voinţa şi dirija acţiunile. Răspunderea penală reprezintă о condamnare publică care obligă 
infractorul să suporte consecinţele prevăzute de lege pentru infracţiunea săvîrşită. Numai о persoană 
responsabilă, care a savîrşit о faptă cu vinovăţie, о infracţiune, este supusă răspunderii penale (alin.2 art.51 
C.P.). Astfel, responsabilitatea constituie şi о premisă a răspunderii penale. 

Considerăm, că responsabilitatea nu se află în legătură cu vina în afara componenţei de infracţiune. 
Responsabilitatea este legată cu vina numai prin componenţa de infracţiune, cu ajutorul subiectului şi a laturii 
subiective. 

Aceasta nu exclude faptul că responsabilitatea, ca semn al subiectului, aflîndu-se în componenta de 
infracţiune, este legată cu vina ca semn a laturii subiective; ele împreună asigură acţiunea principiului 
subiectiv de incriminare în dreptul penal. Modul acesta de abordare a corelaţiei dintre responsabilitate şi vina 
ne demonstrează că baza răspunderii penale, conform dreptului, este componenta de infractiune. 

Responsabilitatea este, în cele din urmă, capacitatea persoanei de a-şi da seama în timpul savărşirii 
infracţiunii de încălcarea normelor sociale, care sunt apărate de legea penală; de a fi în stare să-şi dea seama 
de acţiunile sale şi de a conduce cu ele. Aceasta este о cerinţă a responsabilităţii, dar numai atît nu este de 
ajuns, întrucît cerinţa dată este generală şi neconcretă. 

Caracteristica social-psihologică a responsabilităţii se evidenţiază prin posedarea de către persoană a 
anumitor calităţi volitive şi particularităţilor emoţionale ale caracterului. Aceasta are о însemnatate deosebită 
pentru starea psihologică şi trebuie luată în vedere la determinarea responsabilităţii.46 

Respectiv potrivit alin.1 art. 21 C.P., numai persoana responsabilă poate fi subiect al infracţiunii. 
Responsabilitatea persoanei este prezumată şi nu trebuie dovedită. Însă în cazurile în care apar îndoieli cu 
privire la starea de responsabilitate a bănuitului, învinuitului sau inculpatului, organele urmăririi penale şi 
instanţele judecatoreşti sunt obligate să stabilească starea psihică a acestora, adică responsabilitatea sau 
iresponsabilitatea lor. 

Conform legii penale, se stabileşte care persoană este iresponsabilă, caz în care se exclude raspunderea 
penală, sau responsabilă, urmînd a i se aplica pedeapsa în vederea reeducării sale şi a corelării conduitei în 
viitor cu cerinţele reglementării penale. Legea a admis şi a consacrat cele două stări proprii omului normal şi 
anormal. Este responsabilă persoana care posedă capacitatea de a întelege de ce fapta sa prezintă pericol 
social pentru relaţiile sociale şi care, totodată, posedă capacitatea de a se abţine de la savirşirea ei, iar 
iresponsabilă e aceea care nu este aptă de a-şi aprecia faptele sau, chiar daca le şi poate aprecia semnificaţia 
socială, nu este însa capabilă a le stapîni, nu le poate dirija în mod conştient datorită unei boli psihice. 

Art. 23 C.P. defineşte iresponsabilitatea ca stare psihologică opusă responsabilităţii şi caracterizează 
criteriile ce stau la baza ei. Deci, „nu este pasibilă de răspundere penală persoana care, în timpul savîrşirii 
unei fapte prejudiciabile, se află în stare de iresponsabilitate, adică nu putea sa-şi dea seama de acţiunile ori 
inacţiunile sale sau nu putea să le dirijeze din cauza unei boli psihice cronice, a unei tulburări psihice 
temporare sau a altei stări patologice.” 

Iresponsabilitate provine de la latinescul inrespondere ce înseamnă a nu răspunde.  
Iresponsabilitatea este starea de incapacitate psihofizică a unei persoane care nu-şi poate da seama de 

caracterul, sensul şi valoarea socială, morală şi juridică a faptelor pe care le săvîrşeşte şi a urmărilor acestora 
sau care nu-şi poate determina şi dirigui în mod normal voinţa, în raport cu faptele ei.47 

                                                 
45 Codul penal al  Republicii Moldova. Comentariu sub redaclia dr. Alexei  Barbăneagră. 
46 Alexandru Mariţ. „Dreptul  penal. Partea generală”, vol.I, Chişinău, 2002. pag.153; 
47 Nistoreanu Al. Boroi. „Drept penal. Partea generală”, Bucureşti, Editura ALL.  BECK, 2002. pag.182; 
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Unii autori propun următoarea noţiune a iresponsabilităţii: „iresponsabilitatea este recunoaşterea de către 
judecată a nevinovaţiei şi responsabilităţii persoanei, care în momentul săvîrşirii acţiunii socialmente 
periculoase, prevăzută de legea penală, în culmaea stării psihologice provocată de о boală cronică mintală, 
tulburare temporară a activităţii psihice, oligofreniei sau altei stări patologice, nu putea să-şi dea seama de 
acţiunile sale sau să conducă cu ele”.48 Dar în cazul dat, se poate de spus, că persoana iresponsabilă poate fi 
declarată nevinovată în lipsa unor criterii juridice exacte; dar cînd este necesar de soluţionat problema în mod 
juridic, nevinovăţia persoanei iresponsabile nu se admite. 

Iresponsabilitatea mai este definită ca fiind о cauză ce înlătură caracterul penal al unei fapte, datorită 
stării mintale a făptuitorului sau a altor motive ce i-au întunecat raţiunea.49 

О persoană iresponsabilă nu înţelege de ce acţiunile sau inacţiunile sale prezintă pericol social şi de ce 
acestea au caracter ilicit. О asemenea persoană nu este pedepsită, căci n-ar putea fi îndreptată prin aplicarea şi 
executarea pedepsei. Caracteristica stării de iresponsabilitate este deci lipsa acestor facultăţi psihice ale 
persoanei, care permit acesteia să înţeleagă caracterul şi semnificaţia actelor sale de conduită sau să fie 
stăpîna pe ele. 

Iresponsabilitatea persoanei se stabileşte la momentul savîrşirii infracţiunii. Persoana recunoscută  
iresponsabilă  la  momentul savîrşirii faptei prejudiciabile nu poate fi subiect al infracţiunii şi nici nu poate fi 
trasă la răspundere penală. Însă faţă de aceste persoane, în baza hotărîrii instanţei judecătoreşti, pot fi aplicate 
măsuri de siguranţă, conform prevederilor Codului penal. Deci, aceste persoane îşi păstrează calitatea de 
subiect al dreptului penal (dar nu a infracţiunii) şi, de aceea, faţă de ele pot fi aplicate măsuri de constrîngere 
cu caracter medical, pentru a înlătura starea de pericol manifestată prin săvîrşirea faptei prevăzute de legea 
penală şi pentru a preveni noi manifestări antisociale. 

Iresponsabilitatea psihofizică fiind datorată unor cauze care alterează sau tulbură normala funcţionare a 
facultăţilor psihice, constatarea existenţei incapacităţii psihice constituie о problemă care nu poate fi 
soluţionată fără contribuţia medicilor de specialitate. Medicii specialişti nu sunt chemaţi să se pronunţe asupra 
chestiunii dacă persoana pe care о vor examina este sau nu răspunzătoare penal; ceea ce ei trebuie să 
cerceteze şi să constate este dacă biopsihic acea persoană, la data cînd a săvîrşit faptă şi condiţiile în care a 
avut loc săvîrşirea, era sau nu în stare, pe de о parte să-şi dea seama de sensul şi valoarea acţiunii sau 
inacţiunii sale, pe de alta parte, să-şi determine şi să-şi dirijeze voinţa în mod conştient în manifestările de 
acest fel.50 Respectiv, pentru aprecierea normalităţii sau a gradului de afectare psihică, este necesară existenţa 
unui mijloc de probă care, prin utilizarea metodelor moderne de învestigare şi a activităţii unor specialişti în 
domeniu, să pună la îndemîna organelor judiciare un punct de vedere fundamental pe criterii ştiinţifice, care 
să dea posibilitatea luării unor decizii corecte cu privire la răspunderea celor care au săvîrşit faprte social 
periculoase prevăzute de legea penală. 

Prevederile alin.2 art.23 C.P. interzic tragerea la răspundere penală a „persoanei care, deşi a săvîrşit 
infracţiunea în stare de responsabilitate, înainte de pronuţarea sentinţei de către instanţa de judecată s-a 
îmolnăvit de о boală psihică care a lipsit-o de posibililatea de a-şi da seama de acţiunile ori inacţiunile sale 
sau de a le dirija”. 

Îmbolnăvirea de о boală psihică după săvîrşirea infracţiunii, în principiu, nu serveşte drept temei pentru 
liberarea făptuitorului de răspundere penală. Faţă de о asemenea persoană, în baza hotărîrii judecătoreşti, pot 
fi aplicate măsuri de constrîngere cu caracter medical, iar după însănătoşire ea poate fi supusă pedepsei, dacă 
nu a expirat termenul de prescripţie sau dacă nu există alte motive pentru liberarea ei de răspundere penală şi 
de pedeapsă.51 

Aşadar, boala cronică mintală se consideră boala psihică care durează о perioada lungă de timp, care sub 
acţiunea tratamentului sau din altă pricină nu se înlătură sau se înlătură, dar nu pînă la sfîrşit. 

Deci, iresponsabilitatea reprezintă о cauză de înlăturare a caracterului penal al faptei, prevăzută de legea 
penală, deoarece îi lipseşte un element esenţial: vinovăţia. Conţinutul iresponsabilităţii constă în absenţa 
capacităţii bio-psihice care face imposibilă adoptarea unei conduite normale privind actele exercitate. 
Persoana aflată în incapacitate bio-psihică este lipsită de un anumit grad de dezvoltare a însuşirilor psihice, 
astfel că nu poate aprecia în mod corespunzător necesitatea executării unor acţiuni - inacţiuni, modalitatea 

                                                 
48Б.А. Протченко. «Принудительные меры медицинского характера по советскому уголовному праву». Москва, 1979, стр. 9-11; 
49 Vladimir Hanga. “Mic dicţionar juridic”, Bucureşti, Lumina  Lex, 1999. pag. 1 1 7  
50 Dongoroz Viniila şi alţii. „Explicaţii teoretice ale Codului penal român. Partea generală”, vol.I. Bucureşti, Editura Academiei RSR,  1969, pag. 

393; 
51 Comecntariu la C.P. al R.M., pag. 80; 
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obişnuită de executare a acestora, rezultatele unor astfel de acţiuni şi implicit nu poate înţelege consecinţele 
actelor săvîrşite sub aspectul răspunderii civile sau penale.52 

Trebuie de luat în considerare, că la constatarea iresponsabilităţii persoanei, este necesar de avut în 
vedere, că dereglarea psihică, care condiţionează iresponsabilitatea, indiferent de caracterul ei, trebuie să 
existe în timpul săvîrşirii faptei social - periculoase şi lipseste posibilitatea persoanei să-şi dea seama de 
acţiunile (inacţiunile) sale sau să le dirijeze şi sunt aplicabile anume la fapta dată.53 

Considerăm, că iresponsabilitatea este о noţiune juridică, cu atît mai mult ea este о instituţie a dreptului 
penal, argumentele fiind: 

 iresponsabilitatea şi criteriile ei sunt constatate de normele dreptului penal; 
 iresponsabilitatea serveşte ca temei pentru eliberarea persoanei, care a comis о faptă social - 

periculoasă, de la răspunderea penală; 
 expertiza medico - legală psihiatrică se efectuează conform ordonanţei organului de urmărire penală 

sau încheierii instanţei de judecată; 
 legea prevede cazurile obligatorii de efectuare a expertizei medico - legale psihiatrice; 
 numai instanţa de judecată poate recunoaşte persoana iresponsabilă; 
 recunoaşterea persoanei drept iresponsabilă este un factor juridic; 
 problemele medicale ale iresponsabilităţii se hotărăsc de către psihiatria judiciară, care are un rol 

auxiliar la înfăptuirea justiţiei pe dosarele penale. 
Examinînd iresponsabilitatea şi responsabilitatea, comparînd semnele şi noţiunile lor observăm, că 

responsabilitatea este о categorie de sine stătătoare în dreptul penal, şi nu о reflectare a iresponsabilităţii; ea 
are semnele ei concrete, ea serveşte ca cerinţă a răspunderii penale a subiectului pentru savîrşirea infracţiunii. 
Din aceste considerente, corect legiuitorul a inclus în legislaţia penală factorul responsabilităţii. 

Respectiv putem concluziona сă, responsabilitatea - este starea psihică a persoanei, care include un nivel 
de dezvoltarea social - psihologic, vîrstă şi stare psihică a sănătăţii, capacitatea de a-şi da seama de acţiunile şi 
inacţiunile sale (să recunoască partea de facto a acţiunii social periculoase), de a se conduce de ele în timpul 
săvîrşirii infracţiunii şi de a purta în legătură cu această răspundere penală şi pedeapsa pentru cele săvîrşite. 

În prezentul pasaj am concluzionat, că responsabilitatea şi iresponsabilitatea sunt noţiuni juridice, prin 
care se permite deosebirea infracţiunii de fapta social - periculoasă. Noţiunea juridică a responsabilităţii se 
aplică doar în cazul concret al faptei social - periculoase, prevăzută de legea penală, iar în afara legii penale se 
exclude sensul său juridic. 

Legislaţia penală a unor ţări (Germania, Federaţia Rusă, Polonia etc.) recunoaşte о stare intermediară între 
responsabilitate şi iresponsabilitate, о responsabilitate parţială, redusă. La baza acestei responsabilităţi stă о 
tulburare psihică ce nu-i permite persoanei să înţeleagă în deplină măsură caracterul şi gradul prejudiciabil al 
acţiunilor (inacţiunilor) sale sau să le dirijeze. Aceste tulburări psihice nu exclud responsabilitatea, însă pot 
servi drept temei pentru stabilirea unei pedepse mai blînde sau pentru aplicarea măsurilor de constrîngere cu 
caracter medical, faţă de persoana care a săvîrşit о faptă prejudiciabilă prevăzută de legea penală. 

Concluzii.  
Codul Penal al Republicii Moldova în art.23 [11] recunoaşte o astfel de responsabilitate intermediară, şi 

anume: Responsabilitatea redusă: (1) Persoana care a săvîrşit o infracţiune ca urmare a unei tulburări psihice, 
constatată prin expertiza medicală efectuată în modul stabilit, din cauza căreia nu-şi putea da seama pe deplin 
de caracterul şi legalitatea faptelor sale sau nu le putea dirija pe deplin este pasibilă de responsabilitate penală 
redusă.(2) Instanţa de judecată, la stabilirea pedepsei sau a măsurilor de siguranţă, ţine cont de tulburarea 
psihică existentă, care însă nu exclude răspunderea penală. 
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REZUMAT: Stoparea fenomenului contrabandei reprezintă un deziderat aproape imposibil de atins pentru majoritatea 
statelor lumii. Atât timp cât vor exista taxe vamale, cu siguranţă vor exista şi persoane care vor dori să le evite pentru a-şi 
maximiza câştigurile. Articolul de faţă prezintă noţiunile de contravenţie şi infracţiune în legislaţia din România, punând 
accent pe stabilirea şi determinarea subiecţilor acestora. Sunt analizate noţiunile de subiect activ şi subiect pasiv ale 
infracţiunii şi sunt prezentate modalităţile de săvârşire ale acesteia.  
Cuvinte cheie: subiect activ, subiect pasiv, circumstanţă agravantă, contrabandă, contrabandă calificată. 

 
ABSTRACT: Supressing smuggling poses a challenge almost impossible to achieve for most countries of the world. As 
long as there are customs duties, surely there will be people who will want to avoid them in order to maximize their 
earnings. The present article presents the concepts of misbehavior and crime in the legislation of Romania, with an 
emphasis on establishing and determining the subjects. Are explored notions of active and passive subject topic of crime 
and are presented ways of its committing. 
Keywords: active subject passive subject, aggravating, contraband smuggling qualified. 
 
Introducere: 

Pentru stabilirea şi determinarea subiecţilor contravenţiilor şi infracţiunilor vamale este necesară, în 
prealabil, o analiză a noţiunilor de contravenţie şi infracţiune vamală aşa cum sunt prevăzute în legislaţia din 
România. 

Contravenţia reprezintă „fapta săvârşită cu vinovăţie, care prezintă un pericol social mai redus decât 
infracţiunea şi este prevazută şi sancţionată ca atare prin acte normative”. 
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Prin Regulamentul vamal al României sunt stabilite faptele care constituie contravenţii la reglementările 
vamale, procedura de constatare şi sancţionare a acestora. Astfel autoritatea vamală constată şi sancţionează 
contravenţiile vamale săvârşite în următoarele locuri[4]: 

a) incintele vamale; 
b) locurile unde se desfăşoară operaţiuni sub supraveghere vamală. 
 

Rezultate şi discuţii: 
În cazul în care contravenţiile vamale sunt constatate de organele de poliţie sau de alte organe cu 

atribuţii de control, în alte locuri decât cele prezentate anterior, acestea au obligaţia de a prezenta de îndată 
actele constatate la autoritatea vamală cea mai apropiată, împreună cu obiectele care fac obiectul contravenţiei. 
Sancţiunile prevăzute de Regulamentul vamal pot fi aplicate atât persoanelor fizice cât şi juridice. 

Hotărârea Guvernului nr. 707 din 7 iunie 2006 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Codului 
vamal al Romaniei, cu modificările şi completările ulterioare, Partea VI, Capitolul X, prevede în materie de 
contravenţie următoarele articole: 

Art. 651 Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 500 lei la 1500 lei următoarele 
fapte[4]: 

f) nerespectarea de către orice persoană a obligaţiei de a face accesibile controlului vamal locurile 
indicate de autoritatea vamala; 

l) depunerea declaraţiei vamale conţinând date incomplete sau inexacte, în cazul în care această faptă nu 
influenţează stabilirea drepturilor de import şi a altor drepturi legal datorate reprezentând impozite şi taxe ce se 
stabilesc la punerea în liberă circulaţie a mărfurilor dar produce efecte asupra aplicarii măsurilor de politică 
comercială ori a altor dispoziţii stabilite prin reglementări speciale. 

Art. 652 - Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 1500 lei la 3000 lei următoarele 
fapte: 

a) neîndeplinirea de către conducătorul mijlocului de transport a obligaţiei de a opri la semnalul formal 
specific al personalului vamal abilitat; 

c) neprezentarea documentelor de orice natură şi pe orice fel de suport, solicitate în cadrul controlului 
vamal, precum şi nerespectarea termenului stabilit de autoritatea vamală, pentru prezentarea documentelor; 

d) neîndeplinirea de către persoanele fizice care trec frontiera a obligaţiei de a declara şi de a prezenta în 
vederea controlului vamal bunurile pentru care este prevăzută această obligativitate; 

e) furnizarea de către un solicitant a unor informaţii eronate sau incomplete în baza cărora a fost 
adoptată de către autoritatea vamală o decizie favorabilă acestuia; 

g) transferarea drepturilor şi obligaţiilor titularului unui regim vamal economic unor alte persoane care 
nu îndeplinesc condiţiile prevăzute pentru a beneficia de regimul în cauză; 

k) neîndeplinirea de către titularul regimului de punere în liberă circulaţie a mărfurilor destinate unei 
anumite utilizări, a obligaţiei de a înştiinţa autoritatea vamală despre schimbarea utilizării acestora; 

l) prezentarea de către un solicitant a unor documente conţinând date inexacte sau eronate, în vederea 
obţinerii unei autorizaţii sau a unui certificat de origine eliberat de către autoritatea vamală; 

m) neîndeplinirea de către titularul regimului vamal de tranzit sau a regimurilor vamale economice a 
termenelor, condiţiilor şi obligaţiilor prevăzute pentru derularea şi încheierea acestor regimuri. 

Art. 653 (1) Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 3000 la 8000 lei: 
a) sustragerea de la controlul vamal a oricăror bunuri sau marfuri care ar trebui plasate sub un regim 

vamal. În acest caz bunurile se confiscă; 
c) înstrăinarea sub orice formă a mărfurilor aflate în tranzit vamal; mărfurile înstrăinate se confiscă; 
d) depunerea declaraţiei vamale şi a dovezii de origine, conţinând date eronate privind originea 

mărfurilor; 
e) depunerea declaraţiei vamale şi a documentelor însoţitoare conţinând date incomplete sau eronate 

privind valoarea în vamă a bunurilor sau a mărfurilor; 
f) depunerea declaraţiei vamale şi a documentelor însoţitoare conţinând date eronate privind cantitatea 

mărfurilor dacă fapta nu constituie infracţiune prevăzută de Codul vamal. În cazul în care prin aceasta fapta este 
influenţată stabilirea drepturilor de import şi alte drepturi legal datorate reprezentând impozite şi taxe care se 
încasează de către autoritatea vamală la punerea în liberă circulaţie a mărfurilor, mărfurile constatate în plus faţă 
de cele înscrise în declaraţia vamală se confiscă; 
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h) depunerea declaraţiei vamale şi a documentelor însoţitoare conţinând date eronate privind felul 
mărfurilor. În cazul în care prin aceasta fapta este influenţată stabilirea drepturilor de import şi alte drepturi legal 
datorate reprezentând impozite şi taxe care se încasează de către autoritatea vamală la punerea în liberă 
circulaţie a mărfurilor, mărfurile constatate în plus faţă de felul celor înscrise în declaraţia vamală se confiscă. 
Prin felul mărfurilor se înţelege varietatea, tipul sau acele caracteristici definitorii. 

(2) În cazul în care contravenţia prevăzută la alin. (1) lit. a) are ca obiect produse accizabile, 
contravenţia se sancţioneazã cu amenda de la 5.000 lei la 10.000 lei, confiscarea bunurilor sustrase de la 
controlul vamal şi reţinerea mijlocului de transport folosit la săvârşirea contravenţiei până la plata amenzii. 

Art. 653. Dacă la săvârşirea contravenţiilor prevăzute la art. 651 - 653 sunt folosite mijloace de transport 
modificate în scopul disimulării mărfurilor sau bunurilor, autoritatea vamală dispune, pe lângã celelalte 
sancţiuni contravenţionale prevăzute, şi confiscarea mijloacelor de transport astfel modificate. 

Art. 654 În cazul contravenţiilor prevăzute la art. 653 lit. a)-c), atunci când mărfurile nu mai pot fi 
identificate, contravenientul este obligat la plata unei sume egală cu valoarea în vamă a acestora, la care se 
adaugă drepturile de import şi alte drepturi legal datorate reprezentând impozite şi taxe ce se stabilesc la punerea 
în liberă circulaţie a mărfurilor. Această măsură are acelaşi efect juridic ca şi confiscarea mărfurilor în ceea ce 
priveşte stingerea datoriei vamale. 

Art. 655 Faptele prevăzute la art. 651-653 constituie contravenţii dacă nu sunt săvârşite în astfel de 
condiţii încât, potrivit legii penale, să constituie infracţiune. 

Art. 656 Contravenţiile vamale se constată prin procese verbale de contravenţie încheiate de personalul 
vamal care are atribuţii în acest sens. 

Art. 657 Contravenţiilor prevăzute în acest capitol le sunt aplicabile dispoziţiile Ordonanţei Guvernului 
nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 
180/2002, cu modificările şi completările ulterioare. 
Contravenienţii pot să conteste procesul verbal de contravenţie potrivit prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 
2/2001 aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare. 

Constatarea contravenţiilor se face de: 
 de către organele vamale potrivit atribuţiunilor de serviciu, atunci când faptele sunt săvârşite în incintele 

vamale, precum şi în orice alte locuri unde se desfăşoară operaţiuni sub supraveghere vamală; 
 de către ofiţerii şi subofiţerii de poliţie sau grăniceri, atunci când contravenţiile vamale au fost săvârşite în 

afara locurilor aflate sub supraveghere vamală. În această situaţie, procesul verbal de constatare a 
contravenţiei, împreună cu bunurile care au făcut obiectul contravenţiei, se transmit de îndată la unitatea 
vamală cea mai apropiată de locul săvârşirii faptei, în vederea aplicării sancţiunilor prevăzute de lege. 
Infracţiunea reprezintă „fapta care prezintă pericol social, este săvârşită cu vinovăţie şi este prevazută de 

legea penală”. Codul vamal al României stabileşte următoarele fapte ca fiind considerate infracţiuni: 
a) trecerea peste frontieră prin alte locuri decât prin cele stabilite pentru controlul vamal de mărfuri sau 

de alte bunuri- constituie infracţiunea de contrabandă. Acestea sunt locuri sau puncte de control 
deschise traficului internaţional între România şi statele vecine, organizate şi care funcţionează în 
subordinea Direcţiei generale de paşapoarte şi a poliţiei de frontieră; 

b) trecerea peste frontieră, fără autorizaţie, a armelor, muniţiilor, materiilor explozive sau radioactive, 
produselor şi substanţelor stupefiante şi psihotrope, precursorilor şi substanţelor chimice esenţiale, 
produselor şi substanţelor toxice- constituie infracţiunea de contrabandă calificată; 

c) folosirea, la autoritatea vamală, a documentelor vamale, de transport sau comerciale, care se referă 
la alte mărfuri sau bunuri decât cele prezentate la vamă- constituie infracţiunea de folosirea de acte 
nereale; 

d) folosirea, la autoritatea vamală, a documentelor vamale, de transport sau comerciale falsificate- 
constituie infracţiunea de folosire de acte falsificate. 

De asemenea este considerată infracţiune şi tentativa celor sus prezentate, iar în cazul în care bunurile 
care au facut obiectul infracţiunii nu au fost găsite făptuitorul este obligat la plata echivalentului acestora în 
bani. Aceste fapte prezintă un pericol şi mai mare dacă sunt săvârşite de: 

- una sau mai multe persoane înarmate sau constituite în bandă; 
- angajaţi sau reprezentanţi ai unor persoane juridice care au ca obiect de activitate operaţiuni de 

import-export, sau în folosul acestor persoane juridice. 
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Infracţiunile vamale în sens general se referă la acele infracţiuni ce constau în trecerea peste frontieră a 
bunurilor prin alte locuri decât cele stabilite pentru controlul vamal, fără autorizaţie a armelor, muniţiilor, 
materialelor explozive sau radioactive, a produselor şi substanţelor stupefiante şi psihotrope, precursorilor şi 
substanţelor chimice esenţiale, produselor şi substanţelor toxice ori, în zonele libere, de bunuri al căror import 
este prohibit pe teritoriul României cu documente vamale de transport sau comerciale nereale sau falsificate. 
Aşadar, conţinutul acestor infracţiuni din domeniul vamal este echivalent cu trecerea peste frontiera de stat 
vamală a bunurilor prin scoaterea acestora de sub puterea de dispoziţie a autorităţilor vamale, în circumstanţe 
precis şi limitativ determinate de lege. 

Contrabanda este una dintre cele mai grave fapte susceptibile a fi sãvârşite în sfera raporturilor juridice 
vamale fiindcã, prin comiterea ei, se ameninţã sau se lezeazã efectiv valori sociale de maximă importanţã pentru 
ordinea publicã, şi, în mod corespunzãtor, pentru interesele legitime şi legale ale cetãţenilor români şi strãinilor 
aflaţi sub jurisdicţia românã. 

Contrabanda este o infracţiune de fraudã deoarece, în oricare dintre variantele sale normative prevãzute 
în lege, ameninţã şi lezeazã siguranţa regimului vamal al ţãrii noastre, provoacã dezordine socialã şi genereazã 
grave prejudicii economiei naţionale. Contrabanda poate fi considerată o infracţiune de rezultat dar şi de pericol. 
Este de rezultat atunci când produce pagube bugetului de stat şi de pericol când provoacă dezechilibre 
economice prin excluderea concurenţei legale, esenţa economiei de piaţă, sau când sunt încălcate prohibiţii, ori 
când sunt periclitate ordinea şi siguranţa publică. 

Sub aspect criminologic, cunoaşterea dimensiunilor acestui fenomen este absolut necesarã, având în 
vedere pericolul social pe care îl reprezintã, diversificarea în timp a formelor sale de manifestare, precum şi 
împrejurãrile cã o parte din faptele de acest gen sunt sãvârşite de persoane înarmate, ori constituite în bande, în 
adevãrate organizaţii ale crimei cu activitãţi programate în timp,bine documentate şi susţinute din punct de 
vedere logistic.  

Doctrina penală desemnează ca subiecţi ai infracţiunii, persoanele implicate într-un mod sau altul în 
săvârşirea unei fapte penale. Prin implicare se înţelege atât săvârşirea faptei prevăzută de legea penală, cât şi 
suportarea consecinţelor acesteia. Prin urmare există subiecţi activi, anume aceia care desfăşoară activitatea 
infracţională, comit fapta interzisă de lege şi subiecţi pasivi care suportă sau suferă urmările ori efectele 
infracţiunii. Contrabanda este o infracţiune ce reprezintă “opera” unor subiecţi activi şi produce consecinţe ce se 
răsfrâng asupra subiecţilor pasivi. 

Subiectul activ al unei infracţiuni este persoana fizică ce a săvârşit fapta direct şi nemijlocit în calitate de 
autor sau a participat la săvârşirea ei ca instigator ori complice. 

Pentru a fi subiect activ al infracţiunii persoana fizică trebuie să îndeplinească anumite condiţii generale 
şi speciale. Condiţiile generale au în vedere vârsta, responsabilitatea, libertatea de voinţă şi acţiune. Cele 
speciale se referă la anumite circumstanţe personale prevăzute de lege pentru anumite infracţiuni, cum ar fi: 
cetăţean, străin, funcţionar public, gestionar, militar etc. 

Subiectul activ nemijlocit al contrabandei este necircumstanţiat. Orice persoană poate fi subiect activ al 
infracţiunii de contrabandă în calitate de autor, complice sau instigator. Participarea este posibilă chiar şi în 
forma improprie prevăzută de art. 31 C. pen. alin (1): “Determinarea, înlesnirea sau ajutarea în orice mod, cu 
intenţie, la săvârşirea din culpă de către o altă persoană, a unei fapte prevăzute de legea penală, se sancţionează 
cu pedeapsa pe care legea o prevede pentru fapta comisă cu intenţie. (2) Determinarea, înlesnirea sau ajutarea în 
orice mod, cu intenţie, la săvârşirea unei fapte prevăzute de legea penală, de către o persoană care comite acea 
faptă fără vinovăţie, se sancţionează cu pedeapsa prevăzută de lege pentru acea infracţiune”.  

Legile vamale anterioare prevedeau tratamente diferenţiate pentru autorii contrabandei, complici sau 
instigatori care aveau calitatea de funcţionari vamali, comisionari în vamă, expeditori, intermediari, personalul 
vaselor, al căilor ferate, căpitanii de vase, armatorii, căpitanii de porturi, alţi angajaţi cu atribuţii de control sau 
care înlesneau comiterea contrabandei. Începând cu reglementarea din 1978, calitatea de funcţionar vamal, 
comisionar, expeditor etc. a încetat să mai atragă un tratament juridic diferenţiat pentru subiecţii activi ai 
infracţiunii de contrabanda. Dacă, ipotetic, infracţiunea ar fi săvârşită de un funcţionar public (agent vamal) 
abilitat să efectueze controlul vamal sau cu alte atribuţii care i-ar inlesni comiterea faptei, o astfel de calitate a 
subiectului activ nemijlocit poate constitui o circumstanţă personală agravantă stabilită pe cale judiciară potrivit 
art. 75 alin. ultim C. pen.( instanţa poate reţine ca circumstanţe agravante şi alte împrejurări care imprimă faptei 
un caracter grav) care va atrage efectele prevăzute la art. 78 C. pen. (În cazul în care există circumstanţe 
agravante, persoanei fizice i se poate aplica o pedeapsă până la maximul special. Dacă maximul special este 
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neîndestulător, în cazul închisorii se poate adăuga un spor de până la 5 ani, care nu poate depăşi o treime din 
acest maxim, iar în cazul amenzii se poate aplica un spor de cel mult o treime din maximul special)[6]. 

În aceeaşi ordine de idei se înscriu şi alte persoane care îşi desfăşoară activitatea în punctele de trecere a 
frontierei ori, în general, la frontiera sau în zona de frontieră. Printre acestea se află: funcţionarii poliţiei de 
frontieră (ofiţeri, agenţi, personal contractual), ai căpiăaniei porturilor, funcţionari cu atribuţii de control sanitar 
- uman, sanitar - veterinar, fitosanitar, privind protecţia mediului ş.a.m.d. 

Toate aceste persoane pot fi subiecţi activi ai infracţiunii de contrabandă în calitate de autori, complici 
sau instigatori, funcţia lor din momentul săvârşirii faptei atrăgând doar stabilirea unor circumstanţe agravante 
judiciare cu consecinţele de rigoare. 

Într-o situaţie asemănătoare se găsesc şi anumiţi salariaţi particulari care îşi desfăşoară activitatea şi au 
unele atribuţii în legătură cu îndeplinirea formalităţilor vamale, cum ar fi: comisionarii în vamă, agenţii caselor 
de expediţii, agenţii navelor, alţi intermediari. Potrivit Codului Vamal, când făptuitorii infracţiunii de 
contrabandă sunt angajaţi sau reprezentanţi ai unor persoane juridice care au ca obiect de activitate operaţiuni de 
import - export (conform art. 276 Cod Vamal) se poate aplica şi interdicţia exercitării ocupaţiei, potrivit art. 64 
C. pen. 

Art. 274 din Codul Vamal prevede forme agravate ale contrabandei, contrabandei calificate şi ale 
celorlalte infracţiuni vamale. Aceste forme constau în săvârşirea infracţiunilor respective de una sau mai multe 
persoane înarmate ori constituite în grup. Nici în acest caz nu se pune problema circumstanţierii subiectului 
activ ci doar a condiţiei “înarmării” ori a comiterii infracţiunii de către dpuă sau mai multe persoane împreună. 
Mai exact este vorba de orice persoană care săvârşeşte o infracţiune de contrabandă fiind înarmată, adică 
purtând o “armă” în înţelesul art. 151 C. pen. Legea nu limitează noţiunea de armă la vreo anumită categorie de 
asemenea instrumente, ceea ce înseamnă că poate fi o armă de foc, armă albă, armă ascunsă, chimică, nucleară, 
bacteriologică, ofensivă ori defensivă etc. 

În ceea ce priveşte sintagma “două sau mai multe persoane împreună”, doctrina penală a observat că 
aceasta a fost introdusă prin noul Cod Vamal. Până atunci era utilizată noţiunea de “bandă” care, nefiind definită 
de textele legale în vigoare, a trebuit explicată pe cale ştiintifică pornindu-se de la texte mai vechi. Astfel, art. 
183 pct. 8 al Codului penal din 1936 definea teremenul de “ceată” sau “bandă”' ca fiind “adunarea sau întrunirea 
a cel puţin trei persoane”. De remarcat că legile vamale vechi (de la 1874,1905 şi 1933) foloseau termenul de 
“trupă” sau “bandă” fără a furniza alte lămuriri. 

Având în vedere prevederile Codului penal de la 1936, doctrina a relevat că “banda” reprezintă o 
grupare de persoane cu o organizare internă, o ierarhie, dispunând de mijloacele necesare de acţiune. Amploarea 
deosebită a criminalităţii din ultimele decenii, în mod special a crimei organizate a impus adoptarea unor 
reglementări adecvate şi definirea clară a unor concepte. Astfel, prin Legea nr. 39 din 21 ianuarie 2003 privind 
prevenirea şi combaterea criminalităţii organizate a fost definit termenul de grup infracţional organizat. Potrivit 
art. 2 lit a din lege, prin grup infracţional organizat se înţelege grupul structurat, format din trei sau mai multe 
persoane, care există pentru o perioadă şi acţionează în mod coordonat în scopul comiterii uneia sau mai multor 
infracţiuni grave, pentru a obţine direct sau indirect un beneficiu financiar sau un beneficiu material; nu 
constituie grup infracţional organizat grupul format ocazional în scopul comiterii imediate a uneia sau mai 
multor infracţiuni şi care nu are continuitate sau o structură determinată ori roluri prestabilite pentru membrii săi 
în cadrul grupului. În continuare, acelaşi articol la lit. b enumeră infracţiunile grave care pot forma scopul 
grupurilor infracţionale organizate, la punctul 16 figurând contrabanda. Art. 8 din aceeaşi lege prevede că 
iniţierea sau constituirea ori aderarea sau sprijinirea sub orice formă a unui grup în vederea săvârşirii de 
infracţiuni, care nu este un grup infracţional organizat, se pedepseşte, după caz, potrivit art. 167 sau 323 din C. 
pen[7]. 

Sintetizând cele expuse putem concluziona următoarele: banda este un grup structurat, format din mai 
multe persoane ( cel puţin două); grupul infracţional organizat astfel, cum este definit de art. 2 lit. a din Legea 
nr. 39/2003 include noţiunea de bandă, primul fiind genul, iar a doua - specia; grupul format ocazional în scopul 
comiterii imediate a uneia sau mai multor infracţiuni de contrabandă care nu are continuitate, dar este structurat 
şi membrii săi au roluri prestabilite pentru realizarea scopului propus poate constitui o “bandă”' în înţelesul art. 
179 din Legea nr. 141/1997. 

Codul vamal actual face referire la “două sau mai multe persoane împreună”. Este imperios necesar ca 
aceste persoane să acţioneze împreună pentru îndeplinirea unui ţel comun. Este eliminată astfel noţiunea de 
“bandă”. 
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Formele agravate ale infracţiunilor de contrabandă şi contrabandă calificată prevăzute în Codul Vamal 
presupun, aşadar, un subiect activ unic şi unul plural. Este vorba de situaţiile când autorul acţionează singur şi 
înarmat, precum şi de cele când acţionează mai multe persoane înarmate împreună. 

Subiectul activ unic la aceste forme poate exista doar în cazul făptuitorului înarmat. Subiectul activ unic 
sau singular nu poate fi luat în discuţie pentru a doua ipoteză a textului, respectiv a persoanelor care acţionează 
împreună 

În legătura cu subiectul plural din prima ipoteza a art. 274 din Codul Vamal (două sau mai multe 
persoane înarmate) pot apărea mai multe situaţii de interes pentru tratamentul juridic ce urmeaza a fi aplicat. 
Unele dintre aceste situaţii sunt următoarele: 

- persoanele înarmate au acţionat împreună în calitate de (co)autori; 
- dintre persoanele care au acţionat împreună în calitate de autori numai una sau unele au fost 

înarmate; 
- dintre persoanele înarmate, unele au avut calitatea de autori, altele de complici sau instigatori; 
- persoanele înarmate nu au folosit armele; 
- persoanele înarmate au folosit armele. 
Pentru a găsi soluţia acestor probleme trebuie pornit de la faptul că circumstanţa agravantă a persoanei 

sau persoanelor înarmate din art. 274 Cod Vamal este o circumstanţă reală deoarece legea o atribuie faptei. Ea 
însoţeşte activitatea ilicită de trecere a mărfurilor sau bunurilor peste frontieră prin alte locuri decât cele stabilite 
pentru controlul vamal. De asemenea, însoţeşte activitatea ilicită de trecere peste frontieră fără autorizaţie a 
armelor, muniţiilor şi a celorlalte materii, materiale, substanţe sau produse supuse autorizării.  

Potrivit art. 28 alin. 2 C. pen. circumstanţele privitoare la faptă (reale) se răsfrâng asupra participanţilor 
numai în măsura în care aceştia le-au cunoscut ori le-au prevăzut. Prin urmare, această circumstanţă agravantă 
se va răsfrânge asupra coautorilor, complicilor şi instigatorilor numai în măsura în care au cunoscut ori au 
prevăzut că unul sau unii dintre participanţii la infracţiunea de contrabandă au fost înarmaţi şi, eventual, au 
folosit armele.  

În situaţia folosirii armelor, participanţii la contrabandă devin, în raport de împrejurările concrete, 
subiecţi ai infracţiunii de omor sau, după caz, omor calificat, omor deosebit de grav, tentativa de omor, vătămare 
corporală gravă, ultraj etc, infracţiuni aflate în concurs real deoarece au fost săvârşite prin două acţiuni. 

În legătură cu acest aspect, în literatura de specialitate s-a susţinut că prin folosirea armelor de către 
făptuitorii înarmaţi ai contrabandei, în anumite condiţii fapta se transformă în tâlhărie. Argumentul adus în 
sprijinul susţinerii era acela că pe durata cât bunurile sunt supuse operaţiunilor de vămuire ele se află sub 
puterea de dispoziţie a autorităţilor vamale, singurele care pot lua măsuri privind trecerea acestor bunuri peste 
frontieră şi singurele îndrituite să stabilească taxele vamale care constituie avut public în sensul art. 145 C. pen. 

Nu putem accepta această părere decât numai în situaţia când mărfurile s-ar afla     într-un regim de 
antrepozit şi făptuitorii înarmaţi le-ar sustrage prin folosirea armelor împotriva celor însărcinaţi cu paza 
depozitelor. În asemenea circumstanţe s-ar realiza conţinutul infracţiunii de tâlhărie care, potrivit art. 211 alin. 1 
C. pen. este furt săvârşit prin întrebuinţarea de violenţe, ameninţări etc. Pe de altă parte, potrivit art. 208 alin. 1 
C. pen., furtul este luarea unui bun mobil din posesia sau detenţia altuia, fără consimţământul acestuia, în scopul 
de a-l însuşi pe nedrept. Trecând mărfuri sau bunuri peste frontieră prin alte locuri decât cele stabilite pentru 
controlul vamal sau mărfuri prohibite fără autorizaţie, contrabandiştii înarmaţi care folosesc armele împotriva 
funcţionarilor vamali, a poliţiştilor de frontieră etc, nu sustrag bunuri prin violenţă din posesia sau detenţia 
cuiva. Mărfurile sau bunurile, obiecte materiale ale contrabandei, se găsesc chiar în posesia şi detentia 
contrabandiştilor[6]. 

S-a pus în discuţie, de asemenea, situaţia participanţilor înarmaţi sau constituiţi în grup care acţionează 
concomitent (împreună) având astfel calitate de autori (coautori) sau succesiv, având calităţi diferite (autori, 
complici, instigatori), precum şi a numărului de trei sau mai mulţi făptuitori. Unul dintre motivele acestor 
diferenţieri a fost acela al aplicării prevederilor art. 75 alin. 1 lit. a C. pen. referitoare la circumstanţa agravantă a 
săvârşirii faptei de trei sau mai multe persoane împreună. 

Apreciem că asemenea dezbateri nu sunt utile şi nu prezintă interes deoarece, aşa cum s-a admis în 
doctrină, circumstanţa agravantă prevăzută de art. 75 alin. 1 lit. a C. pen. se realizează indiferent dacă toate trei 
persoanele sunt prezente ori nu la locul faptei, indiferent de contribuţia acestora la săvârşirea infracţiunii şi 
indiferent dacă toţi răspund penal. Această circumstanţă agravantă nu se aplică dacă în conţinutul agravant al 
infracţiunii intră ca element circumstanţial, săvârşirea faptei de două sau mai multe persoane împreuna; 
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împrejurare care se valorifică o singură dată (ex.: furtul calificat comis de două sau mai multe persoane 
împreună). 

Pluralitatea subiectului activ al contrabandei prevazută în art. 27 din Codul Vamal în anumite 
împrejurări, poate determina un concurs real cu infracţiunea de asociere pentru săvârşirea de infracţiuni (art. 323 
C, pen.). Împrejurările concrete care ar putea determina concursul sunt: preexistenţa asocierii şi a unor 
infracţiuni, altele decât contrabanda, în antecedentele asocierii. Dacă asocierea s-a constituit exclusiv în scopul 
săvârşirii faptelor de contrabandă, am fi în prezenţa a două sau mai multe persoane împreună în înţelesul art. 
274 Cod Vamal. Într-o asemenea ipoteză, aplicarea regulilor concursului de infracţiuni nu ar avea nici o 
justificare teoretică sau practică. 

Subiectul pasiv a fost definit în literatura de specialitate ca fiind persoană fizică sau persoană juridică 
titulară a valorii sociale ocrotite de lege şi care este vătămată ori periclitată prin infracţiune. Pe lângă condiţia 
generală evocată în definiţie (aceea de a fi titular al valorii sociale ocrotite) în unele cazuri subiectul pasiv 
trebuie să îndeplinească anumite condiţii speciale cum ar fi calitatea de funcţionar care îndeplineşte o funcţie ce 
implică exerciţiul autorităţii de stat (ex.: în cazul infracţiunii de ultraj). 

Subiectul pasiv al contrabandei este întotdeauna statul ale cărui interese sunt afectate prin săvârşirea 
infracţiunii. Interesele statului afectate de contrabandă pot fi de natură economică, altele se referă la sănătatea 
publică primejduită prin traficarea produselor şi substanţelor periculoase ori dăunătoare sănătăţii (toxice, 
stupefiante, psihotrope, radioactive eîc), iar o a treia categorie priveşte ordinea şi siguranţa publică, viaţa şi 
integritatea fizică a persoanelor. 

Uneori statul, ca subiect pasiv al infracţiunii de contrabandă, înregistrează o dublă vătămare a 
intereselor sale. Este vorba de situaţiile când printr-o singură acţiune se periclitează atât regimul juridic vamal 
cât şi regimul juridic al frontierei de stat. 

Dacă anterior săvârşirii contrabandei, concomitent cu aceasta sau ulterior se comit alte infracţiuni în 
legătura cu ea, acestea îşi vor avea proprii subiecţi pasivi. Spre ilustrare prezentăm situaţia ipotetică a unor 
bunuri de patrimoniu sustrase din colecţii particulare şi trecute ilegal frontiera eludându-se regimul vamal; pe 
timpul trecerii frontierei, spre a-şi asigura scăparea, făptuitorii surprinşi atacă agenţii vamali ori ai poliţiei de 
frontieră. Subiecţii pasivi într-o asemenea speţă vor fi proprietarii bunurilor de patrimoniu sustrase, statul ca 
titular al regimurilor juridice vamale şi al frontierei de statm, agenţii vamali sau ai poliţiei de frontieră atacaţi. 

 
Concluzii: 
În concluzie este de remarcat faptul că odată cu dezvoltarea tehnologiei informaţiilor s-a trecut la o nouă 

etapă, mai modernă a contrabandei – pirateria - în care subiecte pasive sunt atât statul dar mai ales firmele de 
vârf din diverse domenii. Fenomenul afectează România dar mai ales statele din vestul Europei, 

De la Chanel la Louis Vuitton, niciun brand nu este scutit de efectele nefaste ale pirateriei. Anual, 
industria bunurilor de lux pierde un milliard de euro, ceea ce s-ar traduce în peste 100 de milioane de lucruri 
contrafăcute. Vectorul creşterii ofertei globale a copiilor de lux este reprezentat de piaţa asiatică, unde sunt 
produse 85% din aceste articole şi unde asemenea bunuri pot fi achiziţionate online, sub protecţia anonimatului.   

Pentru a combate acest aflux, Comitetul Colbert, care grupează 75 de branduri de lux frantuzeşti, printre 
care se numără şi Dior, Cartier şi Remy Martin, au lansat o campanie în aeroporturile din Franţa, prin care 
avertizează turiştii asupra falsurilor pe care ar fi tentaţi să le cumpere. Franţa a pus la punct una dintre cele mai 
dure legislaţii privind contrabanda, posesia unui fals fiind considerată o infracţiune gravă încă din 1994 şi fiind 
pedepsită cu o amendă de până la 300.000 de euro , plus trei ani de închisoare. 

În acelaşi timp, producătorii de falsuri şi-au rafinat tehnicile, a deosebi un fals de original devenind o 
misiune tot mai dificilă. În 2011, bunurile de contrabandă au costat economia franceză 30.000 de locuri de 
muncă şi şase miliarde de dolari. Hainele, ochelarii, parfumurile, cosmeticele şi articolele din piele sunt ţintele 
predilecte ale pirateriei. 

În ultimii ani, lupta cu industria contrabandei s-a mutat online, autorităţile atrăgând atenţia asupra 
numărului mare de producători-pirat care livrează exclusiv în acest mod. În prezent, se încearcă crearea unui 
sistem de monitorizare a achiziţiilor, cu cooperarea grupurilor bancare şi a operatorilor de plată pe internet, cum 
ar fi Mastercard, Visa, American Express şi PayPal. 

Nici România nu este străină de astfel de infracţiuni iar una dintre soluţiile pe care le consider viabile la 
momentul actual o reprezintă creşterea semnificativă a cuantumului amenzilor precum şi înăsprirea pedepselor 
pentru traficanţi. 
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REZUMAT: În acest articol este analizat sistemul de management al funcţiei  publice şi al funcţionarului public prin 
elucidarea evoluţiei şi direcţiilor de reformare a politicilor,legislaţiei,procedurilor şi practicilor de personal prin prisma 
cadrului normativ în vigoare.O atenţie deosebită se acordă perfecţionării cadrului institruţional în vederea creării unui 
corp de funcţionari publici capabili să presteze servicii publice  conform standardelor europene,identificării gradului de 
conformare a managementului funcţiei publice şi al funcţionarului public din Republica Moldova la principiile europene 
de administrare. 

ABSTRACT: This article analyzed the management system of Public and civil servants in elucidating the evolution and 
directions for policy reform, legislation, procedures and staffing practices through the normative framework. Special 
attention is paid to improving the institrutional to create a body of civil servants able to provide public services to 
European standards to identify the compliance of the management of public and civil servants in the Republic of Moldova 
to the European principles of administration. 

Semnarea Tratatului de Asociere dintre Uniunea Eiropeană şi Republica Moldova presupune reevaluarea 
managementului funcţiei publice şi al funcţionarului public în corespundere cu standardele europene.  

Obiectivul privind dezvoltarea unui serviciu public meritocratic, format din funcţionari publici recrutaţi, 
evaluaţi şi promovaţi în baza calităţilor profesionale şi performanţei în îndeplinirea sarcinilor de serviciu a fost 
inclus în documentele de dezvoltare strategică a ţării (Programul de activitate „Integrarea Europeană: Libertate, 
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 Democraţie, Bunăstare" al Guvernului Republicii pentru anii 2011-2014 [1], precum şi pentru anii 2013-2014). 
Sistemul de management al resurselor umane în serviciul public din Republica Moldova conţine legi, 

regulamente, instrucţiuni, reguli, politici, proceduri şi alte reglementări care vizează gestiunea personalului din 
autorităţile publice, precum şi actorii implicaţi în acest proces cu rolurile lor distincte. Procedurile folosite în 
managementul resurselor umane sînt stabilite în ghiduri/recomandări de gestionare a factorului uman, de punere 
în aplicare a prevederilor politicii în domeniu. Pentru ca politicile să fie aplicate uniform, în confomiitate cu 
cerinţele legii, se recomandă ca procedurile privind managementul resurselor umane să fie întocmite în scris. 
Legea cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public [2] conţine normele generale privind 
procedurile de personal şi alte reglementări, care sînt sau urmează a fi dezvoltate în alte acte normative. Astfel, 
Hotărirea Guvernului „Privind punerea în aplicare a prevederilor Legii nr.l58-XVI din 4 iulie 2008 cu privire 
la funcţia publică şi statutul funcţionarului public" [3] conţine norme privind ocuparea funcţiei publice vacante 
prin concurs; perioada de probă pentru funcţionarul public debutant; structura-tip a fişei postului şi metodologia 
cu privire la elaborarea, coordonarea şi aprobarea fişei postului; desfăşurarea muncii prin cumul a 
funcţionarului public; formularul-tip al statului de personal şi metodologia cu privire la completarea şi avizarea 
statului de personal; modul de întocmire a angajamentului scris al funcţionarului public privind activitatea în 
serviciul public după absolvirea formelor de dezvoltare profesională; comisia de disciplină; evaluarea 
performanţelor profesionale ale funcţionarului public; subdiviziunea resurse umane din autoritatea publică; 
dezvoltarea profesională continuă a funcţionarilor publici. 

Prin prisma cadrului normativ în vigoare,s-a realizat o analiză a următoarelor domenii de reglementare în 
serviciul public: elaborarea structurii autorităţii şi stabilirea sarcinilor fiecărui compartiment şi post; ocuparea 
funcţiei publice pe bază de merit; perioada de probă a funcţionarului public debutant; evaluarea performanţelor 
profesionale; răspunderea disciplinară; motivarea funcţionarilor publici. 

Elaborarea structuru organizatorice şi stabilirea sarcinilor fiecărui compartiment şi post. La elaborarea 
structurii organizatorice se ţine cont de regulamentul de organizare şi funcţionare a autorităţii publice, a cărui 
structură-tip este aprobată prin hotărîre de Guvern [4] şi care conţine funcţiile de bază şi atribuţiile autorităţii, 
precum şi efectivul-limită de personal. Astfel, o autoritate publică poate să-şi formeze structura din astfel de 
subdiviziuni ca: direcţie generală, direcţie, secţie şi serviciu. Direcţia şi secţia pot avea statut autonom sau pot 
intra în componenţa altor subdiviziuni. Cadrai normativ conţine reglementări privind respectarea anumitor 
cerinţe la instituirea subdiviziunilor [5]. 
La instituirea titlurilor de poziţii în subdiviziune se iau în considerare sarcinile care urmează a fi realizate de 
titularul fiecărei poziţii. Sarcinile respective se regăsesc în fişa postului, care, după 1 ianuarie 2009, are caracter 
obligatoriu pentru funcţiile publice. Fişa postului este documentul în care se includ sarcinile de bază, atribuţiile 
de serviciu, împuternicirile şi responsabilităţile specifice funcţiei publice, cerinţele faţă de titularul acestei 
funcţii şi care se elaborează în conformitate cu Metodologia cu privire la elaborarea, coordonarea şi aprobarea 
fişei postului [6]. Fişele de post sînt utile pentru desfăşurarea procedurilor de personal, şi anume: la distribuirea 
raţională a activităţilor, la clasificarea şi gradarea funcţiilor în cadrul autorităţii publice; în procesul de 
recrutare a personalului pentru funcţiile publice vacante; la evaluarea performanţelor profesionale ale 
funcţionarului public. 

In baza structurii organizatorice şi a fişelor postului se elaborează statul de personal. Formularul-tip al 
statului de personal şi Metodologia cu privire la completarea şi avizarea acestuia sînt reglementate de cadrul 
normativ [7]. Scopul acestui instrument constă în stabilirea corectă a statutului fiecărei funcţii/poziţii, inclusiv 
prin prisma prevederilor art.3 din Legea cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public, care 
stipulează activităţile ce implică exercitarea prerogativelor de putere publică. In acest fel, se asigură că în 
categoria de funcţii publice sînt incluse doar acele poziţii din autoritatea publică ale căror atribuţii şi obligaţii 
implică exercitarea prerogativelor de putere publică. Statul de personal reprezintă documentul tabelar în care 
sînt specificate subdiviziunile interioare/structurale, denumirea funcţiilor publice sau posturilor, sarcinile de 
bază ale funcţiilor publice sau posturilor, precum şi categoriile acestora. Toate posturile din cadrul autorităţii 
publice, prin prisma statutului acestora şi sarcinilor aferente, se împart în următoarele categorii: „funcţie de 
demnitate publică", „post din cadrul cabinetului persoanei ce exercită funcţie de deirmitate publică", „funcţie 
publică de conducere de nivel superior", „funcţie publică de conducere", „funcţie publică de execuţie", „post de 
deservire tehnică ce asigură funcţionarea autorităţilor publice". Numai în baza unui stat de personal valabil 
(avizat pozitiv), autoritatea publică elaborează, aprobă şi înregistrează la Ministerul Finanţelor schema de 
încadrare. 
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Ocuparea funcţiei publice pe bază de merit. Ocuparea funcţiei publice, conform cadrului normativ, se 
face prin următoarele modalităţi: concurs, promovare, transfer, detaşare şi asigurarea interimatului funcţiei 
publice de conducere. La ocuparea funcţiei publice pe bază de merit se referă concursul şi promovarea. 
Regulamentul cu privire la ocuparea funcţiei publice vacante prin concurs [8],ce reglementează în detaliu 
modul de organizare şi desfăşurare a concursului pentru selectarea candidaţilor la ocuparea funcţiilor publice 
vacante din cadrul autorităţilor publice. Astfel, concursul se organizează şi se desfăşoară pe baza următoarelor 
principii: competiţie deschisă, competenţă şi merit profesional, egalitate a accesului la funcţia publică şi 
transparenţă. 
Regulamentul în cauză conţine mai multe elemente novatoare. Astfel, într-o ediţie periodică se publică un 
anunţ scurt privind denumirea autorităţii publice, a funcţiei publice vacante şi sursa de obţinere a informaţiei 
privind condiţiile de desfăşurare a concursului. Concomitent, pe pagina web şi pe panoul informaţional al 
autorităţii publice organizatoare se afişează informaţia amplă privind condiţiile de desfăşurare a concursului. Un 
alt element novator prevede instituirea de către Guvern a comisiei de concurs pentru selectarea candidaţilor la 
funcţiile publice de conducere de nivel superior (art. 8 (6)-(7) din Legea nr. 158/2008), cu excepţia 
conducătorului şi adjunctului conducătorului aparatului unor autorităţi publice (Parlamentul, Preşedintele 
Republicii Moldova, Consiliul Suprem al Magistraturii, Curtea Constituţională, Curtea Supremă de Justiţie, 
Procuratura Generală, Curtea de Conturi), care instituie comisii de concurs conform prevederilor actelor 
normative adoptate de autorităţile publice respective (art. 8 alin. (2) lit.d)). 

In scopul debirocratizării procedurii de depunere a documentelor, Regulamentul prevede că dosarul de 
participare la concurs poate fi depus în 3 moduri: depunere personală, prin poştă sau prin e-mail. Regulamentul 
descrise toate aspectele de constituire a comisiilor de concurs, structura şi criteriile de desemnare a membrilor 
comisiilor de concurs, modul de desemnare a preşedinţilor şi secretarilor comisiilor de concurs. De asemenea, 
sînt reglementate condiţiile care trebuie să le întrunească membrii comisiei de concurs, incompatibilităţile 
aplicabile acestora. Sînt indicate cazurile conflictelor de interese ale membrilor comisiei de concurs cu 
candidaţii la concurs şi modalitatea de soluţionare a acestora. Descrierea pe larg a procedurii cu privire la modul 
de organizare şi desfăşurare a concursului, cu reglementarea atribuţiilor tuturor factorilor implicaţi în acest 
proces contribuie, în opinia autorului, la asigurarea obiectivismului în procesul de desfăşurare a concursului [9]. 
Referitor la compatibilitatea actului în cauză cu reglementările legislaţiei Comunităţii  Europene, menţionăm 
că, în general, modalităţile de desfăşurare a concursurilor diferă de la o ţară la alta: în unele state predomină 
testele de personalitate (moralitate), în altele -testele pur teoretice, în altele - testele pur practice. Sînt state care 
combină a doua categorie cu a treia. In Franţa noţiunea de concurs pentru ocuparea posturilor publice include, 
în mod obligatoriu, prezentarea la concurs a absolvenţilor şcolilor pentru funcţionari. In Grecia se practică un 
sistem de recrutare pentru posturile centrale şi locale, candidaţii avînd de completat un formular special, iar în 
funcţie de rezultatele obţinute, ţinîndu-se seama şi de opţiunea candidatului, se face încadrarea în funcţie. 
Concursul este organizat de o autoritate administrativă autonomă (Consiliul Suprem de Selecţie a Personalului) 
şi constă dintr-o lucrare scrisă. In Spania, Franţa, Luxemburg şi Belgia baza concursului o reprezintă testele de 
cunoştinţe  teoretice şi testul de logică, pe cînd în Italia, Portugalia, Anglia sau Irlanda - baza concursului este 
partea practică. 

Promovarea este o modalitate de dezvoltare a carierei prin ocuparea unei funcţii publice superioare celei 
exercitate şi se face pe bază de merit, de către autoritatea publică în care funcţia publică respectivă este vacantă. 
Poate fi promovat într-o funcţie publică superioară funcţionarul care a obţinut în urma evaluării performanţelor 
profesionale calificativul „foarte bine" la ultima evaluare sau calificativul „bine" la ultimele 2 evaluări. 

Perioada de probă a funcţionarului public debutant. Pentru funcţionarii publici debutanţi, adică pentru 
persoanele care exercită o funcţie publică pentru prima dată, cu excepţia persoanelor numite în funcţii publice 
de conducere de nivel superior, conform legii, este prevăzută o perioadă de probă cu un termen expres stabilit de 
6 luni. Regulamentul cu privire la perioada de probă pentru funcţionarul public debutant [10] reglementează 
procedura de organizare şi desfăşurare a perioadei de probă, de evaluare a activităţii funcţionarului public 
debutant, precum şi atribuţiile factorilor implicaţi în organizarea şi desfăşurarea perioadei de probă. Perioada de 
probă este cuprinsă între data numirii ca funcţionar public debutant, în urma cîştigării concursului de ocupare a 
funcţiei publice vacante, şi data confirmării în funcţia publică, ca urmare a obţinerii la evaluarea activităţii, cel 
puţin, a calificativului „satisfăcător". Scopul perioadei de probă constă în integrarea funcţionarului public 
debutant în autoritatea publică, formarea profesională practică a acestuia, cunoaşterea specificului şi exigenţelor 
administraţiei publice, verificarea cunoştinţelor, abilităţilor şi atitudinilor profesionale în îndeplinirea funcţiei 
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publice. Perioada de probă se desfăşoară în baza unui program aprobat de conducătorul autorităţii publice, la 
propunerea conducătorului direct al funcţionarului public debutant şi a subdiviziunii resurse umane. Pe 
parcursul perioadei de probă, activitatea funcţionarului public se desfăşoară sub îndrumarea unui funcţionar 
public, denumit mentor. 

Evaluarea activităţii funcţionarului public debutant constă în aprecierea nivelului cunoaşterii specificului 
şi exigenţelor activităţii autorităţii publice şi a administraţiei publice, cunoştinţelor teoretice şi a experienţei 
practice obţinute, a comportamentului manifestat în îndeplinirea sarcinilor şi atribuţiilor de serviciu şi se face de 
către mentor şi conducătorul direct al funcţionarului public debutant. Funcţionarul public debutant, care a 
obţinut la evaluarea activităţii calificativele „satisfăcător", „bine" sau „foarte bine", se confirmă în funcţia 
publică respectivă, iar în situaţia în care acesta a obţinut calificativul „nesatisfacător" — se eliberează din funcţie 
prin act administrativ. 
Referitor la compatibilitatea Regulamentului în cauză cu reglementările legislaţiei Comunităţii Uniunii 
Europene, menţionăm că în multe ţări ale UE candidaţii nu sînt numiţi direct  ca funcţionari publici, fiind 
necesară parcurgerea unei perioade de stagiu sau de instruire specifică. Durata şi conţinutul perioadei de probă 
diferă de la o ţară la alta, iar în unele ţări depinde de nivelul la care urmează să se facă numirea. La sfîrşitul 
perioadei de probă, candidaţii la funcţia publică definitivă sînt examinaţi sau testaţi. In Danemarca, Suedia, 
Olanda şi Marea Britanie există o perioadă determinată ca durată pentru instruire. In Austria, Belgia şi 
Luxemburg perioada de stagiu este considerată şi perioadă de instruire. In Franţa, Germania, Grecia, Italia, 
Portugalia şi Spania există o perioadă de instruire şi o perioadă de stagiu, consecutive. In Italia durata perioadei 
de probă variază în funcţie de prevederile contractului individual, dar, de regulă, este de 6 luni. 

Evaluarea performanţelor profesionale ale funcţionarului public. Cadrul legislativ prevede o nouă 
procedură - de evaluare a performanţelor profesionale [11], care este o componentă a managementului 
performanţei. Procedura respectivă contribuie la reformarea sistemului de management în autorităţile publice 
prin trecerea de la aplicarea principiilor unui management orientat spre proces la principiile unui management 
orientat spre rezultate. Deoarece performanţa fiecărui funcţionar public are impact direct asupra performanţei 
subdiviziunii în care activează şi, respectiv, a autorităţii publice, măsurarea rezultatelor prin evaluarea 
performanţelor la nivel de individ, subdiviziune structurală şi instituţie este o condiţie-cheie pentru aplicarea la 
timp a intervenţiilor necesare şi, ca rezultat, pentru realizarea cu succes a obiectivelor autorităţii publice. 

Managementul orientat spre rezultate înseamnă introducerea unui sistem de evaluare a performanţelor pe 
verticală: 
• performanţa organizaţională presupune realizarea obiectivelor strategice ale autorităţii publice stipulate 

în Programul de dezvoltare strategică şi în Planul anual de activitate; 
• performanţa de grup presupune realizarea obiectivelor operaţionale ale subdiviziunii stipulate în Planul 

anual de activitate; 
• performanţa individuală presupune realizarea obiectivelor individuale de activitate. 
• Studiul literaturii ştiinţifice denotă că în Albania, Macedonia, România, Serbia evaluarea 

performanţelor profesionale se realizează prin evaluarea gradului de atingere a obiectivelor şi evaluarea 
abilităţilor individuale ale funcţionarilor publici  (abilităţile de management, de exprimare a opiniilor, lucrul în 
echipă, utilizarea eficientă a resurselor, iniţiativă, creativitate, autoorganizare, abilităţile de a scrie, de a vorbi, 
calitatea serviciilor, abilităţile tehnice). Aprecierea nivelului general al performanţelor cu puncte care, ulterior, 
stă la baza stabilirii calificativelor de evaluare (patru la număr) este caracteristică sistemelor de evaluare din 
Albania, Macedonia, Serbia. în România, Marea Britanie, Lituania există proceduri diferite de evaluare a 
performanţelor profesionale: funcţionarii publici de conducere de rang înalt sînt evaluaţi în mod diferit decît cei 
cu funcţii manageriale şi cei de execuţie. Referitor la perioada evaluată este de menţionat că, în majoritatea 
ţărilor care practică evaluarea performanţelor profesionale, aceasta se limitează la un an, cu posibilitatea de 
revizuire periodică a obiectivelor individuale de activitate. 

în conformitate cu Legea cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public, evaluarea anuală a 
performanţelor profesionale a devenit obligatorie şi constă în aprecierea rezultatelor obţinute de funcţionarul 
public comparativ cu rezultatele scontate. Modelul propus pentru implementare în Republica Moldova are la 
bază principiile managementului prin obiective, recomandat de mai mulţi experţi în domeniu ca fiind unul 
optim pentru sectorul public. Astfel, conform procedurii, se apreciază nivelul de realizare a obiectivelor 
individuale de activitate ale funcţionarilor publici, care sînt corelate direct cu obiectivele subdiviziunii în care 
activează funcţionarul public evaluat. In acelaşi timp, experienţa mai multor ţări demonstrează că aptitudinile, 
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abilităţile profesionale şi comportamentul individual influenţează performanţa şi calitatea rezultatelor obţinute, 
astfel, procedura include şi componenta de apreciere a criteriilor de evaluare (criterii de performanţă). 

Analiza procedurii de evaluare a performanţelor denotă că aceasta se axează pe: 
• stabilirea standardelor de performanţă în raport cu cerinţele postului, care iau forma obiectivelor 

individuale (rezultate scontate) şi a criteriiior-cheie de performanţă (la nivel de cunoştinţe, abilităţi şi 
deprinderi profesionale, comportament/atitudini); 

• discutarea standardelor de performanţă stabilite cu fiecare funcţionar public; 
• măsurarea performanţei anuale de către Comisia de evaluare; 
• compararea performanţei anuale cu standardele de performanţă; 
• derularea interviului de evaluare; 
• luarea deciziilor în baza rezultatelor evaluării. 

Conform prevederilor legale, funcţionarii publici de conducere de nivel superior sînt evaluaţi de o Comisie de 
evaluare, ai cărei membri se numesc de Prim-ministru, iar funcţionarii publici de conducere şi de execuţie sînt 
evaluaţi de conducătorul direct. Evaluarea performanţelor profesionale individuale se face anual (în perioada 
15 decembrie - 15 februarie). In urma evaluării performanţelor profesionale, funcţionarului public i se acordă 
unul dintre următoarele calificative: „foarte bine", „bine", „satisfăcător" şi „nesatisfăcător". în conformitate cu 
Legea cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public, rezultatele evaluării performanţelor 
profesionale se iau în considerare la luarea deciziilor cu privire la: avansarea sau menţinerea în trepte de 
salarizare; conferirea unui grad de calificare superior; promovarea într-o funcţie publică superioară; eliberarea 
sau destituirea din funcţia publică; identificarea necesităţilor de instruire. 

Analiza realizată de autor a procedurii de evaluare a performanţelor relevă mai multe bariere şi 
dificultăţi în implementarea acesteia: 
• orientarea preponderentă a managementului spre proces, şi nu spre rezultate; 
• capacităţi insuficiente de planificare, monitorizare şi evaluare a performanţelor la nivel de autoritate 

publică şi subdiviziune; 
•       cultură insuficientă de evaluare obiectivă a rezultatelor activităţii; 
• lipsa abilităţilor şi experienţei în stabilirea obiectivelor individuale corelate cu fişa 

postului, obiectivele subdiviziunii şi ale autorităţii publice; 
•       rezistenţă la schimbări manifestată atît de conducători, cît şi de subalterni. 

Răspunderea disciplinară. Pentru încălcarea îndatoririlor de serviciu, a normelor de conduită, pentru 
pagubele materiale pricinuite, contravenţiile sau infracţiunile săvîrşite în timpul serviciului sau în legătură cu 
exercitarea atribuţiilor funcţiei, funcţionarul public poartă răspundere disciplinară, civilă, administrativă, penală, 
după caz. Legea cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public conţine reglementări cu privire la 
răspunderea disciplinară a funcţionarului public, care şi-au găsit reflectare şi în Regulamentul cu privire la 
comisia de disciplină . Aprobarea Regulamentului respectiv a asigurat executarea dispoziţiilor art.59 alin.(ll) din 
Legea nr. 158/2008, precum şi a instituit un mecanism de punere în aplicare a prevederilor Legii privind Codul 
de conduită a funcţionarului public . Potrivit art.57 lit.h) din Legea nr. 158/2008, încălcarea normelor de 
conduită a funcţionarului public constituie abatere disciplinară. 

Procedura prevede că în fiecare autoritate publică se constituie comisia de disciplină, care propune 
sancţiunile disciplinare aplicabile funcţionarilor publici care au săvârşit abateri disciplinare. Anterior deciziei 
comisiei de disciplină, fapta sesizată ca fiind abatere disciplinară, precum şi comportamentul funcţionarului 
public cercetat sunt examinate în cadrul unei anchete de serviciu.  

Motivarea financiară a funcţionarilor publici Sistemul de salarizare a funcţionarilor publici  a fost 
introdus de la 1 aprilie 2012 şi are ca scop asigurarea unei recompense adecvate nivelului de complexitate a 
muncii şi performanţei manifestate de către funcţionari, precum şi atragerea şi menţinerea tinerilor specialişti în 
serviciul public. Analiza acestuia denotă că la baza noului sistem de salarizare au stat următoarele raţionamente: 
• sistem de salarizare bazat pe un sistem de gradare corelat cu valoarea postului; 
• salarizare echitabilă, conform principiului „plată egală pentru muncă egală"; 
• raport raţional dintre partea fixă şi partea variabilă a salariului total, unde partea fixă (garantată) să 

constituie înjur de 70%; 
• salarizare corelată cu performanţa individuală şi colectivă. 

Analiza relevă că sistemul de salarizare este constituit din 23 grade de salarizare în funcţie de natura, 
responsabilitatea şi complexitatea sarcinilor/atribuţiilor funcţiei publice, gradele superioare (21 - 23) fiind 
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stabilite pentru funcţiile publice de conducere de nivel superior, iar celelalte - pentru funcţiile publice de 
conducere şi de execuţie. Pentru fiecare grad de salarizare sunt stabilite trepte de salarizare: câte 5 - pentru 
funcţiile publice de conducere de nivel superior şi cîte 9 - pentru funcţiile publice de conducere şi de execuţie. 
Treptele de salarizare acordă funcţionarului public posibilitatea ca, deţinând aceeaşi funcţie publică, să avanseze 
de la o treaptă de salarizare la alta, cu un salariu de funcţie mai mare, în baza rezultatelor obţinute la evaluarea 
anuală a performanţelor profesionale individuale. De o astfel de avansare în trepte vor beneficia funcţionarii 
publici apreciaţi la evaluarea anuală cu calificativele „bine" sau „foarte bine". 

Pe lingă salariul de funcţie, funcţionarului public i se acordă: 
• spor lunar pentru grad de calificare / grad special / rang diplomatic; 
• spor semestrial pentru un nivel ridicat de performanţă colectivă a subdiviziunii/autorităţii publice din care 

face parte ; 
•        premiu anual, ce constituie 10% din salariul anual total al funcţionarului public (amînal). 

Menţionăm că unele sporuri, adaosuri şi premii, specifice sistemului anterior de salarizare, au fost incluse 
în noile mărimi ale salariilor de funcţie, iar altele au fost anulate. Totodată, pentru unele funcţii cu specific şi 
condiţii de activitate deosebite este prevăzută modalitatea de majorare a gradelor de salarizare pe perioada de 
exercitare a acestora (pentru funcţionarii publici cu funcţii de control care activează în condiţii de risc pentru 
sănătate şi viaţă, pentru cei care au acces permanent la secretul de stat şi pentru cei din localităţile din partea 
stingă a Nistrului). 

Concomitent cu noul sistem de salarizare a funcţionarilor publici a intrat în vigoare şi Clasificatorul unic 
al funcţiilor publice , care clasifică, structurează şi ierarhizează funcţiile publice existente în autorităţile publice 
în baza următoarelor criterii: statutul autorităţii publice în sistemul de administrare publică; categoria funcţiei 
publice; tipul şi nivelul de complexitate al sarcinilor; cerinţele specifice minime pentru ocuparea funcţiilor 
publice. Analiza noului Clasificator al funcţiilor publice scoate în evidenţă anumite aspecte pozitive ale 
acestuia, şi anume: diferenţierea şi ierarhizarea în mod obiectiv şi transparent a funcţiilor publice existente în 
baza unei abordări uniforme; îmbunătăţirea calităţii procesului de ocupare a funcţiilor publice prin stabilirea 
unor cerinţe minime unice faţă de titularul funcţiei publice; stabilirea cadrului general al sistemului de carieră 
profesională/promovare a funcţionarilor publici; uniformizarea aplicării de titluri de funcţii publice prin 
stabilirea unor titluri generice caracteristice anumitor tipuri de autorităţi publice, pentru a evita posibilele 
confuzii; sporirea nivelului de claritate/transparenţă a diferitor tipuri de funcţii publice prin stabilirea unor 
sarcini generice, care servesc drept referinţă la elaborarea fişelor de post. 

Motivarea nefinanciară a funcţionarilor publici In accepţiunea modernă, oamenii nu sînt angajaţi doar 
pentru a ocupa anumite posturi vacante şi a primi remunerare pentru munca efectuată, dar şi pentru contribuţia şi 
rolul lor important pe care îl pot avea în cadrul instituţiei. Acest lucru este cu atît mai evident cu cît, în mediul 
socioeconomic actual caracterizat prin concurenţă, dinamism şi interdependenţă, multe din dificultăţile sau 
succesele instituţiilor au la bază resursele umane şi calitatea managementului acestora. Astfel, resursele umane 
constituie un potenţial deosebit care trebuie înţeles, motivat şi implicat direct şi cît mai deplin în realizarea 
obiectivelor instituţiei. Pentru aceasta, deciziile manageriale cu privire la personal trebuie adaptate întotdeauna 
personalităţii şi trăsăturilor angajaţilor: în funcţie de necesităţile, factorii de motivaţie şi interesele lor 
profesionale. Existenţa unui personal motivat, dedicat activităţii profesionale şi orientat spre realizarea misiunii 
instituţiei reprezintă unul dintre factorii de succes în asigurarea performanţei optime individuale şi 
organizaţionale. Abordările şi tendinţele managementului modern au ca principiu de bază crearea şi aplicarea 
unui nou sistem de motivare a personalului, orientat spre alinierea obiectivelor profesionale ale angajaţilor la 
cele organizaţionale, în vederea asigurării performanţei optime la nivel de autoritate publică, subdiviziune şi 
funcţionar public. Motivarea/stimularea funcţionarului public este prevăzută în Legea cu privire la funcţia publică 
şi statutul funcţionarului public . Astfel, conform prevederilor art.40, funcţionarul public este motivat/stimulat 
pentru exercitarea eficientă a sarcinilor şi atribuţiilor sale, manifestarea spiritului de iniţiativă în activitatea 
profesională. Pentru succese deosebite în activitate, merite faţă de societate şi faţă de stat, funcţionarul public 
poate fi decorat cu distincţii de stat. De asemenea, cadrul legal prevede motivarea/stimularea funcţionarului 
public prin oferirea oportunităţilor de dezvoltare şi avansare în cariera profesională. Printre acţiunile de 
motivare nefinanciară a funcţionarilor se înscrie şi instituirea zilei profesionale. 

Sărbătoarea profesională „Ziua funcţionarului public". Internaţionala Serviciilor Publice, federaţie 
sindicală internaţională reprezentată de 20 mii. de angajaţi din cadrai serviciilor publice din 156 de ţări, 
semnatara Declaraţiei Sindicatelor Globale, a lansat la 23 iunie 2010 apelul de a marca Ziua internaţională a 
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serviciului public anual, la data de 23 iunie. Adunarea Generală ONU a decis, prin Rezoluţia 57/277, ca ziua de 
23 iunie a fiecărui an să fie sărbătorită ca zi ONU pentru serviciul public.  

în calitate de membru al ONU, Republica Moldova s-a raliat la standardele şi normele internaţionale, 
stabilind ziua de 23 iunie - Ziua profesională a funcţionarului public, marcată în premieră în 2012. 
Instituţionalizarea „Zilei funcţionarului public" contribuie la ridicarea prestigiului serviciului public, în general, 
şi a funcţionarului public, în particular, la promovarea imaginii unui funcţionar competent, amabil, responsabil 
şi onest, orientat spre oferirea serviciilor publice de calitate cetăţenilor ţării.  

Motivarea funcţionarilor publici se realizează de către conducătorii autorităţilor publice şi ai 
subdiviziunilor. In scopul oferirii suportului informaţional şi metodologic necesar conducătorilor de diferite 
niveluri în domeniul motivării personalului administrat, au fost elaborate recomandările metodice „Motivarea 
nefinanciară a funcţionarilor publici"  şi ghidul practic pentru managerii din serviciul public „Motivarea 
personalului: provocări şi soluţii". Materialele metodologice menţionate sînt destinate şi colaboratorilor din 
subdiviziunea resurse umane, cărora le revine rolul de agent al schimbării şi promotor al practicilor pozitive în 
domeniu.  

Actorii implicaţi în managementul funcţiei publice şi al funcţionarului public. 
Analiza stării de lucruri în domeniu demonstrează că în procesul de gestionare a personalului sînt 

implicaţi mai mulţi actori, printre care: 1) Parlamentul; 2) Guvernul (Cancelaria de Stat); 3) conducerea 
autorităţii publice; 4) şefii de subdiviziuni; 5) subdiviziunea resurse umane (SRU); 6) funcţionarii publici. 

1) Parlamentul este organul care adoptă direcţiile principale de dezvoltare într-un anumit domeniu, legi 
care reglementează diferite aspecte ale activităţii anumitor categorii de personal, inclusiv a funcţionarului 
public. 

2) Guvernul, în temeiul prevederilor art. 11 din Legea nr. 158/2008, este responsabil de managementul 
funcţiei publice şi al funcţionarului public, printre funcţiile de bază ale Cancelariei de Stat sînt coordonarea şi 
monitorizarea activităţilor de reformă a administraţiei publice centrale, promovarea şi realizarea politicii statului 
în domeniul serviciului public, în special ai managementului resurselor umane. In acest context, Direcţia 
politica de cadre (subdiviziune a Cancelariei de Stat, creată în 2008, denumirea acesteia fiind modificată în 2012 
în Direcţia reforma administraţiei publice centrale) se axează pe realizarea următoarelor funcţii de bază: 
• elaborarea/ajustarea politicii de stat şi a legislaţiei în domeniul funcţiei publice şi statutului 

funcţionarului public; 
monitorizarea activităţilor referitoare la funcţia publică şi funcţionarii publici realizate de către autorităţile 
publice; 

• acordarea asistenţei metodologice în domeniu; 
•       coordonarea procesului de dezvoltare profesională a funcţionarilor publici; evidenţa 

funcţiilor publice şi a funcţionarilor publici; 
• reprezentarea Cancelariei de Stat în raporturile cu instituţii/organizaţii din ţară şi din 

străinătate în domeniul său de competenţă. 
3) Conducătorul de subdiviziune are următoarele competenţe în gestionarea personalului: planifică, 

organizează, monitorizează activitatea colaboratorilor şi îi motivează; elaborează fişele de post; participă la 
procesul de recrutare şi selectare; realizează procesul de evaluare a performanţelor; stabileşte, în comun cu 
colaboratorii, obiectivele individuale anuale; identifică, în comun cu colaboratorii, necesităţile individuale de 
instruire ale acestora şi planifică procesul de instruire a colaboratorilor, îi instruieşte; creează condiţii normale 
pentru activitatea colaboratorilor săi; soluţionează situaţiile de conflict la nivel de subdiviziune, asigură un 
climat psihologic adecvat în subdiviziune. 

5) Subdiviziunea resurse umane, conform prevederilor art. 12 din Legea nr. 158/2008, este 
un actor destul de important ce activează conform Regulamentului-cadru al subdiviziunii resurse umane din 
autoritatea publică , care stabileşte statutul, modalitatea de organizare şi funcţionare a acestei subdiviziuni; 
misiunea, funcţiile de bază şi atribuţiile care îi revin; drepturile şi responsabilităţile acesteia.Ea se instituie ca 
subdiviziune structurală autonomă (cu statut diferit, reieşind din numărul de unităţi de personal), care se 
subordonează nemijlocit conducătorului autorităţii publice, îşi desfăşoară activitatea în colaborare cu 
subdiviziunile structurale ale autorităţii publice, cu organele administrative/instituţiile din subordine, cu 
serviciile publice desconcen trate şi/sau descentralizate, în baza principiilor legalităţii, profesionalismului şi 
imparţialităţii. Funcţiile de bază  sunt 
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administrarea personalului prin planificarea, coordonarea, organizarea, desfăşurarea, monitorizarea şi 
evaluarea implementării în autoritatea publică a procedurilor de personal, cum sunt proiectarea şi 
organizarea funcţiilor/posturilor; asigurarea necesarului de personal; dezvoltarea profesională a 
personalului; motivarea şi menţinerea personalului; sănătatea în muncă; 

* acordarea asistenţei informaţionale şi metodologice în domeniu; 
* evidenţa datelor şi documentelor cu privire la personalul autorităţii publice.  

Volumul de lucru al personalului a sporit considerabil odată cu implementarea Legii 
cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public şi a actelor normative aferente. 
Numărul de unităţi de personal se stabileşte de către conducătorul autorităţii publice, 
îuînd în considerare efectivul-limită al autorităţii publice asupra căruia urmează a fi aplicate toate 
procedurile de personal şi gradul/nivelul implicării în implementarea activităţilor din domeniul 
de competenţă în entităţile din subordine. . 

6) Funcţionarul public are următoarele responsabilităţi: cunoaşte prevederile Legii nr. 158/2008, ale altor 
legi şi acte normative care reglementează activitatea funcţionarului public; îndeplineşte cu responsabilitate, 
obiectivitate şi promptitudine, în spirit de iniţiativă şi colegialitate, toate atribuţiile de serviciu, conform fişei 
postului; respectă normele de conduită profesională; colaborează cu conducătorii direcţi şi funcţionarii 
subdiviziunii în realizarea procedurilor de personal, inclusiv a procedurii cu privire la evaluarea anuală a 
performanţelor, identificarea necesităţilor individuale de instruire, stabilirea obiectivelor individuale etc. 

Concluzii 
In scopul identificării domeniilor ulterioare de intervenţie în sistemul de management al funcţiei publice 

şi al funcţionarului public, ca domenii de analiză au fost selectate elementele constituante ale sistemului de 
management al funcţiei publice şi al funcţionarului public: cadrul normativ, cadrul administrativ-metodologic şi 
cadrul instituţional. Cu referire la mediul intern al sistemului de management al serviciului public, ca puncte forte 
menţionăm: existenţa unui cadru normativ de bază în domeniu, proceduri de personal reglementate şi asigurate 
cu suport metodologic solid, existenţa unei subdiviziuni la nivel central şi a subdiviziunilor specializate în 
resurse umane la nivel de autoritate publică. Cu toate acestea, există şi anumite puncte slabe: existenţa unor 
domenii nereglementate sau reglementate parţial, capacităţi insuficiente ale responsabililor de gestionarea 
resurselor umane, lipsa funcţiei de control în domeniu, resurse financiare limitate (sau lipsa lor) pentru 
realizarea procedurilor de personal, procesul de coordonare defectuos între autorităţi şi funcţionari. Totodată, 
mediul extern oferă mai multe oportunităţi pentru a moderniza sistemul existent: proiecte de asistenţă externă, 
platforme de colaborare şi schimb de experienţă, diversificarea instrumentelor de gestionare a resurselor umane, 
inclusiv utilizarea tehnologiilor informaţionale, experienţa pozitivă a. entităţilor omoloage din alte ţări. Aceste 
oportunităţi urmează a fi folosite, explorate pe deplin în scopul profesionalizării serviciului public autohton. 
Analiza efectuată demonstrează că, pe lângă multiplele realizări (puncte forte) atinse în sistemul actual de 
management al resurselor umane, există şi domenii în care trebuie să se intervină (puncte slabe), beneficiind de 
multiplele posibilităţi/ instrumente/soluţii existente (oportunităţi) pentru a nu admite înrăutăţirea situaţiei în 
domeniu (ameninţări), care s-ar solda cu o imagine negativă a autorităţilor publice în societate şi cu pierderea 
încrederii cetăţenilor în instituţiile statului. 
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Abstract: In the evolution of society, there is a moment in which a common organizatiune and unitary, as 'State'. Concept 
of the "state" has improved under theoretical and practical aspect with the development of the company's historical 
objective, by siphoning it is up to the concept of "the rule-of-law state democrat", wearing a static character by shape and 
dynamic through its contents, while maintaining and control mechanisms each other. Also, implementation idea of justice 
has its yet, from the moment of formation of an actual company, adaptindu the circumstances and to the needs of the 
moment. Although, the idea of justice remains same, the institutions are developing positive and varies, by means of a 
manager after having previously set up toward a creation of her continual and most perfect, specific to each social group 
nascindu into spontaneously right or their own. 
Key words: the rule-of-law state democrat, justice, rule of law 
 
Rezumat: În evoluţia societăţii, apare un moment în care o organizaţiune unitară şi comună se impune prin „stat”. 
Conceptul „statului” s-a perfecţionat sub aspect teoretic şi practic o dată cu dezvoltarea istorică obiectivă a  societăţii, 
aspirându-se până la  conceptul de „stat de drept democrat”, purtând un caracter static prin forma sa şi dinamic prin 
conţinutul său, păstrându-şi mecanismele de control reciproc. Totodată, implementarea ideii de justiţie îşi are sorgintea 
încă, din momentul formării unei societăţi efective, adaptîndu-se împrejurărilor şi nevoilor de moment. Deşi, ideea de 
justiţie rămîne aceeaşi, instituţiile pozitive evoluează şi variază, printr-o direcţiune spre o realizare a ei necontenită şi mai 
perfectă, specifică fiecărui grup social născîndu-se în mod spontan dreptul său propriu.  
Cuvintele cheie: statul de drept, justiţie, domnia legii 

 
Introducere: 

Statul de drept se caracterizează prin forţa dreptului şi nu prin dreptul forţei, aşa precum este determinat 
statul poliţienesc. Pentru existenţa statului de drept  domnia oamenilor este înlocuită cu domnia legii. Pe 
parcursul evoluţiei conceptului statului de drept a fost asociat cu  „ domnia legii”, „supremaţia legi”, „principiul 
legalităţii”, „domnia dreptului”, „preeminenţa legii”, „preeminenţa dreptului”. Oricum, patru sunt principiile 
esenţiale ale unui stat de drept: domnia legii, separaţia puterilor, legalitatea administraţiei, respectul drepturilor 
şi libertăţilor fundamentale  [4, p. 203].   

 
Rezultate  şi discuţii 

Conform Raportului privind statul de drept din martie 2011 al Comisiei Europene a Democraţiei prin 
Drept, cunoscută ca Comisia de la Veneţia, sunt menţionate următoarele elemente ale statului de drept (în engl. 
„rule of law”): 1) supremaţia legii (supremacy of the law), inclusiv un proces de legiferare transparent, 
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responsabil şi democratic; 2) securitatea juridică (legal certainty); 3) prohibiţia arbitrariului; 4) accesul la justiţie 
independentă, imparţială, inclusiv revizuirea judiciară a actelor administrative; 5) respectarea drepturilor 
omului; 6) nedescriminarea  şi egalitatea în faţa legii. 

În contextul democratizării societăţii şi a edificării statului de drept, omul, ca personalitate, ocupă locul 
central în stat. Totodată, democratizarea statului cere modificarea  cardinală a relaţiilor între el şi personalitate şi 
cetăţean. Acest principiu conţine următoarele componente: intangibilitatea drepturilor şi libertăţilor omului, 
apărarea social-juridică a personalităţii, a tuturor valorilor şi bunurilor, un amplu sistem de garanţii a 
dreptrurilor, libertăţilor şi intereselor cetăţeanului, caracterul real al apărării juridice a drepturilor şi intereselor 
omului. [3, p.9]. 

În contextul subiectului abordat, problematica drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului este 
reglementată în plan intern de dreptul constituţional şi este, în acelaşi timp, obiect al reglementărilor de drept 
internaţional public. Constituţia Republicii Moldova prevede în art.1 al. (3): “Republica Moldova este un stat de 
drept, democratic, în care demnitatea omului, drepturile şi libertăţile lui, libera dezvoltare a personalităţii 
umane, dreptatea şi pluralismul politic reprezintă valori supreme şi sunt garantate”. Drepturile omului îşi găsesc 
ocrotire în documentele internaţionale, cum ar fi Declaraţia Universală a Drepturilor Omului şi cele două Pacte 
din 1966 adoptate de Adunarea Generală a Organizaţiei Naţiunilor Unite. 

În Guide to Rule of Law Country Analysis al Agenţiei SUA pentru Dezvoltare Internaţională (USAID) 
[1, p. 8]., statul de drept este definit prin prisma elementelor sale esenţiale:1) ordinea şi securitatea; 2) 
legitimitatea; 3) separarea puterilor ( limitări şi echilibre (“checks and balances”)); 4) echitatea, care se bazează 
pe principiile: egalitatea în faţa legii, justiţie procedurală (“procedural fairness” sau „due process”), protecţia 
drepturilor fundamentale ale omului şi drepturilor civile), accesul la justiţie; 5) aplicarea efectivă ( acest 
principiu este caracteristic realizării şi aplicării dreptului);  

 Conform Raportului Secretarului General al Organizaţiei Naţiunilor Unite din 2004, statul de drept este 
definit prin prisma principiilor ce stau la baza acestuia, acest concept ce se află în centrul misiunii ONU. 
Prerogativele acestuia se bazează pe o guvernare care presupune că toate persoanele, instituţiile şi entităţile, 
publice şi private, statul însuşi, se supun unor legi care sunt aduse la cunoştinţa publicului, aplicate în cadrul 
unui proces judiciar în condiţii de egalitate şi independenţă şi care sunt conforme cu normele şi standardele 
internaţionale în domeniul drepturilor omului. De asemenea, acesta solicită  măsuri ce asigură aderarea la 
principiile de supremaţie a legii, egalitatea în faţa legii, răspunderea în faţa legii, corectitudine în aplicarea legii, 
separarea puterilor, participarea la procesul decizional, securitatea juridică, evitarea arbitrariului, transparenţă 
procedurală şi juridică. Statul de drept nu se reduce doar la respectarea unor principii. Un stat format numai în 
baza principiilor este considerat un “stat de drept formal, de aceea este necesară  completarea materială a acestor 
principii.” [2, p. 40]. 

 Dacă definim statul de drept formal ca un stat bazat pe lege, atunci statul de drept material trebuie 
conceput ca stat bazat pe echitate, dreptate, altfel spus ca un stat în care ordinea de drept internă derivă din 
principiul libertăţii, legalităţii şi dreptăţii. Aceasta înseamnă că atît statul de drept formal, cît şi cel material prin 
intermediul Constituţiei consfinţeşte anumite valori, care permanent îl stimulează să respecte aceste valori 
fundamentale, precum şi racordarea permanentă a acestora la relaţiile sociale. 

Sofia Popescu consideră următoarele: “constituie trăsături definitorii ale statului de drept: a) 
subordonarea puterii faţa de drept; b) structurarea piramidală a puterii şi difuzarea ei unui numar mare de 
organisme; c) garantarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor; d) participarea cetăţenilor la exercitarea puterii 
jurisdicţionale şi controlul de natura politică; e) limitarea fiecareia dintre cele trei puteri – legislativă, executivă, 
judecătorească – de către celelalte două.  

Boris Negru consideră că “statul de drept se caracterizează prin următoarele trăsături: este fundamentat 
pe supremaţia legii; presupune realizarea strictă a legilor de către toţi (cetaţeni, funcţionari, autorităţi publice, 
stat, organizaţii nestatle etc.); se prevede răspunderea reciprocă a statului şi cetăţenilor, în limitele stabilite de 
lege, existenţa unei democraţii constituţionale reale (inclusiv pluralismul în societate, participarea la formarea 
autorităţilor publice şi la guvernare, consultarea cetăţenilor în probleme de interes statal major etc.); sunt 
asigurate drepturile şi libertăţile omului şi cetăţeanului; există o reală separaţie şi independenţă a puterilor.”    

     În urma prezentării trăsăturilor şi elementelor statului de drept, observăm că justiţiei îi revine un loc 
deosebit în cadrul statului de drept, prezentându-se în calitate de garant al drepturilor şi libertăţilor fundamentale 
ale omului. Atât pentru existenţa unei organizări statale antice cît şi pentru statul de drept democrat, justiţia 
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obţine o pondere deosebită, potrivit principiului separării puterilor în stat, autorităţii judecătoreşti îi revine 
dreptul de a soluţiona litigiile de drept, de a realiza şi aplica dreptul.  

Atenţia primordială este orientată spre determinarea naturii justiţiei, manifestării acestui fenomen, 
caracteristic societăţii umane practic în toate formele de evoluţie a societăţii, în procesul de protejare şi 
manifestare a individului în calitate de membru al acestei societăţi. La etapa actuală de dezvoltare doctrinară 
este în vogă de abordat aşa aspecte determinatorii fenomenului de justiţie ca independenţa, inamovibilitatea, 
calitatea, eficienţa. 

Justiţia,  reprezintă acea stare generală ideală a societăţii realizabilă prin asigurarea pentru fiecare 
individ în parte şi pentru toţi împreună a satisfacerii drepturilor şi intereselor lor legitime. Ideea de justiţie ( 
„Justiţia imanentă” astfel este definită de Pierre Guerin) este produsul unei gândiri sociale şi religioase care s-a 
impus apoi în construcţiile filozofice şi juridice. Prin finalitatea sa, justiţia se situează printre principalii factori 
de consolidare a celor mai importante relaţii sociale întrucît ea întruchipează virtutea morală fundamentală, 
menită a asigura armonia şi pacea socială, al căror realizare contribuie deopotrivă regulile religioase, morale, 
juridice. [10, p.116-117]. 

Întru evitarea confuziei ce poate decurge din sensurile etimologice ale cuvântului justiţie care provine 
din limba latină „iustitia” sau „jurisdictio”, acesta la rîndul  său fiind compus din jus – drept şi ducere – a 
spune, a pronunţa, adică a spune drept. În lucrare, vom accentua că teoria dreptului evidenţiază şi  alte remanieri 
metodologice  ale justiţiei. 

Dicţionarul explicativ al limbii române D.E.X.-ului explică termenul de „justiţie” atribuindu-i 
următoarele sensuri: 1.Totalitatea organelor de jurisdicţie dintr-un stat; ansamblul legilor şi al instanţelor 
judecătoreşti; sistemul de funcţionare a acestor instanţe. 2. Una dintre formele fundamentale ale activităţii 
statului, care constă în judecarea pricinilor civile sau penale şi în aplicarea pedepselor prevăzute de lege. 3. 
Dreptate, echitate - din franceză „justice”, latină „justitia”. [5, p.542]. 

În limbajul curent, prin justiţie se subînţelege ideea de dreptate, de echitate, adică, starea de armonie 
socială opusă ideii de dezechilibru şi de arbitrar. Din cele expuse, am putea concluziona că, a face justiţie, 
înseamnă a face dreptate. 

Drept exemplu, cuvîntul englez „justice”  se traduce ca „dreptate, justiţie” sau  „judecată; justiţie; 
dreptate;  judecător.”Astfel, în dicţionare regăsim ca  echivalent la „theory of justice” şi „social justice” 
expresiile „teorie a justiţiei”, „teorie a dreptăţii” şi respectiv „dreptate socială”, „justiţie socială”. Noţiunea 
rusească de  „справедливость” revine echivalentul termenului de dreptate şi justiţie. [11, p. 674]. 

De o semnificaţie generală,  justiţia indică  o armonie, o congruenţă, o proporţie anumită: congruitas ac 
proportionalitas quaedam,  precum afirma Leibniz. Acest sens este atît de larg, dar totodată şi foarte vag, din 
motiv că, în practică se obişnuieşte a se utiliza noţiunea de justă nu doar o lege sau o hotărâre, dar şi o prevedere 
critică, o operaţie logică sau aritmetică etc. 

Conform opiniei cercetătorului Petru Hlipcă îi atribuie justiţiei trei accepţiuni: a) o virtute, un sentiment 
de echitate şi dreptate; b) activitatea de judecată, de soluţionare a proceselor în cele mai diverse domenii, 
activitate care are ca finalitate restabilirea echilibrului încălcarea prin nesocotirea normelor de conduită, prin 
recunoaşterea drepturilor şi intereselor încălcate şi sancţionarea vinovaţilor; c) ansamblul instituţiilor  statului – 
sistemul organelor judecătoreşti - prin intermediul cărora se realizează activitatea de judecată. [7, p. 316]. 

În concluzie putem evidenţia că, prin justiţie se mai înţelege actul de dreptate realizat de magistrat într-o 
cauză unde se opun două părţi  cu interese contradictorii, ce s-au adresat conform procedurii legale.    

Din extrasele cosmopolite, dar indiscutabil semnificative, la care am apelat pentru înţelegerea 
conceptului de justiţie conchidem următoarele: 1.Justiţia, alături de libertate, este un principiu a priori, care 
transcede dreptul pozitiv, numită Justiţie ideală (absolută). 2.Justiţia faţă de dreptul pozitiv se manifestă ca 
principiu întemeietor, dar şi ca principiu director al sistemului juridic al societăţii. 3. Justiţia ideală este eclipsată 
de conştiinţa juridică socială, de dinamica raportului: guvernanţi şi guvernaţi. 4.Justul şi juridicul nu se află 
întotdeauna în raport de identitate: nu tot ce este juridic este şi just: lex injusta non est lex. 5. Justul este 
echivalent cu virtutea, deci cu moralul. 6.Justiţia implică echitatea care nu poate fi concepută în afara moralului. 
7.Justiţia ideală (absolută) se raportează la dreptul natural; justiţia relativă („pămîntească”) se află în raport cu 
dreptul pozitiv, de aceea, poartă denumirea depozitivă sau legală. 

Drept urmare a cercetării şi desfăşurării conţinutului accepţiunilor noţiunii de justiţie, putem afirma că 
aceasta poate fi tratată şi în sens de ramură a puterii statale. În vederea susţinerii afirmaţiei date trebuie să 
amintim că în calitate de ramură a puterii statale, acesteia îi sunt proprii toate caracteristicele puterii, ca atare, 
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fiind o putere organizată, independentă faţă de o altă putere de stat şi limitată prin drepturile şi libertăţile 
cetăţeneşti recunoscute şi garantate de legea supremă. Stabilirea justiţiei într-o putere separată este justificată 
atît de criteriile de conţinut funcţionale, cu alte cuvinte criterii care privesc obiectul activităţii jurisdicţionale, cît 
şi de criteriile formale, privind modurile în care aceasta funcţionează şi specificul organizării instanţelor 
judecătoreşti. În ceea ce priveşte prima categorie de criterii menţionăm că drept obiect al activităţii 
jurisdicţionale se prezintă, de regulă, soluţionarea litigiilor între diferite subiecte de drept - persoane fizice şi 
juridice - referitor la drepturile subiective ale lor. Ca părţi componente ce formează şi determină această 
activitate, se preconizează în primul rînd existenţa unei ordini normative, iar în al doilea rînd prezenţa unor fapte 
ce demonstrează încălcarea normelor juridice, încălcare ce neapărat se răsfrânge negativ asupra drepturilor 
subiective ale persoanelor apărate de ordinea normativă. Reieşind din această situaţie, menţionăm că destinaţia 
justiţiei este aceea de reinstaurare a stării de drept fixată iniţial de normele juridice, prin intermediul examinării 
litigiilor şi sancţionării încălcărilor de lege. Interpretată într-un sens mai larg, funcţia jurisdicţională cuprinde şi 
situaţii în care nu există în mod obligatoriu un conflict judiciar.  

În doctrina română întîlnim şi categoria de justiţie politică, care potrivit tratărilor constituie sintagmă 
lăsată iniţial pentru a exprima interdependenţa dintre politică şi justiţie. Esenţialmente, nu există nici o diferenţă 
între justiţia „ordinară, obişnuită” şi aşa-zisa „justiţie politică”, mai ales într-un regim democratic în care, prin 
definiţie, „politica” este o problemă care priveşte pe toată lumea [1, p. 109]. Există o justiţie politică tot aşa cum 
există o justiţie civilă, penală, comercială etc. Diferitele „justiţii” sunt fondate pe un concept unic, caracteristic 
unei anumite comunităţi, într-o anumită perioadă. Principiile fundamentale care stau la baza lor sunt aceleaşi. 
Datorită acestui fapt pare a fi arbitrar să se limiteze justiţia politică avînd în vedere un criteriu material. Ea nu se 
poate defini doar prin rangul persoanelor judecate (demniitari sau înalţi funcţionari publici) sau prin natura 
politică a infracţiunii, calificare făcută prin opoziţie cu infracţiuniile de drept comun. 

Explicînd noţiunea de justiţie, profesorul E. Heroveanu arată că „justiţia este idealul intangibil al 
dreptului, ultima şi cea mai înaltă expresie a dreptului. Ea mai exprimă în acest fel două atribute esenţiale: acela 
de egalitate şi acela de generalitate”[6, p. 5].Totuşi trebuie de remarcat faptul că preocuparea pentru tălmăcirea 
noţiunii de justiţie, în perioada dată, suferă un transfer calitativ din domeniul reflecţiilor filosofice în cel al 
tratărilor mai pragmatice convertinduse-se într-o problemă de specializare şi de cercetare profesională. 
Consultînd Dicţionarul Black's Law Dictionary atestăm următoarea definiţie a noţiunii de justiţie: administrarea 
corespunzătoare (propice) a legilor. 

 Georgio del Vecchio  [8, p.36].subliniază faptul că ideea de justiţie are un dublu sens: ea constituie o 
schemă logică a juridicităţii şi prezintă totodată o exigenţă practică de evaluare a acţiunilor umane. Nu există 
justiţie şi nu putem afirma că ceva este sau nu este just fără a întrebuinţa ceasta schemă, prin care însăşi ideea de 
justiţie prinde sensul său propriu orice criteriu de delimitare corelativă între acţiunile mai multor subiecte, în 
sensul că unul este obligat faţă de altul, are forma juridicităţii (a justiţiei  în  sens   larg) justiţia  urmăreşte ca  în 
tratamentul real reciproc între oameni să se excludă orice disparitate care nu ar fi fondată pe considerarea 
dreptului fiecăruia. în acest fel, ideea formulată a justiţiei este în acelaşi timp o exigenţă logică şi o măsură a ei 
prescripţiile dreptului pozitiv sunt supuse controlului justiţiei. Justiţia se reflectă în mod variabil în toate legile, 
dar nu se confundă cu niciuna, fiind superioară lor. Ca principiu de drept, raţionalitatea ideii de justiţie ajunge 
astfel să domine prescripţiile pozitive. 

Justiţia este, din punct de vedere logic, „ceva pur formal”, „vidă de cuprins”, „fără cuprins real”, 
implicînd obiectivizarea subiectelor, necesară şi perfect posibilă: „cînd subiectul se gîndeşte la sine, el trebuie în 
mod necesar să se gîndească şi ca subiect posibil faţă de un alt subiect, el nu poate să nu se conceapă pe sine şi 
obiectiv ca un conţinut posibil de gîndire pentru alţii. Esenţa justiţiei stă astfel în poziţia obiectivă a 
subiectivităţii, ce duce la coordonarea între subiecte”, obiectivizare din care derivă, nemijlocit, categoriile de 
egalitate, echitate,  proporţionalitate. 

Pe parcursul anilor şi evoluţiei a formei statului de drept democratic, justiţia s-a impus ca o funcţie de 
judecare a proceselor, de reprimare a persoanelor ce aduc suferinţe şi prejudicii celor din jur prin încălcarea 
regulilor sociale convenite şi stabilite, de anulare a actelor ilegale sau abuzive. La etapa actuală de dezvoltare a 
unui stat de drept democratic este de neconceput fără justiţie, deoarece fără justiţie rezultă accesul liber de a 
încălca legea şi fărădelege totală. Totodată, justiţia îşi are izvorul în suveranitatea statului, iar acesta la rândul 
său  prin intermediul instanţelor judecătoreşti deţine monopolul justiţiei, organizînd-o ca un serviciu public [9, 
p. 41]. 
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Intr-o societate modernă rolul şi funcţia  de a înfăptui justiţia şi l-a asumat statul. Din aceste 
considerente se operează cu expresia „că justiţia este monopolul statului” care  implica doua consecinţe: 

1.  nici o alta autoritate decît instanţele judecătoreşti legal instituite nu pot înfăptui justiţia, prin 
pronunţarea unor hotărîri care să se bucure de autoritatea lucrului judecat şi de forţă executorie.  

2.   a doua consecinţă a principiului potrivit căruia justiţia este monopolul statului este aceea că statul 
este obligat să împartă justiţia atunci când se solicită acest lucru. Judecătorul care a fost investit cu soluţionarea 
unei cereri nu poate refuza judecata, sub sancţiunea săvârşirii infracţiunii de denegare e dreptate, chiar daca 
legea prezintă neclarităţi sau lacune, judecătorul este obligat sa recurga la interpretarea legii, iar in lipsa de text 
expres la analogia legii, ori la analogia dreptului şi să rezolve cauza cu care a fost investit. 

Dacă ar fi să încadrăm justiţia în categoria efectelor sau cauzelor, care credeţi că ar fi cea mai potrivită? 
Justiţia efect al nerespectării drepturilor oamenilor, al nerespectării legilor, sau justiţia cauză a evoluţiei sociale 
prin crearea unui echilibru necesar şi dinamic între oameni şi între aceştia şi societate cu toate regulile create 
pentru propăşirea şi progresul lor ideal. 

Dacă este să alegem justiţia - efect atunci nu vom avea parte decît de valorificarea unei justiţii - mijloc 
pentru rezolvarea unor conflicte temporare şi subiective. 

Dacă însă alegem justiţia - cauză, atunci alegem de fapt valoarea justiţiei care ne este dată de scopul 
acesteia, acel scop ideal spre care tindem cu toţii, fiecare prin propria măsură a înţelegerii acordată unui bine 
spre care dorim să mergem. 

Pentru mine răspunsul cel mai bun este clar, justiţia trebuie privită ca şi o cauză, moment în care justiţia 
capătă şi puterea adevărată de a crea nu doar efecte de pedepsire şi de condamnare ci acel „balance” interior al 
indivizilor şi al societăţii, echilibrul de care oamenii au nevoie pentru a putea merge mai departe spre întregul 
lor şi al societăţilor din care fac parte. 

Reieşind din cele menţionate, ar trebui de menţionat că: valoarea justiţiei nu stă numai în valorificarea 
unei activităţi utile unei societăţi ce nu-şi poate controla purtarea, adevărata valoare a justiţiei este sensul şi 
semnificaţia acesteia pentru evoluţia noastră ca indivizi şi ca societate; valoarea justiţiei nu stă numai în 
respectarea unei supremaţii a legii, adevărata valoare a justiţiei constă însă în semnificaţia pe care aceasta o 
acordă legilor pentru viaţa, faptele şi experienţele noastre, pentru că numai ea poate face reală şi evolutiva 
experienţa unor legi create doar la nivelul teoretic;  valoarea justiţiei nu este numai o chestiune de alegere între 
rezolvarea unor conflicte sau probleme individuale ori a problemelor ce ţin de o dimensiune socială, adevărata 
valoare a justiţiei este tocmai cea care găseşte echilibrul între binele. 

Justiţia consistă în a trata toate persoanele la fel, în a nu face în favoarea - uneia în defavoarea celeilalte. 
Progresul ştiinţific constă în generalizare, care poate fi atribuită la evoluţia unui fenomen, în cazul respectiv la 
justiţie. întocmai cum două linii paralele se întind la infinit, unde se întîlnesc, tot aşa abia la infinit .im putea să 
atingem idealul justiţiei absolute. Idealul de justiţie presupune egalitatea raţională a unor persoane libere, 
limitate în activităţile lor numai prin drepturi şi datorii; acest ideal de justiţie presupune apoi posibilitatea 
generalizării si deci egalitatea tuturor persoanlor fără nici o favoare specială pentru nici una, egalitate cît mai 
desăvîrşită, care nu se poate obţine decît printr-un progres cît mai accentuat şi un studiu cît mai amănunţit al 
situaţiilor în limitele drepturilor şi datoriilor respective. 

Ideile de justiţie şi de echitate trebuie astfel supuse unei continue influenţe reciproce, în aşa fel încît să 
dispară inechitatea şi să rămînă pretutindeni justiţia în înţelesul cît mai ideal posibil. 

Idealul de justiţie din punct de vedere logic este ceva pur formal, care nu are conţinut. Din punct de 
vedere psihologic, fiecare societate are mai mult sau mai puţin un ideal propriu de justiţie; fiecare societate 
concepe în fiecare moment într-un anumit fel justiţia, care, după cum am arătat, apare ca o generalizare, un 
reziduu logic al observării tuturor cazurilor concrete şi întâmplărilor din societatea respectivă. 

Evoluţia istorică a idealului social de justiţie poate fi privită mai întîi din punct de vedere al izvorului 
care se atribuie reglementării juridice şi al fundamentului care i se recunoaşte. Se poate presupune, că primele 
aşezări juridice au fost datorită forţei, fie forţei unui om, fie a unui grup. In clipa cînd începe a se recunoaşte un 
„drept” al forţei de a guverna, începe să se desprindă ideea de justiţie. Guvernarea se face în interesul 
guvernământului, desigur, dar el reglementează activitatea guvernanţilor, aşa încît „între ei” să fie un echilibru 
juridic: altfel societatea nu poate exista! Este stadiul monarhiilor absolute, al căror tip au fost monarhiile asiatice 
primitive din antichitate şi care se găseşte desigur azi încă în unele societăţi puţin evoluate. Acesta a fost stadiul 
antichităţii clasice, care nu a recunoscut ideea unor drepturi individuale în genere şi încă-mai puţin aceea a unei 
democraţii întemeiate pe ideea libertăţii fundamentale, la care are dreptul fiecare individ. Această idee a fost 
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preparată de departe prin creştinism, elaborată prin reforma religioasă, pusă în practică în mod lent în evoluţia 
dreptului englez şi în mod brusc în Revoluţia franceză pe continent. 

Criteriul formal şi organic este, prin el însuşi, la fel de insuficient [1, p. 106]; justiţia politică nu poate fi 
asimilată doar justiţiei administrate de jurisdicţiile speciale constituţionale sau extraconstituţionale. Aceste două 
criterii sînt complimentare şi se adaugă unui element funcţional: justiţia politică are drept misiune fie să frâneze 
puterea (punînd în joc răspunderea penală a celor care o exercită), fie s-o întărească (reprimind actele de 
opoziţie faţă de putere). În acest fel, am putea descrie justiţia politică drept justiţie administrată, fie faţă de acte 
sau de intenţii care prejudiciază grav structura socio-economică, fie faţă de regimul politic sau personalul politic 
al comunităţii, prin intermediul oricărei jurisdicţii, cei incriminaţi fiind oameni politici la putere sau cetăţeni 
care se ridică împotriva puterii. 

Un alt aspect ce merită subliniat se referă la evoluţia raportului dintre justiţie şi puterea politică. Sunt 
autori care apreciază că tendinţa este normalizarea progresivă a acestui raport, discutând despre „direcţionarea 
politicului prin drept”. Alţii consideră că asistăm la  ”absorbţia politicului de către justiţie” 

Tendinţa generală este, însă, integrarea justiţiei politice în justiţia ordinară, obişnuită, întrucît 
specificitatea a ceea ce se numeşte justiţia politică tinde să dispară, tocmai din acest motiv oportunitatea 
cercetării formei date prezintă un interes, preponderent, teoretic. 

Revenind asupra sensului, potrivit căruia justiţia constituie una dintre formele fundamentale ale 
activităţii statului, sens înrădăcinat şi în concepţia opiniei publice, trebuie sa menţionăm opinia unor doctrinari 
care consideră că opinia publică leagă pe nedrept acest termen de activitatea instanţelor judecătoreşti realizînd, 
astfel, o interpretare restrictivă care priveşte doar justiţie distributivă (funcţia judiciară). Activitatea judecătorilor 
de a distribui justiţia constituie doar ultima treaptă a justiţiei, aceasta intervenind într-un caz individual şi doar 
atunci, cînd apare un litigiu. Justiţia, potrivit opiniei date, presupune nu numai pronunţarea unui drept cu ocazia 
unui litigiu, dar şi soluţionarea acelor cereri pentru dezlegarea căror nu este nevoie de mijlocirea instanţei 
judecătoreşti (procedura necontencioasă). 

Justiţia constituie ansamblul instituţiilor prin mijlocirea cărora funcţia judiciară se poate exercita. Ea 
este chemată să soluţioneze toate conflictele care apar în viaţa socială, atunci cînd se reclamă încalcarea unor 
drepturi sau acestea sînt contestate. Funcţionarea unui sistem judiciar independent, imparţial, credibil şi eficient 
reprezintă o condiţie indispensabilă pentru promovarea supremaţiei legii şi a principiilor statului de drept 
democrat.   

Aspiraţiile de integrare europeană ale Republicii Moldova au determinat conştientizarea necesităţii 
consolidării capacităţilor sistemului judecătoresc.  Astfel, în secţiunea 2.1, întitulată „Dialogul politic şi 
reformele” a Planului de acţiuni RM-UE a fost inclusă o componentă specială, consacrată sistemului judiciar. 
Aceasta vizează aspectele privitoare la necesitatea revizuirii legislaţiei existente în scopul asigurării 
independenţei si imparţialităţii sistemului judecătoresc, inclusiv asigurarea imparţialităţii şi eficienţei 
procuraturii, precum şi în scopul consolidării capacităţii justiţiei.  Potrivit Planului de acţiuni RM-UE, acţiunile 
prioritare care trebuiesc întreprinse de către Republica Moldova la acest capitol trebuie să fie axate pe:  
continuarea şi implementarea activităţii legislative pentru a reforma în continuare sistemul judecătoresc în 
conformitate cu standardele europene.   

Potrivit autorului T. Cîrnaţ, noţiunea de „justiţie” desemnează puterea de a decide asupra conflictelor 
ivite intre diferite subiecte de drept – persoane fizice sau juridice – prin aplicarea legii (totalitatea puterilor date 
unui magistrat pentru rezolvarea conflictelor). 

În opinia altor autori, puterea judecătorească este o parte a puterii de stat, a cărei prerogativă este de 
apăra drepturile şi interesele persoanelor juridice şi fizice prin intermediul autorităţii judecătoreşti.    

 
Concluzii: 

Concluzionînd, oricare ar fi dimesiunea sau accepţiunea abordată, justiţia se prezintă ca o formă de 
aplanare/soluţionare a conflictelor pe căi paşnice, avînd o funcţie de bază şi anume, de menţinere a echilibrului 
şi armoniei în societate, prin preîntîmpinarea apariţiei şi/sau revenirii la conflicte şi prin soluţionarea 
conflictelor. Fie, privită prin prisma domeniului juridic, moral, politic, economic, fie considerată a fi un concept 
holistic, justiţia se bazează pe aceleaşi valori: dreptate, echitate, umanism. Nu în zadar am menţionam aspectul 
valoric sau cultural al justiţiei. Nici un mecanism “social” nu poate funcţiona numai într-un sens tehnic. La fel şi 
justiţia este creată, se modifică şi funcţionează numai datorită omului, în calitate de membru al societăţii. 
Volumul şi subiectul lucrării nu ne permite să prezentăm unele teze cu privire la originea simţului dreptăţii şi a 
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ideii de justiţie. Însa, ţin să menţionez că oricare nu ar fi teza cu care am opera, concluzia pare a fi ca ramîne 
aceeaşi:  există în fiecare fiinţă umană un simţ al dreptăţii şi un simţ al binelui, în caz contrar ideile de dreptate 
şi de justitie nu ar subzista pe parcursul întregii evoluţii a omenirii. Deşi, acestea se modifică în funcţie de 
contextul social şi istoric, atît simţul dreptăţii, cît şi concepţia de bine pot fi cultivate şi educate în spriritul 
promovării valorii fiinţei umane. 

Natura multidimensională a conceptului de justiţie şi ambiguitatea tendinţelor relevante de prezentare a 
acesteia scoate la evidenţă o proecţiune a eului sub aspectul unui altul, o subordonare proprie faţă de o masură 
transsubiectivă.  

Totodată, influenţa factorilor politici, economici, sociali  asupra dezvoltării justiţiei echitabile  într-un 
stat de drept sunt realităţi de necontestat şi care au impact asupra aspiraţiilor integrării europene ale Republicii 
Moldova. Cu toate acestea, ne exprimăm convingerea că vulnerabilităţile evidenţiate, reprezintă o etapă în 
evoluţia modernizării sistemelor judiciare, care indiscutabil vor răspunde cerinţelor actuale ale societăţii.  
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Abstract: The transfer of proceedings in criminal matters as a form of mutual assistance in criminal matters suppose that 
one State initiate legal proceedings for an act, that is a punishable offence, at the request of another State which is 
competent to prosecute the offence. A transfer of proceedings in criminal matters may be an option when extradition for an 
offence has not been possible. This, in turn, is connected with the prohibition which exists in many states against 
extradition of their own nationals. In such cases, if the country of domicile was unable to take over the proceedings, there 
would be a risk of the suspect escaping all liability for his act. 
Key words: mutual assistance, criminal matters, transfer of proceedings. 
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Rezumat: Transferul de proceduri în materie penală în calitate de formă de asistenţă juridică internaţională în materie 
penală presupune că orice stat contractant va avea competenţa de a efectua urmărirea penală, conform propriilor legi 
penale, a oricărei infracţiuni căreia i se aplică legea penală la solicitarea unui alt stat contractant.Transferul de proceduri 
în materie penală apare ca o alternativă la extrădare atunci cînd extrădarea nu este posibilă. Acest fapt, la rândul său, 
este în legătură cu interdicţia care există în multe state împotriva extrădării propriilor cetăţeni. În astfel de cazuri, dacă 
ţara de domiciliu a fost în imposibilitate de a prelua urmărirea, ar fi un risc ca suspectul va scăpa de orice răspundere 
penală pentru fapta sa. 
Cuvinte cheie: asistenţă juridică internaţională, materie penală, transferul de proceduri. 
 

Introducere: 
Creşterea continuă a criminalităţii a condus la consolidarea unor acţiuni şi atitudini concrete din partea 

statelor, avînd drept scop combaterea criminalităţii cu elemente de extraneitate. 
Unele dintre aceste acţiuni s-au materializat în elaborarea Convenţiei referitoare la transferul de proceduri 

în materie penală54[1], care reprezintă un instrument european în baza căruia statele membre, în temeiul 
încrederii reciproce, organizează urmărirea infracţiunilor la nivel internaţional, cu scopul pedepsirii tuturor celor 
ce au săvîrşit infracţiuni şi pentru evitarea riscurilor care pot apărea ca rezultat al unor conflicte de competenţe. 

Esenţa şi originile acestei forme de cooperare judiciare se regăsesc în adagiul aut dedere, aut judiciare. 
Principiul enunţat de acest adagiu este unul simplu: fie predai, fie urmăreşti. Cu alte cuvinte, dacă un stat refuză 
să acorde extrădarea unei persoane, trebuie să îşi asume, la cererea statului solicitant, obligaţia de a solicita 
urmărirea sau judecata faţă de persoana respectivă. 

Astfel instituţia data apare ca o alternativă la extrădare atunci cînd extrădarea nu este posibilă. 
Transferul de proceduri în materie penală poate fi definit ca acea formă de cooperare judiciară 

internaţională în materie penală pin care, la cererea unui stat (solicitant), un al stat (solicitat) preia exercitarea 
urmăririi penale sau a judecăţii împotriva unei persoane acuzată de săvîrşirea unei infracţiuni pe teritoriul 
statului solicitant, daca statul solicitat are competenţa de a exercita urmărirea,potrivit unuia din principiile 
aplicării legii penale în spaţiu. 

Rezultate şi discuţii: 
Transferul procedurii penale poate  fi solicitat numai dacă statul solicitat are competenţa de jurisdicţie în 

cauză sau extrădarea nu poate fi solicitată ori, în cazul în care s-a solicitat extrădarea, cererea a fost respinsă. 
Transferul procedurii penale se solicită de organul de urmărire penală competent,daca procedura se referă 

la activitatea de urmărire penală,sau de către instanţa pe rolul căreia se află cauza în primă instanţă,dacă 
procedura se referă la activitatea de judecată. Cererea de transfer al procedurii penale este formulată în baza 
încheierii prin care instanţa competentă dispune motivat transferul55 [2, p.344]. În acest sens, instanţa 
competentă să soluţioneze cauza în primă instanţă sau instanţa pe rolul căreia se află cauza,după caz,verifică 
dacă sînt îndeplinite condiţiile prevăzute de lege pentru a se dispune transferul procedurii penale. 

Încheierea poate fi atacată cu recurs în termen de 5 zile de la pronunţare, pentru cei prezenţi sau de la 
comunicare, pentru cei în lipsă. Încheierea prin care se dispune transferul procedurii, suspendă termenul de 
prescripţie a răspunderii penale, precum şi continuarea procedurii penale începute,sub rezerva actelor şi 
demersurilor cu caracter urgent. 

În materia extrădării, una din reguli, era şi aceea a neextrădării propriilor cetăţeni, specifică mai ales 
statelor care aparţin sistemului de drept continental. De asemenea, pot exista şi alte motive pentru care 
extrădarea nu poate fi acordată. Sau, nu se poate accepta ca o persoană care a săvîrşit o infracţiune să nu fie 
trasă la răspundere penală. În aceste situaţii, mai ales în cazul refuzului extrădării propriilor cetăţeni, singura 
alternativă, o constituie preluarea urmăririi penale sau a judecăţii.  

Cererea este elementul esenţial pentru existenţa transferului de proceduri. Prin cerere se exprimă voinţa 
statului solicitant de a exercita propria jurisdicţie şi a delega cauza penală autorităţilor competente ale statului 
solicitat. În absenţa unei cereri, chiar dacă statul care refuză extrădarea pe motivul cetăţeniei începe din oficiu 
urmărirea faţă de persoana în cauză, nu se mai poate face vorbire de un transfer al procedurii, pentru că statul pe 
teritoriul căruia s-a săvîrşit fapta nu a înţeles nici un moment să renunţe la jurisdicţia sa asupra faptei şi 
persoanei în cauză şi va insista în obţinerea extrădării dacă persoana va fi localizată într-un alt stat sau o va 
urmări în cazul în care persoana va reveni de bună voie pe teritoriul acelui stat. 
                                                 
54 Convenţia europeană privind transferul de proceduri în materie penală adoptată la Strasbourg la 15 mai 1972, ratificată prin Legea Nr.320 -XVI  din 
03.11.2006. 
55 Alexandru Boroi, Ion. Rusu. Cooperarea judiciară internaţională în materie penală. — Bucureşti: Editura C.H.Beck, 2008, 632 pag. 



134 135

䜀С

UNIVERSITATEA DE STUDII EUROPENE                                                             VECTOR EUROPEAN  
DIN MOLDOVA                                                           REVISTA ŞTIINŢIFICĂ Nr.2/2014 

 
CONFERINŢA INTERNAŢIONALĂ ŞTIINŢIFICO-PRACTICĂ 

“ABORDĂRI EUROPENE ÎN CERCETARE ŞI INOVARE” 
9-12 OCTOMBRIE 2014 

 
 

Ca expresie a principiul non bis in idem, art.3 din Convenţie prevede dreptul statelor semnatare de a 
renunţa la angajarea unor proceduri în conformitate cu propria legislaţie în condiţiile în care făptuitorul este 
urmărit penal pentru aceeaşi infracţiune de către autorităţile altei părţi contractante. Orice decizie de renunţare la 
procedură este provizorie, însă doar pînă la pronunţarea unei hotărîri definitive într-un alt stat membru la 
convenţie. 

Procedura de transfer este reglementată în secţiunea a 2-a din Titlul III al Convenţiei. 
În primul rînd, cum am arătat deja, trebuie să existe o cerere, cu precizarea că ea va fi formulată în scris. 

Cererea se transmite între Ministerele de Justiţie ale Statelor Părţi, cu excepţia cazului în care prin alte tratate s-
ar prevedea comunicarea directă de către autoritătile statului solicitant către cele ale statului solicitat. 

În cazuri urgente, cererile şi comunicările necesare aplicării convenţiei pot fi trimise prin intermediul 
Organizaţiei Internaţionale a Poliţiei Criminale (Interpol). 

În temeiul art.17 din Convenţie, este prevăzut că, în ipoteza în care cererea de transfer de procedură se 
întemeiază exclusiv pe prevederile art.2 din convenţie, statul solicitat trebuie să informeze persoana acuzată 
despre formularea cererii de către statul solicitant cu scopul de a permite acesteia să îşi expună poziţia mai 
înainte de a se lua o hotărîre cu privire la admiterea sau respingerea cererii. 

La art.18 alin.(l) se prevede că traducerea documentelor necesare în aplicarea convenţiei nu este necesară 
şi că aceste documente sunt scutite de formalităţile de legalizare. Alineatul (2) al aceluaiaşi articol dă însă 
posibilitatea oricărui stat contractant ca, în momentul semnării sau depunerii instrumentului său de ratificare, 
printr-o declaraţie, să îşi rezerve dreptul ca documentele sus menţionate să fie transmise însoţite de o traducere, 
posibilitate de care au profitat desigur toate statele, care au cerut fie traducerea în limba lor, fie în una din 
limbile oficiale ale Consiliului Europei. 

În ceea ce priveşte fondul cererii de transfer, convenţia stipulează că în cazul în care o persoană este 
suspectată de a fi comis o infracţiune potrivit legii unei părţi contractante, acel stat poate solicita altei părţi 
contractante să înceapă urmărirea în cazurile şi conform condiţiilor prevăzute de convenţie. 

Art. 7 din convenţie reglementează un principiu cunoscut în materia asistenţei juridice internaţionale, şi 
anume dubla incriminare a faptelor. Astfel, urmărirea nu poate fi exercitată în statul solicitat decît atunci cînd 
fapta în legătură cu care s-a solicitat începerea urmăririi ar fi infracţiune în cazul comiterii pe teritoriul acestui 
stat şi cînd autorul ar fi pasibil de o condamnare şi în baza legilor acestui stat. 

O menţiune specială se acordă infracţiunilor comise de persoane învestite cu funcţii publice în statul 
solicitant sau infracţiuni săvîrşite cu privire la o persoană învestită cu o funcţie publică, o instituţie publică sau 
un bun cu caracter public. Astfel, calitatea conferită potrivit legislaţiei statului solicitant va fi recunoscută şi în 
statul solicitat. 

Convenţia enumeră în art.8 cazurile în care o parte contractantă poate solicita altui stat membru să înceapă 
urmărirea, şi anume: 

a) acuzatul are reşedinţa obişnuită în statul solicitat; 
b) acuzatul este cetăţean al statului solicitat sau acesta este statul său de origine; 
c) acuzatul execută sau urmează să execute o pedeapsă privativă de libertate în statul solicitat; 
d) acuzatul face obiectul în statul solicitat al unei urmăriri juduciare pentru aceeaşi infracţiune sau pentru 

alte infracţiuni; 
e) dacă se consideră că transferul urmăririi este justificat prin interesul de a descoperi adevărul şi, mai 

ales, dacă elementele de probă cele mai importante se găsesc în statul solicitat; 
f) dacă se consideră că executarea unei eventuale condamnări în statul solicitat este susceptibilă să 

amelioreze posibilităţile de reintegrare socială a condamnatului; 
g) dacă se consideră că prezenţa acuzatului la audieri nu poate fi asigurată în statul solicitat; 
h) dacă statul solicitant consideră că nu este în măsură să execute o eventuală condamnare, chiar atunci 

cînd are calea extrădării, şi că statul solicitat este în măsură să o facă. 
Se observă că enumerarea este exemplificativă şi nu trebuie înţeleasă în sensul că este necesară 

îndeplinirea cumulativă a tuturor cazurilor de la lit.a) la lit. h). 
Articolul 9 din convenţie reglementează principiul potrivit căruia soluţionarea cererii de transfer de 

procedură se face în conformitate cu legislaţia internă a statului solicitat. 
Motivele obligatorii de refuz al cererii sunt următoarele: 
a) cererea nu este conformă cu dispoziţiile art.6 alin.(l) şi ale art.7alin.(l); 
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b) exercitarea urmăririi este contrară dispoziţiilor art.35 din convenţie (care instituie regula non bis in 
idem - nici o persoană nu poate fi condamnată de două ori pentru aceeaşi faptă); 

c) la data menţionată pe cerere prescripţia este împlinită în statul solicitant,în conformitate cu legislaţia 
acestuia. 

Aceste motive de refuz obligatoriu conduc la revocarea acceptării cererii, dacă sunt descoperite după ce s-
a emis o decizie de a admite solicitarea unui alt stat. 

Motivele de refuz opţionalela cerere sunt următoarele: 
a) se consideră că motivul pe care se întemeiază cererea în aplicarea art.8 nu este justificat; 
b) acuzatul nu are reşedinţa obişnuită în statul solicitat; 
c) acuzatul nu este cetăţean al statului solicitat şi nu avea reşedinţa obişnuită pe teritoriul acestui stat în 

momentul comiterii infracţiunii; 
d) se consideră că infracţiunea în legătură cu care se solicită urmărirea are caracter politic sau este o 

infracţiune pur militară sau pur fiscală; 
e) se estimează că există motive serioase să se creadă că cererea de urmărire este determinată din 

considerente de rasă, naţionalitate sau opinii politice; 
f) dacă propria lege este deja aplicabilă faptei şi, conform acestei legi, acţiunea publică este prescrisă la 

momentul primirii cererii; 
g) dacă competenţa statului se bazează exclusiv pe prevederile art.2 din convenţie şi, în momentul 

primirii cererii, acţiunea publică este prescrisă, luîndu-se în considerare prelungirea cu 6 luni a termenului de 
prescripţie; 

h) fapta s-a comis în afara teritoriului statului solicitant; 
i) urmărirea este contrară angajamentelor internaţionale ale statului solicitat; 
j)   urmărirea este contrară principiilor fundamentale ale ordinii juridice din statul solicitat; 
k)    statul solicitant a încălcat o regulă de procedură prevăzută în convenţie. 
Se mai prevede că acceptarea cererii poate fi revocată,dacă: 
a) este evident că prezenţa acuzatului nu poate fi asigurată pentru audiere în statul solicitat sau că o 

eventuală condamnare nu poate fi executată în acel stat; 
b) unul dintre motivele de refuz opţional prevăzute de art. 11 este descoperit înainte de începerea 

judecării cauzei în primă instanţă; 
c) statul solicitant este de acord. 
Principalul efect al formulării cererii de transfer de procedură în statul solicitant constă în aceea că acest 

stat nu mai poate să procedeze la urmărirea persoanei pentru fapta care a motivat cererea sau să mai execute o 
hotărîre pronunţată anterior. 

Statul solicitant îşi recapată dreptul de urmărire şi de executare dacă statul solicitat nu dă curs cererii în 
cazurile prevăzute de art. 10 şi 11 din convenţie, precum şi dacă statul solicitat revocă acceptarea în cazurile 
prevăzute de art. 12 din convenţie. 

De asemenea, statul solicitant reia dreptul de urmărire în situaţia în care îşi retrage cererea mai înainte ca 
statul solicitat să îl informeze cu privire la hotărîrea adoptată. 

Principalul efect al cererii de transfer de procedură în statul solicitat constă în faptul că autorităţile acestui 
stat devin competente să procedeze la urmărirea persoanei pentru fapta indicată în cerere. 

Un aspect foarte important vizează prescripţia urmăririi penale. 
Astfel, în convenţie se prevede că termenul de prescripţie atît în statul solicitant, cît şi în statul solicitat se 

prelungeşte cu 6 luni. 
Orice act întrerupător de prescripţie valabil întocmit în statul solicitant are aceleaşi efecte în statul solicitat 

şi invers. 
De asemenea, se impune sublinierea că sancţiunea aplicabilă infracţiunii deduse urmăririi din cererea de 

transfer este prevăzută de legislaţia internă a statului solicitant. 
În cazul în care competenţa statului solicitat se bazează exclusiv pe prevederile art.2 din convenţie, 

pedeapsa aplicabilă nu poate fi mai severă decît cea prevăzută de legea statului solicitant. 
Se mai prevede că orice act de procedură îndeplinit în statul solicitant în conformitate cu reglementările 

sale interne are aceeaşi valoare în statul solicitat ca şi cum ar fi fost îndeplinit de către autorităţile acestui stat. 
Convenţia reglementează şi posibilitatea că statul solicitat să ia, la cererea statului solicitant, o serie de 

măsuri provizorii. 
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Cea mai importantă dintre acestea o reprezintă arestarea preventivă. Măsura arestării preventive poate fi 
dispusă, potrivit art.27 dacă: 

• legea statului solicitat autorizează detenţia preventivă pentru infracţiunea respectivă; 
• există motive să se creadă că învinuitul va dispărea sau va crea un pericol de distrugere a probelor; 
• în cererea de arestare preventivă se va menţiona existenţa unui mandat de arestare sau a oricărui act 

avînd aceeşi forţă emis în conformitate cu legea statului solicitant,se va face o descriere a situaţiei de 
fapt şi a textului legal aplicabil şi vor fi transmise date de identificare cît mai precise ale învinuitului. 

O persoană arestată preventiv în temeiul convenţiei poate să fie eliberată dacă statul solicitat nu a primit 
cererea de urmărire în termen de 18 zile de la data arestării. Mai mult, măsura încetează şi în cazul în care în 
documentele care însoţesc cererea de urmărire nu au fost primite de către statul solicitat într-un termen de 15 
zile de la primirea cererii de urmărire. 

Ca şi în materia extrădării, măsura încetează de drept la expirarea unui termen de 40 de zile de la luarea ei 
dacă statul solicitat nu primeşte cererea de urmărire şi documentele în sprijinul acesteia. 

Republica Moldova a mai formulat următoarele declaraţii: 
• În baza art.13 paragraful 3, Republica Moldova declară că toate cererile formulate în faza de urmărire penală 
vor fi adresate Procuraturii Generale, iar cele în faza de judecată vor fi adresate Ministerului Justiţiei. 
• În baza art. 18 paragraful 2, Republica Moldova declară că cererile formulate în temeiul convenţiei analizate 
şi documentele anexate vor fi trimise autorităţilor Republicii Moldova însoţite de o traducere în limba de stat 
sau în una dintre limbile oficiale ale Consiliului Europei. 
• În baza art.40 paragraful 1, Republica Moldova declară că, pînă la restabilirea deplină a integrităţii teritoriale 
a Republicii Moldova, prevederile convenţiei se vor aplica doar pe teritoriul controlat efectiv de autorităţile 
Republicii Moldova. 
• În baza art.4l paragraful 1, Republica Moldova declară că: 

- va refuza o cerere de urmărire, dacă apreciază că infracţiunea are un caracter pur religios, conform lit.a) 
din anexa nr. 1; 

- va refuza o cerere de urmărire pentru o faptă a cărei sancţionare, conform propriei legislaţii, este de 
competenţa exclusivă a unei autorităţi administrative, conform lit.b) din anexa nr. 1; 

-  nu va aplica prevederile art.30 şi 31 pentru o faptă a cărei sancţionare, conform propriei legislaţii 
sau legislaţiei unui alt stat, este de competenţa exclusivă a unei autorităţi administrative, conform lit.g) din 
anexa nr. 1. 

- În baza art.41 paragraful 1, în conformitate cu anexa nr.2, Republica Moldova declară că termenul 
”resortisant” înseamnă cetăţean al Republicii Moldova, cetăţean străin şi apatrid cu permis de şedere în 
Republica Moldova 56[3]. 

Unii  savanţi susţin că prevederile Convenţiei conţin dispoziţii interesante care implică cooperarea statelor 
semnatare în vederea tragerii la răspundere penală a persoanelor, de către autorităţile judiciare ale statului 
contractant cu care are legătură prin cetăţenie, reşedinţă obişnuită etc., pentru fapte penale săvîrşite pe teritoriul 
altui stat contractant. 

Autorul V. Păvăleanu, destul de succint, dar, totodată detaliat a abordat aspectele principale care 
constituie esenţa şi obiectul principal al Convenţiei57 [4, p.120]. 

Este de menţionat că unele aspecte ale problemei în cauză au fost abordate şi de judecătorul de la Curtea 
Supremă de Justiţie dl. Sergiu Furdui, care menţionează că în perioada ianuarie 2004 - septembrie 2005 de către 
Ambasada Statelor Unite ale Americii în Moldova, Oficiul Consilierului pentru Probleme Juridice şi Curtea 
Supremă de Justiţie a Republicii Moldova, juriştii independenţi, contractaţi de Oficiul de Dezvoltare, Asistenţă 
şi Trening pentru Procurorii din Străinătate (OTDAT) au efectuat o analiză profundă a dosarelor penale care ţin 
de traficul de fiinţe umane. 

Urmare a analizei practicii judiciare s-a constatat că în cauzele penale privind infracţiunile de trafic de 
persoane reglementarea juridică referitoare la asistenţa juridică internaţională în materia respectivă este 
insuficientă, nu sînt utilizate la nivelul corespunzător adresările prin comisie rogatorie, căutarea şi extrădarea 
persoanelor care au săvîrşit infracţiuni, citarea persoanelor (martorilor, experţilor şi persoanelor urmărite) aflate 
în străinătate, pentru a se prezenta la urmărirea penală sau în instanţa judecătorească în vederea audierii sau 
                                                 
56  Legea Republicii Moldova pentru ratificarea Convenţiei europene privind transferul de proceduri în materie penala nr. 320-XVI din 
03.11.2006//Monitorul Oficial din 24.1 1.2006 
57 V. Păvăleanu, Organizația urmăririi infracțiunilor și transferul de proceduri în materie penala la nivel comunitar// Dreptul, 2001, nr.10. 
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confruntării, transmiterea înscrisurilor, datelor şi informaţiilor, comunicarea actelor de procedură, alte acţiuni 
prevăzute de legislaţie. 

Utilizarea insuficientă a mecanismului asistenţei juridice internaţionale conduce la faptul că sînt trase la 
răspundere penală doar cei mai neînsemnaţi traficanţi (instigatorii sau complicii), persoanele care racolează, 
adăpostesc sau transferă victimele  

Datorită pasivităţii colaborării internaţionale dintre organele de resort, rareori, sînt trase la răspundere 
penală persoanele care nemijlocit exploatează victimele (autorii) şi, practic, niciodată acele persoane care, deşi 
nu sînt implicate direct în exploatarea victimei, dirijează activitatea criminală şi obţin veniturile principale de pe 
urma traficului de persoane (organizatorii)58 [5, p.32]. 

În atare situaţie, traficul de persoane înregistrează o creştere extensivă pe plan internaţional, cu profunde 
conotaţii de ordin social şi economic, demonstrînd încălcarea gravă a drepturilor fundamentale ale omului. 
Infracţiunile respective, datorită mobilităţii foarte mari şi intensităţii circulaţiei peste frontierele de stat a 
persoanelor şi bunurilor, implică internaţionalizarea reţelei criminale. 

 
Concluzii: 

În concluzie,  reieşind din prevederile Convenţiei europene privind transferul de proceduri în materie 
penală, se propune în vederea intensificării şi aprofundării asistenţei juridice internaţionale în materie penală să 
se pună accentul pe infracţiunile de trafic de persoane. 

Este evident că aplicarea Convenţiei europene privind transferul de proceduri în materie penală impune 
necesitatea cunoaşterii profunde, interpretării corecte a prevederilor ei. Este necesar a se studia şi dezvolta 
mecanismul de aplicare a procedurilor prevăzute de convenţie, îndeosebi în cazul infracţiunilor transnaţionale59 
[6, p.116]. 

Cu părere de rău, multe state nu au ratificat, din diferite considerente, Convenţia europeană privind 
transferul de proceduri în materie penală. În relaţia cu statele care nu sunt parte la convenţie, se pot utiliza, de la 
caz la caz, fie prevederile privind preluarea urmăririi penale din tratatele bilaterale, fie prevederile ce dau 
expresie principiului aut dedere,aut judiciare din convenţiile multilaterale de extrădare sau care conţin dispoziţii 
privitoare la extrădare sau se poate face aplicarea art.21 „Denunţul în scopul urmăririi”, din Convenţia 
europeană de asistenţă judiciară în materie penală, adoptată la Strasbourg la 20 aprilie 1959. 

Dintre tratatele bilaterale care conţin dispoziţii în materie menţionăm: Tratatul dintre Republica Moldova 
şi România privind asistenţa juridică în materie civilă şi penală, semnat la Chişinău la 6 iulie 1996 şi ratificat 
prin Legea nr.177/1997, care, în partea a IlI-a, Capitolul III reglementează transferul urmăririi penale. 

Există şi state care nu permit transferul de procedură în materie penală. Dintre acestea, trebuie mentionate 
Statele Unite ale Americii60 [7, p.73]. 
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ABSTRACT: Reorganisation as a legal, economical and social phenomena is in a development, there are adopted 

new legal acts, there are made modifications in the existing legislation, and at the moment, according to the Assiciation 
Agreement between Republic of Moldova and European Union, that was initialed in Vilnius at the 23rd of November 2013, 
where Republic of Moldova was obliged to harmonize the legislation, including the reorganization of the legal entities 
field, with the comunitary legislation of the European Union. 

In the market economy terms, numerical and qualitative componence of the participants to the civil circuit is  
permanently modifying: some of the commercial societies also of the other type are constituted, others are liquidated or 
reorganized, as a result appear new legal entities. 

 
Reorganizarea ca un fenomen juridic, economic, social- se află în dezvoltare, sînt adoptate acte juridice 

noi, se fac modificări în legislaţia existentă, iar la moment conform Acordului de Asociere dintre Republica 
Moldova şi Uniunea Europeană, care a fost parafat la Vilnius la 23 noiembrie 2013, Republica Moldova s-a 
obligat să armonizeze legislaţia, inclusiv şi în domeniul reorganizării persoanelor juridice, cu legislaţia 
comunitară a Uniunii Europene1. 

 În condiţiile economiei de piaţă, componenţa numerică şi calitativă a participanţilor circuitului civil se 
modifică permanent: unele societăţi comerciale şi de alt tip sînt constituite, altele sînt lichidate sau reorganizate, 
în rezultatul cărei iau naştere persoane juridice noi. 

Reorganizarea persoanelor juridice este un institut relativnou în legislaţiea civilă a Republicii Moldova. 
Aceasta se confirmă şi prin faptul, că Codul civil ai RSS Ucrainene, care, conform Decretului Prezidiului 
Suprem al URSS din 14 decembrie 1941 “Despre aplicarea temporară a codurilor RSSU pe teritotiul RSSM” a 
fost aplicat pe teritoriul RSSM şi reglementa doar procedura de lichidare a societăţilor comerciale(art.art.,289-
294; 307-310, 321-321)2. 

Codul civil al R S S Moldoveneşti din 1964(art.38) prevede ,că persoana juridical îşi încetează existenţa 
prin lichidare sau reorganizare în formă de fuziune, dezmembrare şi absorbţie, fără însă a da noţiunea de 
reorganizare şi formele realizării şi fără descrierea şi lămurirea conţinutului lor3. 

Pînă la adoptarea Codului civil al Republicii Moldova în redacţia a.2002 nu exista o reglementare 
diferenţiată a reorganizării şi lichidării persoanelor juridice, iar Codul civil al RSSMoldoveneşti din 1964 nu 
asigura apărarea drepturilor creditorilor persoanelor juridice reorganizate. Aceasta se manifestă prin faptul, că 
lipseşte o reglementare adecvată a obiectelor succesiunii în rezultatul reorganizării, posibilitatea de a efectua 
simultan mai multe forme de reorganizare şi de recunoaştere a nulităţii reorganizării efectuate cît şi a 
consecinţelor acestei nulităţi. 

De asemenea lipsesc garanţii legale sigure a drepturilor creditorilor, inclusiv şi a statului în cadrul 
procedurilor de reorganizare, a drepturilor şi intereselor angajaţilor, acţionarilor minoritari şi ale altor persoane 
interesele cărora sînt afectate de reorganizare, a procedurilor de adoptare a deciziilor de reorganizare şi 
înregistrării de stat a persoanelor juridice constituite. 

Analizarea practicii judiciare dovedeşte faptul, că instanţele de judecată în mod diferit aplică normele 
privitor la reorganizare, una din cauze fiind şi faptul lipsei unor lucrări teoretice fundamentale a acestui institut 
de drept al reorganizăriipersoanelor juridice. 

Prin urmare, analiza teoretică a noţiunii, naturii juridice şi elementelor constitutive ale reorganizării, 
tipurilor reorganizării, legislaţiei comunitare a Uniunii Europene,a altor state în acest domeniu, a diferitor 
concepte teoretice şi a practicii judiciare are o importanţă deosebită atît pentru dezvoltarea dreptului civil, cît şi 
a legislaţiei. 

Analizînd careva probleme ale legislaţiei Republicii Moldova, care au fost depistate în cadrul acestei 
investigaţii, cît şi diferite concepte teoretice, am desfăşurat şi aspectul juridic, care se referă la investigarea 
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legislaţiei,ce reglementează reorganizarea pentru a dezvălui problemele modernizării acestui institut juridic din 
perspectiva armonizării legislaţiei naţionale cu legislaţia comunitară a Uniunii Europene, tipurilor reorganizării 
şi problemelor efectuării şi reoganizării diferitor tipuri de societăţi comerciale (SA,SRL, ş.a.); a procedeelor 
legate de succesiune care ia naştere în regulamentul reorganizării şi problemelor existente la iniţierea procedurii 
de reorganizare; nueste dterminat concret momentul apariţiei succesiunii în cadrul reorganizării societăţilor 
comerciale; în actele normative nu este determinat conţinutul actului de transmitere şi bilanţului de repartiţie, 
care sînt întocmite pînă la începerea procedurii de reorganizare; nu există nici o normă în Codul civil al 
Republicii Moldova, legi special care ar stabili obligativitatea inventarierii activelor materiale şi nemateriale în 
procesul reorganizării, în afară de un act normativ subordonat legii (Regulamentului privind inventatrierea)4. 
Lipseşte mecanismul juridic ce ar permite transmiterea către succesori a acelor bunuri, active care nu sînt 
incluse în bilanţul de repartiţie, actul de inventariere în cadrul reorganizării în formă de divizare; precum şi 
norme, cear stabili răspunderea solidară a persoanelor juridice, inclusiv şi în cazul cînd în baza bilanţului de 
repartiţie este identificat succesorul obligaţiilor persoanei juridice reorganizate, dar conform bilanţului de 
repartiţie activele transmise nu permit stingerea tuturor obligaţiilor faţă de creditor. 

Aspectul economic determină necesitatea efectuătii reorganizării cu scopul de a optimiza activitatea de 
afaceri a persoanelor juridice, soluţionarea problemelor corporative şi financiare,fapt ce permite 
atragereainvestiţiilor, optimizarea indicatorilor economico-financiari ai companiilor, a impozitelor, a 
personalului, a situaţiei pe piaţă ş. a. Aplicarea legislaţiei în practica judiciară şi practica de afaceri, determină 
necesitatea asigurării aplicării uniforme a cerinţelor stabilite în legislaţie în ce priveşte practica instanţelor 
judecătoreşti şi altor organe abilitate, care reglementează activitatea de afaceri în Republica Moldova. 

Din acest considerente, asigurarea unei practice uniforme de aplicare a legislaţiei prin intermediul 
Recomandărilor, adoptate de Curtea Supremă de Justiţie a R Moldova nu acoperă corespunzător complexitatea 
problemelor existente. 

În plan doctrinal şi teoretic este remarcabil faptul, că în Republica Moldova au fost efectuate investigaţii, 
consacrate reorganizării persoanelor juridice. Aspecte ale reorganizării persoanelor juridice au fost investigate în 
lucrările savanţilor autohtoni S.Baieş, Gh.Chibac, N.Roşca, V.Volcinschi, E. Cojocaru, V.Ignatiev, L.Chirtoacă, 
T.Lazăr, S.Mămăligă ş.a. 

De asemenea au fost folosite lucrările savanţilor Borsan C., Ana-Maria Lupulescu, Ioan Schian, T. 
Prescura, Ioan Macovei ş.a.. Pe larg au fost folosite lucrările savanţilor din Rusia, de exemplu, M. Braghinschi, 
V. Vitreanschi, E. Suhanov, B.B.Cerepanov, O. Ioffe, V. Gribanov, V. Laptev ş.a.. Din punct de vedere a formei 
de investigaţie a problemelor ce apar privind reorganizarea societăţilor comerciale,aspectul metodologic, 
determină necesitatea aplicării metodei dialectice de investigare a acelor fenomene şi procese, ce decurg din 
procesul reorganizării persoanelor juridice şi a problemelor aplicării legislaţiei autohtone. Aplicarea de 
asemenea şi metodelor dreptului comparat, analogiei analizei şi sintezei. 

Aspectul empiric, practic al investigaţiei îl constituie actele normative ale Uniunii Europene, consacrate 
problemelor reorganizării persoanelor juridice în spaţiul European- Directivele III, VI, VIII, precum şi Acordul 
de asociere dintre Republica Moldova şi Uniunea Europeană, parafat la 23 noiembrie 2013 la Vilnius, alte acte 
normative, ce reglementează problematica data; 

legislaţia Republicii Moldova ce reglementează diferite aspecte ale reorganizării persoanelor 
juridice;legislaţia altor state- România, SUA, Germania, Rusia ş. a., cît şi materialele practicii judiciare atît de la 
noi din ţară cît şi de peste hotare.Problematica actuală a reorganizării persoanelor juridice în cumul cu 
metodologia cercetării ştiinţifice a problemelor reorganizării persoanelor juridice, prezintă sau mai bine zis 
constituie încă obiectul cercetărilor ştiinţifice complexe reflectate în literatura de specialitate atît din Republica 
Moldova cît şi din alte ţări ( Romînia, Rusia, SUA, .Germania) deoarece societatea este în continua dezvoltare 
economică, se aprofundează şi se lărgesc relaţiile de colaborare in plan socio-economic a agenţilor economici 
atît în plan territorial local cît şi cu agenţii economici din alte state. Din aceste considerente e de atenţionat 
faptul , că trebuie de lucrat mai intens şi mai profund asupra acestei probleme teoretice, ca pentru atunci cînd 
vor apărea careva momente ce vor necesita o soluţionare urgentă, carenţele din legislaţie să nu împiedice 
soluţionarea lor. 

Deceea, analizîndlucrările ştiinţifice ale autorilor menţionati anterior, cît şi legislaţia, ce au un caracter 
complex şi sînt consacrate problemelor de drept cît şi de fapt, ale reorganizării persoanelor juridice, trebuie de 
investigat dată şi de încercat realizarea efectuării unei analizecît de cît complexe a institutului reorganizării 
persoanelor juridice în dreptul civil, a elementelor constitutive ale diferitor tipuri de reorganizare, a 
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particularităţilor reglementării juridice a procedurilor de reorganizare în Republica Moldova, Uniunea 
Europeanş, Rusia, SUA ş.a. 

În acest sens, pentru soluţionarea cu success a acestor probleme e necesară: 
- studierea şi analiza naturii juridice a institutului reorganizării persoanelor juridice ca o formă de 

constituire şi încetare a persoanelor juridice cu character complex; 
- cercetarea fiecărui tip de reorganizare a persoanelor juridice; 
- analiza naturii juridice şi importanţa juridical a documentelor, în care se intermediază reorganizarea 

persoanelor juridice; 
- analiza particularităţilor reorganizării persoanelor juridice de diferită formă organizaţional-juridică – SA, 

SRL ş.a.;  
- analiza garantării drepturilor creditorilor şi statutului în procesul reorganizării persoanelor juridice; 
- identificarea problemelor în reglementarea juridical a reorganizării persoanelor juridice şi elaborarea 

propunerilor pentru modernizarea legislaţiei în domeniul dat şi a practicii aplicării ei; 
- analiza contractelor dereorganizare a persoanelor juridice prin fuziune şi dezmembrare, cît, şi prin 

transformare, mai ales atunci cînd entitatea a fost constituită de persoane ce sunt setăţeni străini; 
- determinarea noţiunii de succesiune, a tipurilor succesiuniişi a momentului apariţiei succesiunii în 

procesul reorganizării persoanelor juridice; 
- caracterizarea actului de transmitere, bilanţului de repartiţie şi actului de inventariere şi a rolului lor în 

apariţia succesiunii; 
- determinarea consecinţelor juridice civile a succesunii în procesul de reorganizare a persoanelor juridice; 
 - identificarea problemelor reglementării juridice a reorganizării persoanelor juridice şi elaborarea 

propunerilor pentru modernizarea reglementării juridice a reorganizării persoanelor juridice. 
Nu prezintă o noutate ştiinţifică reorganizarea persoanelor juridice adică a societăţilor comerciale cît şi şi 

a societăţilor necomerciale,dar este necesar de efectuat un studiu complex al problemelor juridice a reorganizării 
persoanelor juridice, a subiectelor şi obiectelor implicate în procedura de succesiune în rezultatul reorganizării, 
al succesiunii nu doar drepturilor ci şi a obligaţiilor cît şi răspunderii civile a persoanelor juridice care se supun 
unei reorganizări, al apărării drepturilor creditorilor persoanelor juridice reorganizate, al declarării nulităţii 
reorganizării în anumite cazuri, cît şi a consecinţelor nulităţii. Ci doar făcîndo analiză profundă ştiinţifică, putem 
obţine un rezultat, care se reliefează de asemenea prin determinarea unei noţiuni noi sau mai complexe a 
reorganizării persoanelor juridice, analiza problemelor cu privire la succesiune în procesul reorganizării 
peroanei juridice, aducerea propunerilor cu privire la careva modificări care ar avea ca urmare modernizarea 
legislaţiei în vigoare ce reglementează reorganizarea persoanelor juridice, la conţinutul şi importanţa juridică a 
actului de transmitere, a bilanţului de divizare şi actului de inventariere, la apărarea drepturilor creditorilor în 
procesul de reorganizare ş.a. . 

Drept urmare a efectuării investigaţiei complexe a reorganizării persoanelor juridice prin prizma analizei 
cadrului legal al doctrine de specialitate şi a practicii judiciare în domeniu putem formula următoarele concluzii 
generale şi recomandări, cum ar fi: 

    -de formulat o nouă noţiune  sau de modificat noţiunea actuală in vederea completării sensului noţiunii 
în plan mai aprofundat şi mai complexa reorganizării persoanelor juridice, ca un proces complex, care are ca 
scop fuziunea sau dezmembrarea cu dizolvarea ori constituirea unei sau a mai multor personae juridice, cu 
transmiterea drepturilor şi obligaţiilor persoanei juridice reorganizate către noua sau noile personae juridice 
obţinute prin succesiune; 

   - de argumentat concluzia, că reorganizarea persoanei juridiceeste o metodă de restructurizare 
corporativă şi instituţională, de consolidare sau divizare a activelor materiale, a afacerilor de către membrii 
(asociaţii ) persoanei juridice reorganizate; 

   - pentru reorganizarea persoanelor juridice se aplică succesiunea universală din motiv, că drepturile şi 
obligaţiile sînt transmise succesorului în baza unui act unic; 

   - sunt identificate şi formulate  elementele distinctive, caracteristice tuturor tipurilor de reorganizare, ce 
exprimă natura juridică a reorganizării, şi anume: 

succesiunea universală a persoanelor juridice care include în afară de transmiterea către successor a 
drepturilor patrimoniale şi exclusive, a patrimoniului (a activelor materiale şi nemateriale) şi transmiterea 
obligaţiilor patrimoniale (a pasivelor); 
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modificarea capitalului social şi a componenţei membrilor (asociaţilor) persoanei juridice reorganizate ( în 
afară de cazul transformării); 

constituirea persoanelor juridice noi- succesoare nu de către persoana juridical reorganizată, ci de către 
asociaţii ( membrii ) acestei personae juridice reorganizate în dependenţă de tipul reorganizării. 

    - succesiunea drepturilor la denumirea de firmă are loc în doup cazuri: 
cind are loc reorganizarea în formă de divizare, dacă drepturile la denumirea de firmă sunt transmise 

unuia din succesori; 
cînd are loc reorganizarea în formă de fuziune, dacă drepturile la denumirea de firmă a unei persoane 

juridice, participante la reorganizare sunt transmise persoanei juridice noi, formate în rezultatul fuziunii. 
   - succesiunea drepturilor şi obligaţiilor fiscale şi contravenţionale pot fi obiect al succesiunii în procesul 

reorganizării numai dacă această regulă este stabilită într-un act normativ corespunzător, iar în cazul 
reorganizării prin divizare drepturile şi obligaţiile fiscale trebuie să fie transmise numai unuia din succesori cu 
transmiterea concomitentă a activelor, necesare pentru stingerea obligaţiior fiscale; 

     - actul de transmitere, bilanţul de repartiţie şi actul de inventariere sunt documente constitutive ale 
procedurii de reorganizare, necesare pentru legalitatea reorganizării, care după aprobarea lor sînt ireversibile, 
irevocabile, definitive6; 

În acest plan de idei consider, că aprobarea actului de transmitere, a bilanţului de repartiţie şi a actului de 
inventariere este necesară la ultima etapă a reorganizării, după înaintarea cerinţelor creditorilor persoanei 
juridice reorganizate din motiv, că este posibilă modificarea valorii şi a componenţei activelor materiale şi 
nemateriale ale persoanei juridice reorganizate din momentul adoptării deciziei de reorganizare, pînă în 
momentul transmiterii de facto succesorului drept urmare a achitărilor cu creditorii sau asociaţii sau membrii 
persoanei juridice reorganizate; 

Analiza reorganizării societăţilor comerciale, ale persoanelor juridice, corelaţiei dintre contractele de 
fuziune şi dezmembrare cu contractele similarepermite să se facă concluzia, că contractele date au caracter 
patrimonial şi organizaţional şi sînt contracte civile autonome. 

Deaceea consider că ar fi necesară şi binevenită propunerea pentru completarea art.71 CC în modul 
următor: la alin (1)-actul de transmitere, bilanţul de repartiţie şi actul de înventariere (ş.a.m.d.) şi la alin (2)-actul 
de transmitere, bilanţul de repartiţie şi actul de inventariere se confirmă  (ş.a.m.d.). 

În cadrul Uniunii Europene, reglementarea formelor principale de reorganizare a societăţilor comerciale 
este efectuată atît de norme ale dreptului civil şi commercial (în ţările cu dualism în dreptul privat), cît şi de acte 
normative naţionale şi comunitare special. 

În statele cu un sistem dezvoltat al legislaţiei corporative, reorganizarea societăţilor comerciale este tratată 
ca o parte component a restructurizării corporative a persoanelor juridice şi aceste noţiuni, categorii - 
reorganizarea şi restructurizarea corporativă – se corelează ca categorie generală: restructurizarea şi 
reorganizarea, ca un caz specific al restructurizării corporative. 

Astfel, conform art.1 al Directivei Consiliului Europei (CE), din 17 iulie 1998 nr.98/50/UE „Cu privire la 
protecţia drepturilor angajaţilor în procesul transmiterii întreprinderii afacerii sau unei părţi din afacere” 
restructurarea înseamnă transmiterea (transfer) întreprinderii – a structurii entităţii economice, care îşi păstrează 
identificaţia sa în sensul grupei organizate de resurse economice,destinate pentru efectuarea activităţii 
economice indiferent de faptul, dacă această activitate este principală, de bază sau secundară. 

Prin urmare, reorganizarea în acest caz confirmat şi de art. 1 al Directivei UE nominalizate, reprezintă o 
formă de restructurizare corporativă. 

În condiţiile Republicii Moldova, cu o legislaţie corporativă slab dezvoltată notiunea, categoria „ 
restructurizarea corporativă”,ca un fenomen economico- juridic şi financiar încă nu este situat la nivelul 
reglementărilor  comunitare, dar reprezintă un proces, o procedură de modificare a structurii corporative de 
gestionare a persoanei juridice, dar numai parţial, tangenţial, deoarece poate să atingă reorganizarea ca un 
element, o parte component a restructurizării corporative şi instituţionale. 

Drept confirmare a restructurizăriicorporative, instituţionale şi financiare în condiţiile Republicii Moldova 
este concepţia cu privire la restructurizarea corporativă, instituţională şi financiară  al sistemului centralizat al 
mun. Chişinău de asigurare cu agent termic, aprobat prin Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr. 983 din 
22 decembrie 2011, p. 14 al cărei expres stabileşte, că una din sarcinile acestei Concepţii este restructurizarea 
corporativă şi instituţională a acestei sisteme, care conform p.p.14.2.1.- 14.2.2; 14.3.2 ale Concepţiei şi conform 
p.2 al Planului de acţiuni (Anexa nr.2 la Concepţie), prin reorganizarea SA „CET-1”, SA „CET-2” şi SA 
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„Termocom” în formă de fuziune şi constituirea unei noi întreprinderi în baza activelor celor trei întreprinderi 
menţionate după efectuarea inventarierii şi evaluării activelor SA „ Termocom ” şi finalizarea procedurii 
planului de reorganizare. 

Prin urmare, procedura restructurizării corporative, instituţionale şi financiare în Republica Moldova 
reprezintă un proces extrem de complex şi unul din elementele constitutive, cu efect integral, care duce la 
atingerea scopului acestei restructurizări este procedura reorganizării acestor trei persoane juridice prin fuziune. 

Cu atît mai mult, că Concepţia data este in exemplu, caz concret cînd se crează un mecanizm juridic, de 
implementare a  prevederilor Directivei UE nr. 2002/91, din 15 decembrie 2002 „ Cu privire la eficacitatea 
energetică a clădirilor ”, Directivei UE nr.2006/32, din 5 aprilie 2006 „ Cu privire la eficacitatea energetică a 
consumatorilor finali şi serviciile energetice”. În practica de afaceri a sectorului energetic şi de asigurare cu 
agent termic, o parte componentă a căruia este şi reorganizarea societăţilor comerciale, ce activează în acest 
sector prin fuzionare şi constituirea unei singureîntreprinderi noi prin succesiune universală. 

Acest fapt concret dă dovadă de faptul, că restructurarea gestionării corporative în domeniul energetic şi 
de asigurare cu agent termic, are ca effect atît modernizarea gestionării corporative, adoptarea unor legi şi 
modificarea celor în vigoare, cît şi reorganizarea întreprinderilor menţionate care fac parte din acest sector. 

Astfel cocluzionăm, că tratarea reorganizării corporative a persoanelor juridice ca o parte component a 
categoriei juridico-economice de restructurizare corporativă , include atît aspectul juridic, cît şi cel 
organizaţional şi economico-financiar cu scopul de a optimiza afaceri  concrete. La momentul de faţă în ţările 
member ale UE, este acceptată concepţia fuzionării ca succesiune universală fără lichidarea societăţilor 
comerciale fuzionate. 

În scopul creării unui drept corporativ unitar, comun şi creării unor condiţii similare de concurenţă, 
companiilor din diferite state- membre ale UE, a fost adoptată Directiva nr.78/ 855/ UE „Cu privire la 
fuzionarea companiilor” ( Directiva a III) , care este una din cele mai detaliate în domeniul fuzionărilor în cadrul 
UE din motiv, că efectuarea fuzionărilor internaţionale a companiilor din statele member ale UE, este o 
procedură extrem de complicată şi complexă, ce decurgea din cadrul legislativ naţional contradictoriu al 
statelor- membre 

Rolul acestei Directive a III, este determinat de faptul, că acest document a obligat statele- member ale 
UE, în cadrul legal al cărora lipsea noţiunea de „fuziune”, să implementeze acest institute în legislaţia naţională. 
Acest document, reglementează aşa numitele fuziuni formale sau fuziuni în sens juridic, care se caracterizează 
prin transmiterea tuturor activelor şi pasivelor uneia sau a mai multor, companii către altă companie în schimbul 
acţiunilor acesteia, cu încetarea activităţii unei companii. 

 
CONCLUZII: 
Reieşind  din aceasta, conform art,5 al Directivei a III,se deosebesc două forme de fuzionări, şi anume: 

fuziune prin absorbţie, cînd activele şi pasivele sînt transmise unei companii deja existente; fuziunea cu 
formarea, constituirea unei noi companii cu transmiterea activelor şi pasivelor acestei companii noi. Menţionăm, 
că Directiva a III stabileşte, că fuziunea în formă de absorbţie ( este similară cu absorbţia în legislaţia civilă a 
Republicii Moldova), este forma principal a fuziunii, iar fuziunea ce are ca rezultat constituirea unei noi 
companii (similară cu fuziunea prin contopire în legislaţia Republicii Moldova ) este reglementată fundamentar 
(un singur articol ). Această Directivă a III, expres stabileşte principiul succesiunii universal în calitate de 
principiu de bază al fuzionărilor juridice. Important este, că ea determină actul juridic (faptul) de fuziune ca 
transmiterea integral a tuturor activelor şi obligaţiilor companiei absorbite fără lichidarea ei, cpmpaniei 
absorbante, iar mai apoi transmiterea acestor active acţionarilor companiei absorbite. Prin urmare, principiul 
succesiunii universale, asigură apărarea drepturilor creditorilor companiei absorbite şi activitatea companiilor, 
fără întocmirea unor acte special de transmitere a activelor şi pasivelor de la o companie către alta. 

Reieşind din cele menţionate, fuziunea în formă de absorbţie reprezintă o operaţiune, prin intermediul 
careia una sau mai multe companii în rezultatul dizolvării fără lichidare, transmit unei alte companii integral 
activele şi pasivelre în schimbul acordării către acţionarii companiei absorbite, a acţiunilor companiei 
absorbante, şi, conform unui accord suplimentar, a unei compensaţii băneşti.  
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Abstract: Competition is a key element in the system of market relations. This helps to maintain a persevere interest in 
scientific research regarding the essence of competition. Due to this, having a dynamically development market, 
competition theory has a diverse application. The competition approach is one of the most important elements of the 
structure of market research, planning and elaboration of strategies or tactics of economic activities and legal regulations 
in the field of economic relations between companies and / or state in correlation with consumers. 

 
Rezumat: Concurenţa este un element-cheie în sistemul relaţiilor de piaţă. Acest lucru ajută la menţinerea unui 
interes persevereze în cercetarea ştiinţifică cu privire la esenţa concurenţei. Datorită acestui fapt, cu o piaţă 
dinamică dezvoltata, teoria concurenţei are o aplicaţie diversă. Iniţierea de concurs este una  dintre cele mai 
importante elemente ale structurii de cercetare de piaţă, planificarea şi elaborarea strategiilor sau tacticii de 
activităţi economică şi reglementările legale în domeniul relaţiilor economice între întreprinderi şi / sau   stat 
în corelaţie cu consumatorii. 

 
Scopul abordări acestei teme constă în necesitatea cercetării politicilor de concurenţă, începînd chiar de la 

esenţa concurenţei şi finalizînd cu reglementările juridice prin efectuarea unor analize ale practicilor existente la 
moment, datorita importanţei majore asupra dezvoltării comerţului şi culturii comerciale a societăţii în sine şi 
aplicării pe larg în toate sectoarele comerţului. În acest sens, s-ar putea de menţionat că existenţa mediului 
concurenţial normal determină subiecţii să producă mai bine şi mai eficient, oferind consumatorilor oferte cît 
mai variate, potrivit, gusturilor la cele mai bune preţuri. 

Potrivit Raportului general privind activitatea Uniunii Europene 2013 adoptat de Comisia Europeană la 
21.01.2014 [1], ”politica din domeniul concurenţei poate ajuta UE să depăşească problema performanţei 
economice lente şi să stimuleze creşterea durabilă. Ea promovează inovarea, garantează că fiecare actor 
economic se supune aceloraşi reguli pe piaţă şi totodată menţine pieţele deschise şi concurenţiale.” 

Istoric, am putea accentua că întemeietor al cercetării teoretice a concurenţei a fost Adam Smith (1723 –
 1790) un economist, om politic şi filozof scoţian. Lucrarea sa ”Avuţia naţiunilor, cercetare asupra naturii şi 
cauzelor ei” a fost una din primele încercări de a studia dezvoltarea istorică a industriei şi comerţului în Europa. 

Referitor la noţiunile concurenţei vom accentua că, în general, prin concurenţă se înţelege o confruntare, o 
luptă între tendinţe adverse care converg spre acelaşi scop. În plan social, există uneori opoziţie între interesele 
individuale şi cele sociale generale, între drepturi şi obligaţii, între manifestări altruiste sau egoiste. În plan 
economic, comercial, concurenţa a fost de la început înţeleasă ca un factor decisiv în activitatea productivă şi de 
comerţ.  

Unii autori moderni reduc o parte din rolul şi eficienţa concurenţei, considerînd-o ca un tip de 
comportament al firmelor şi un mod specific al activităţii de piaţă.  

Din teoria economică se desprinde aproape unanim faptul că forţa regulatoare cea mai importantă într-o 
economie de piaţă o reprezintă concurenţa. Ca o trăsătură esenţială a economiei de piaţă, concurenţa reprezintă o 
situaţie pe o piaţă, în care firmele producătoare sau vînzătorii luptă pentru a dobîndi supremaţia cumpărătorilor 
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pentru a-şi atinge un anumit obiectiv de afaceri, precum înregistrarea profiturilor, extinderea cotei de piaţă, 
vînzări, etc. 

 În Legea concurenţei, nr. 183 din 11.07.2012, concurenţa a fost definită ca o rivalitate economică, 
existentă sau potenţială, între două sau mai multe întreprinderi independente pe o piaţă relevantă, cînd acţiunile 
lor limitează efectiv posibilităţile fiecăreia dintre ele de a influenţa unilateral condiţiile generale de circulaţie a 
produselor de pe piaţa respectivă, stimulează progresul tehnico-ştiinţific şi creşterea bunăstării consumatorilor. 
  

 Astfel, putea afirma că esenţa concurenţei este, într-adevăr, de competiţie în care „cel mai bun să cîştige”, 
cu condiţia supunerii tuturor acţiunilor uzanţelor oneste în activitatea economică. 

 Deci am putea conchide că concurenţa constituie una din regulile de joc ale unei pieţe libere şi are drept 
scop promovarea intereselor legitime ale consumatorilor, şi prin urmare constituie un mijloc necesar prevenirii 
şi/sau diminuării puterii economice concentrate în mîinile statului sau mediului de afaceri. 

 De-a lungul timpului, statul a intervit, prin impunerea unor reguli de desfăşurare a concurenţei 
economice, reguli de pe urma cărora să beneficieze atît consumatorii cît şi întreprinderile antrenate în activitatea 
de comerţ. 

 Primele reglementări în domeniul protecţiei concurenţei a fost Legea SUA privind comerţul inter-statal 
(Inter-state Commerce Act) din anul 1887. Această lege atribuia căilor ferate un statut de monopol natural şi 
înfiinţa o comisie permanentă de supraveghere a acestei activităţi. Iar Legea SUA Sherman (Sherman Act) 
adoptată în anul 1890, avînd nume oficial ”de a proteja comerţul împotriva restricţiilor ilegale şi monopoluri”, 
prin care sunt considerate ilicite orice înţelegeri privind restrîngerea comerţului între state şi care condamnă 
monopolizarea sau încercările de monopolizare[2]. Legea obliga procurorii federali să urmărească penal aceste 
asocieri infracţionale şi stabilea sancţiuni cu amendă, confiscarea şi închisoarea pe termen pînă la 10 ani.  

 În UE primele reglementări în domeniul protecţiei concurenţei au fost prevăzute în art. 85 şi 86 (în 
prezent art.101-106) din Tratatul de la Roma privind funcţionarea Uniunii Europene din 25 martie 1957. 

 În Republica Moldova, dat fiind faptul că o economie de piaţă este de neconceput fără concurenţă şi că 
statul a recunoscut rolul major al concurenţei libere şi loiale, la 29 iulie 1994 a consacrat acest fapt în articolul 
126, alin. (1) şi (2), lit. b) din Constituţia Republicii Moldova: Economia Republicii Moldova este economie de 
piaţă, de orientare socială, bazată pe proprietatea privată şi pe proprietatea publică, antrenate în concurenţă 
liberă. Statul trebuie să asigure: libertatea comerţului şi activităţii de întreprinzător, protecţia concurenţei loiale, 
crearea unui cadru favorabil valorificării tuturor factorilor de producţie.  

 Este de menţionat că în Republica Moldova, cadrul normativ de reglementare al protecţiei concurenţei a 
fost adoptat de Legislativ la data de 30 iunie 2000 prin Legea nr.1103 cu privire la protecţia concurenţei. 

 Între timp, în scopul realizării necesităţii perfecţionării cadrului legal existent în domeniul concurenţei şi 
ajustării la reglementările şi rigorile europene la data de 11 iulie 2012 a fost abrogată Legea nr.1103 prin 
adoptarea Legii concurenţei, nr. 183. 

 La baza adoptării noii Legi nr. 183 din 11.07.2012 a stat obiectivul Planului de acţiuni privind 
implementarea Strategiei naţionale de dezvoltare pe anii 2008-2011, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 191 
din 25.02.2008 şi una din principalele obiective ”Procesul de demonopolizarea pieţei interne şi eliminarea 
practicilor anticoncurenţiale” al Programului de activitate al Guvernului Republicii Moldova „Integrarea 
Europeană: Libertate, Democraţie, Bunăstare” pentru perioada 2011-2014 pus în sarcina autorităţii naţionale de 
concurenţă. 

 Legislaţia concurenţială a fost alineată, în mare măsură la Acquis comunitar. Acest fapt, îl putem remarca 
din dispozitivul noii Legi cu nr.183 din 11.07.2012, care transpune prevederile art.101-106 din Tratatul privind 
funcţionarea Uniunii Europene din 25.03.1957, prevederile Regulamentului (CE) nr.1/2003 al Consiliului din 
16.12.2002 privind punerea în aplicare a normelor de concurenţă prevăzute la articolele 81 şi 82 din Tratat, 
publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr.L1 din 04.01.2003, şi, parţial, prevederile Regulamentului 
(CE) nr.139/2004 al Consiliului din 20.01.2004 privind controlul concentrărilor economice între întreprinderi, 
publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L24 din 29.01.2004. 

 Ţinîndu-se cont de practica şi cadrul juridic, politicile de concurenţă a comunităţii europene, în noua 
redacţie a Legii concurenţei nr.183 din 11.07.2012 s-a conferit autorităţii de concurenţă naţională atribuţii 
printre care, de a constata încălcări ale legislaţiei din domeniul concurenţei, ajutorului de stat şi publicităţii, de a 
impune măsuri interimare în vederea încetării încălcărilor denunţate, de a impune măsuri corective şi de a aplica 
sancţiuni pentru comiterea încălcărilor, în limitele competenţei sale. 
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 Astfel, constatăm o lărgire a sferei de aplicare a normelor concurenţiale şi a domeniului complex de 
implimentare a acestora, şi anume: constatarea şi investigarea practicilor anticoncurenţiale (precum: cartelul, 
abuzul de poziţie dominantă, acţiuni sau inacţiuni ale autorităţilor şi instituţiilor administraţiei publice centrale 
sau locale de restrîngere, împiedicare sau denaturare a concurenţei, concurenţa neloială), autorizarea 
operaţiunilor de concentrare economică, autorizarea şi monitorizarea ajutorului de stat, exercitarea controlului 
de stat asupra respectării legislaţiei cu privire la publicitate. 

 Deci, constatăm că, la nivel naţional, autoritatea naţională din domeniul concurenţei şi instanţele de 
judecată asigură implementarea politicii în contextul sistemului descentralizat de  aplicare a acestei politici. 

În Republica Moldova, autoritatea de concurenţă naţională este Consiliul Concurenţei succesoarea 
Agenţiei Naţionale a Protecţiei Concurenţei. Consiliul Concurenţei a fost fondat prin Hotărîrea de Parlament nr. 
21 din 16 februarie 2007, pentru promovarea politicii statului în domeniul protecţiei concurenţei, pentru 
limitarea şi reprimarea activităţii anticoncurenţă a agenţilor economici, a autorităţilor administraţiei publice, 
precum şi pentru efectuarea controlului asupra executării legislaţiei cu privire la protecţia concurenţei.  

Autoritatea naţională de concurenţă, în perioada a 7 ani de la fondare, în scopul implimentării legilor 
concurenţiale (nr. 1103/2000 şi nr. 183/2012) şi în vederea asigurării unor condiţii egale agenţilor economici 
jucători pe piaţă prin obligarea respectării comportamentului concurenţial, în cazurile de constatarea a încălcării 
legislaţiei concurenţiale a generat rezultate benefice pentru consumatori, precum: achiziţionarea insulinei la 
preţuri competitive (cazul „Didiadi Prim” S.R.L. şi ÎM „Iseps – Farma” S.R.L), notificarea privind epuizarea 
traficului inclus în cadru pachetului contractat de internet mobil (cazul iniţiat la Dispoziţia Consiliului 
Administrativ al ANPC nr.43 din 03.05.2012), constatarea abuzului de poziţie dominantă la aplicarea tarifului 
internaţional pentru serviciile transport feroviar de mărfuri (cazul Î.S. „Calea Ferată din Moldova”), constatarea 
inducerii în eroare a cumpărătorului privitor la modul de plată pentru serviciului prestat, menţionîndu-l ca fiind 
GRATIS (cazul spălătoria auto „BEMOL” - „Spălătorie AUTO GRATUITĂ”), constatarea indicării eronate a 
provenienţei mărfei pentru atragerea clienţilor prin folosirea sintagmei „...veselă din Franţa” (cazul ÎM „Witezze 
Gruppe” S.R.L), constatarea inducerii în eroare despre producătorul produselor şi creînd confuzie despre produs 
prin folosirea neautorizată a mărcii comerciale combinate „Astra” (cazul „Inter-Tabac” S.R.L. - „Tutun-CTC” 
S.A.)[3], etc. 

 Ţinînd cont de relaţiile reglementate de Legea concurenţei, nr. 183 din 11.07.2012, Legea ajutorului de 
stat, nr. 139 din 15.06.2012 şi Legea cu privire la publicitate nr. 1227 din 27.06.1997 politicile de concurenţă 
din Republica Moldova s-ar putea diviza pe cinci domenii principale de acţiune. 

1). Contracararea practicilor anticoncurenţiale (de exemplu,  condiţionarea încheierii contractelor de 
acceptare de către parteneri a unor prestaţii suplimentare care, prin natura lor sau în conformitate cu uzanţele 
comerciale, nu au legătură cu obiectul acestor contracte, art. 5, alin. (3), lit. g) al Legii nr.183 din 11.07.2012; 
folosirea abuzivă a poziţiei dominante pe piaţa relevantă manifestată prin practicarea unor preţuri excesive sau a 
unor preţuri de ruinare în scopul înlăturării concurenţilor, art.11, alin. (2), lit. e) al Legii nr. 183 din 11.07.2012; 
punerea în pericol a reputaţiei sau credibilităţii acestora prin răspîndirea de către o întreprindere a informaţiilor 
false despre activitatea sa, despre produsele sale, menite să îi creeze o situaţie favorabilă în raport cu unii 
concurenţi, art. 15, lit. a) al Legii nr.183 din 11.07.2012). 

Articolul 4 al Legii nr.183 din 11.07.2012 ne oferă noţiunea practicii anticoncurenţiale potrivit căruia 
constituie un acord anticoncurenţial, decizie a asociaţiei de întreprinderi, practică concertată, abuz de poziţie 
dominantă, acţiune sau inacţiune a autorităţilor publice de restrîngere a concurenţei interzise de lege. Am putea 
în acest sens, să menţionăm că potrivit Legii nr.183 din 11.07.2012 sînt interzise acordurile anticoncurenţiale 
(cartelurile) care coordonează: 

− stabilirea directă sau indirectă a preţurilor de cumpărare sau de vînzare sau a oricăror alte condiţii 
de tranzacţionare; 

− limitarea sau controlul producerii, comercializării, dezvoltării tehnice sau investiţiilor; 
− împărţirea pieţelor sau surselor de aprovizionare; 
− participarea cu oferte  trucate la licitaţii sau la orice alte forme de concurs de oferte; 
− limitarea sau împiedicarea accesului pe piaţă şi a libertăţii exercitării concurenţei de către alte 

întreprinderi, precum şi acordurile de a nu cumpăra sau de a nu vinde către anumite întreprinderi fără o 
justificare rezonabilă; 

− aplicarea, în raporturile cu partenerii comerciali, a condiţiilor inegale la prestaţii echivalente, creînd 
astfel acestora un dezavantaj concurenţial; 
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− condiţionarea încheierii contractelor de acceptare de către parteneri a unor prestaţii suplimentare 
care, prin natura lor sau în conformitate cu uzanţele comerciale, nu au legătură cu obiectul acestor contracte. 

În această ordine de idei este evident de a trage concluzia privind faptul că cartelul agenţilor economici şi 
abuzurile întreprinderilor cu poziţie dominantă au cele mai negative efecte asupra libertăţii activităţii de 
întreprinzător, asupra formării preţurilor pe piaţă, calitatea şi asortimentul produselor. Totodată, este evident că 
comportamentul din carteluri care controlează preţurile sau împart pieţele între ele nu simt presiunea 
concurenţei de a lansa produse noi, de a-şi îmbunătăţi calitatea şi de a menţine preţurile scăzute, iar prin urmare, 
consumatorii plătesc mai mult pentru o calitate inferioară. Iar întreprinderile cu poziţie dominantă pe piaţă ar 
putea să abuzeze de poziţia sa pentru a-şi scoate concurenţii de pe piaţa respectivă şi în urma acţiunilor sale să 
reuşească să îi elimine, astfel preţurile cresc, iar consumatorii vor fi lipsiţi de puterea compensatorie asupra 
producătorului, vînzătorului, şi vor avea oferte mai scăzute şi la preţuri ridicate. Prezumţia existenţei unei poziţii 
dominante apare la stabilirea cotei de piaţă de peste 75%. În cazul cotelor de piaţă situate între 40-50% avem 
nevoie şi de prezenţa altor factori care pot contribui la reţinerea unei poziţii dominante (de exemplu, existenţa 
barierelor de intrare). Cotele de piaţă situate sub 40% generează, de regulă, o prezumţie de lipsă a poziţiei 
dominante, potrivit art. 13 al Hotărîrii Consiliului Concurenţei nr. 16 din 30.08.2013 cu privire la aprobarea 
Regulamentului privind stabilirea poziţiei dominante pe piaţă şi evaluarea abuzului de poziţie dominantă. 
Desigur,  există  excepţii  cînd caracterul  fragmentat  al  pieţei  poate  să  prevină  o  asemenea  concluzie şi să 
se reţină poziţia dominantă în ipoteza în care există o diferenţa majoră între cota de piaţă a liderului pieţei şi a 
concurentul imediat următor. 

În calitate de exemplu de comportament abuziv de afaceri prezentăm cazul Microsoft, care s-a manifestat 
prin refuzul furnizării informaţiilor de interoperabilitate pentru producătorii concurenţi de sisteme de operare 
pentru servere de grup şi încorporarea programului pentru  redarea fişierelor media (Windows Media Player) în 
programul de operare pentru calculatoarele personale Microsoft Windows[4]. 

Practica internaţională din domeniu concurenţei vine să ne confirme aportul benefic regulilor impuse de 
legislaţia concurenţială, atît asupra consumatorilor şi mediului de afaceri, cît şi economiei comunităţii europene 
şi altor ţări, în particular. 

În 2013, Comisia Europeană a emis 3 decizii în privinţa cartelurilor.În luna iulie, Comisia a amendat mai 
mulţi furnizori din industria automobilelor cu o sumă totală de 141791000 Euro, deoarece s-au organizat în cinci 
carteluri în scopul de a furniza fascicule de cabluri electrice companiilor Toyota, Honda, Nissan şi Renault. În 
decembrie, în cadrul cauzei Libor/Euribor, Comisia a amendat 8 instituţii financiare internaţionale cu o sumă 
totală de 1712468000 Euro pentru participarea la carteluri ilegale pe pieţele de instrumente financiare derivate. 
Patru dintre aceste instituţii au participat la un cartel, în ceea ce priveşte instrumentele financiare derivate pe rata 
dobînzii exprimate în euro, 6 dintre ele au participat la unul sau mai multe carteluri bilaterale în ceea ce priveşte 
instrumentele financiare derivate pe rata dobînzii exprimate în yeni japonezi. Tot în decembrie, 4 comercianţi 
europeni de creveţi din marea Nordului au primit amenzi în valoare totală de 28716000 Euro pentru că s-au 
organizat într-un cartel[5]. 

2).Controlul realizării concentrărilor economice pe piaţă (de exemplu, preluarea, de către una sau mai 
multe persoane care controlează deja cel puţin o întreprindere ori de către una sau mai multe întreprinderi, fie 
prin achiziţionarea de valori mobiliare (părţi sociale) sau de active, art. 20, alin. (2), lit. b) al Legii nr.183 din 
11.07.2012). 

3).Controlul acţiunilor sau inacţiunilor ale autorităţilor şi instituţiilor administraţiei publice centrale sau 
locale care restrîng, împiedică sau denaturează concurenţa (de exemplu, stabilirea de interdicţii sau restricţii, 
neprevăzute de lege, pentru activitatea întreprinderilor, art. 13, alin. (1), lit. c) al Legii nr.183 din 11.07.2012). 

4).Autorizarea, monitorizarea a ajutorului de stat acordat beneficiarilor din toate sectoarele economiei 
naţionale (de exemplu, interzicerea acordării de împrumuturi nerambursabile de către stat, menite să menţină în 
activitate întreprinderile deficitare fără perspectivă de redresare). Ajutoarele de stat presupun, aşadar, 
practicarea unor măsuri dscriminatorii care favorizează activităţile naţionale. De menţionat că potrivit Legii cu 
privire la ajutorul de stat, nr. 139 din 15.06.2012, ajutor de stat este orice măsură de sprijin care întruneşte 
cumulativ următoarele condiţii: 

− este acordată de furnizor din resurse de stat sau din resursele unităţilor administrativ-teritoriale sub 
orice formă; 

− conferă beneficiarului un avantaj economic care nu ar fi fost obţinut în condiţii normale de piaţă; 
− este acordată în mod selectiv; 
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− denaturează sau riscă să denatureze concurenţa. 
Furnizor poate fi orice autoritate a administraţiei publice centrale ori a unei unităţi administrativ-teritoriale 

sau orice persoană juridică care administrează direct ori indirect resursele statului sau ale unităţilor 
administrativ-teritoriale. 

Asupra compatibilităţii sau incompatibilităţii ajutoarelor de stat se propunţă Plenul Consiliului 
Concurenţei, totodată, avînd şi prerogativa de a propune orice măsuri corespunzătoare cerute de dezvoltarea 
progresivă ori de funcţioarea pieţei. Urmează de menţionat că actul juridic prin care a fost acordat ajutorul de 
stat, adoptat cu încălcarea regulile pertinente ce cîrmuiesc procedura şi motivelor declarate, constatarea vreo 
eroare de apreciere sau un abuz de putere poate fi declarat nul în primă instanţă de autoritatea de concurenţă şi 
în a doua instanţă de către instanţele judecătoreşti, fiind posibil şi restituirea ajutorului. 

5). Exercitarea controlului de stat asupra respectării legislaţiei cu privire la publicitate. 
 La 27 iunie 2014, Republica Moldova a semnat Acordul de Asociere (AA) cu Uniunea Europeană. În 

contextul implementării obiectivelor de integrare europeană şi constituirii în Republica Moldova a unei societăţi 
democratice, bazate pe cunoaştere, respectarea drepturilor omului şi a valorilor general-umane,potrivit 
proiectului Titlului V: Comerţul şi Aspectele Legate de Comerţ, Capitolul 10: Concurenţa al Planului Naţional 
de Acţiuni pentru implementarea art. 335, 336, 337, 341 al Acordului de Asociere RM-UE 2014-2016 în 
domeniul concurenţei urmează să fie realizate acţiuni, printre care: 

1) Revizuirea cadrului normativ de reglementare a mediului de afaceri privind compatibilitatea cu 
noua Lege a concurenţei. 

2) Abrogarea sau modificarea actelor normative care contravin Legii concurenţei. 
3) Revizuirea constrîngerilor sectoriale specifice care afectează concurenţa de pe piaţă, folosind 

abordarea de Reglementare a Pieţei Produsului a Organizaţiei pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică şi 
identificarea sectoarelor şi acţiunilor prioritare, în vederea eliminării ulterioare a reglementărilor ce contravin 
Legii concurenţei. 

4) Elaborarea unui studiu privind analiza mediului concurenţial în sectoarele strategice ale economiei 
şi cu potenţial de dezvoltare. 

5) Elaborarea şi implementarea unui program naţional în domeniul concurenţei şi a ajutorului de stat 
prin preluarea celor mai bune practici europene, inclusiv instruirea judecătorilor în domeniul aplicării noii 
legislaţii în domeniul concurenţei şi ajutorului de stat. 

6) Promovarea culturii concurenţiale (prin intermediul trainingurilor, conferinţelor de presă, meselor 
rotunde etc.). 

7) Sporirea acţiunilor de informare a populaţiei privind practicile anticoncurenţiale şi acţiunile 
întreprinse pentru înlăturarea acestora. 

 Din perspectiva celor enunţate, considerăm că studierea principiilor concurenţei, cadrului normativ 
(studiu comparat), cercetarea şi monitorizarea relaţiilor ce ţin de protecţia, menţinerea şi stimularea concurenţei, 
practicii concurenţiale a UE şi altor ţări dezvoltate ar constitui un aport valoros în realizarea obiectivelor statului 
de integrare europeană, care prin urmare va contribui la îmbogăţirea lucrărilor doctrinare din Republica 
Moldova. 

 De menţionat că în Republica Moldova, temei de cercetare protecţia concurenţei i s-a acordat atenţie în 
ultimii 7 ani. În anul 2000 a fost aprobată Legea privind protecţia concurenţei, iar din anul 2007 a fost creată 
autoritatea de concurenţă naţională care a pus în aplicare legislaţia concurenţială din anul 2000 şi a elaborat noul 
cadru normativ în domeniul concurenţei alineat la Aquis. Facultăţile de drept ale instituţiilor de învăţămînt 
superior din Republica Moldova, abia în ultimile 3-4 ani au inclus în planul de învăţămînt modulul ”Dreptul 
concurenţei”.  

 În prezent, Dreptul concurenţei (se practică şi alte denumiri pentru modul, precum Dreptul 
concurenţional, Dreptul concurenţei şi protecţiei consumatorilor, ”Insolvabilitatea / Dreptul concurenţei”) se 
studiază în universităţi, printre care: USM - 60 ore în auditoriu[6]; ULIM - 60 ore în auditoriu[7]; ASEM - 60 
ore în auditoriu [8]; USARB - 60 ore,[9] , USEM inclus în cadrul modului ”Dreptul Afacerilor” la tema 
”Activitatea de întreprinzător. Reglementarea juridică a activităţii de întreprinzător” căreia se acordă 4 ore, 
inclusiv teoretice şi practice[10]. 

Acest fapt, ar putea constitui cauza lipsei interesului faţă de domeniul dat şi numărul mic al lucrărilor de 
cercetare şi inovare în domeniul concurenţei şi politicilor concurenţiale. 
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 În contextul celor sus relatate, autorul consideră că trebuie întreprinse eforturi suplimentare în vederea 
formării profesionale la un nivel ridicat a absolvenţilor în domeniul respectiv, ar trebui prevăzută formarea 
specializată în domeniul judiciar şi mai ales pentru studenţii cu specializarea Drept Economic, introducerea în 
planul de învăţămînt superior studierea şi cercetarea legislaţiei cu privire la ajutorul de stat şi ”Bazele 
contabilităţii manageriale”. 

 Totuşi, s-ar putea de menţionat ca o reuşită remarcabilă pentru persoanele interesate din domeniul 
dreptului, cadrul mediul ştiinţific profesional şi alte domenii, faptul că în anul 2014, în Republica Moldova a 
fost susţinută Teza de doctor cu tema “Măsurile organizatorico-juridice în privinţa entităţilor ce desfăşoară 
practici anticoncurenţiale (studiu comparat)” autor  Dna Olga Bulmaga. 

 
Concluzii: 
 În concluzie susţinem că cercetarea problemelor dreptului concurenţei ar constitui o necesitate la nivel 

naţional, care ar contribui: 
− la realizarea principiilor de bază ale concurenţei prevăzute la art. 3 din Legea concurenţei, nr. 183 

din 11.07.2012;   
− suplinirea vidului doctrinar; 
− determinarea şi fundamentarea ştiinţifică a procedurilor de control a practicilor anticoncurenţiale 

prin abordarea sistemică şi comparată a cadrului legal de reglementare, a practicii aplicării lui şi a viziunilor 
doctrinare din domeniu, descoperirea lacunelor legale şi a incompatibilităţilor cu dreptul comunitar concurenţial 
şi formularea recomandărilor de lege ferenda în vederea perfecţionării şi optimizării legislaţiei concurenţei. 

− la identificare barierelor instituţionale instituite prin acte normative, bariere care distorsionează 
mediul concurenţial şi care provoacă rezistenţă din partea sectorului asociativ şi a comunităţii de afaceri la 
aplicarea legislaţiei în domeniul concurenţei. 
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Sumary: Like any human activity, activity of subjects of legal relations in civil law, from which results civil rights and civil 
duties are limited in time. The time factor is used as a means of regulating the consistency of human activity. The existence 
of civil rights and responsibilities in time represents effective measure of influence on the part of the right behavior of 
subjects of civil law. 
 The terms exercise considerable influence in the development of civil legal relations. Taking and defending civil rights 
violated is also contained within the limits of time. Time flows continuously and the man didn’t stay in it’s will to influence. 
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That is why presents importance not only the time period of the legal process itself, but certain stages of this period, called 
the terms in law. 
Terms in civil law represents often a basic condition of an existence of a legal civil right or legal civil obligation. 
That is why the importance of the terms in civil law frequently are viewed together with conditions of realizing civil rights 
and civil obligation.  
The goal of the present study is to reveal the concept of the terms in civil law, identification of kinds of terms and 
establishing the particularities of the rule of the calculations of the terms. 
Cuvinte cheie: termen, clasificarea termenelor civile, felurile termenelor civile, calcularea termenului civil, drept civil.     

 
Introducere: 

Timpul prezintă un impact nu doar asupra faptelor şi evenimentelor din viaţa de zi cu zi, dar şi asupra 
apariţiei, modificării sau stingeri raporturilor juridice civile. 

Pentru drept în general şi pentru dreptul civil în particular timpul prezintă importanţă şi se 
materializează ca o categorie juridică prin accepţiunea de „termen.” 

Termenii reglează circuitul civil, contribuie la executarea la timp a obligaţiilor. Dacă curgerea timpului 
este obiectivă şi nu depinde de voinţa omului, atunci instituirea unor etape, perioade, pentru efectuarea unor 
acţiuni de importanţă juridică ţine de voinţa acestuia. Instituirea, modificarea, încetarea, prelungirea şi repunerea 
în termen, după natura sa juridică reprezintă acţiunile volitive. Valoarea juridică o are nu însuşi timpul în sine, 
ca fenomen al lumii materiale, supus legilor ei, ci „termenul”, ca o perioada stabilita de om, ce are ca efect 
producerea anumitor consecinţe juridice [2]. 

 
Rezultate şi discuţii: 

Renumitul civilist rus Е.А.Суханов consideră că raporturile juridice în general nu pot exista în afara 
termenelor [4]. 

Legiuitorul a eludat să reglementeze noţiunea de termen în Codul Civil al Republicii Moldova. Unica 
explicaţie pe care o putem găsi în această lacună conceptuală este faptul că în dreptul civil termenele au o 
însemnătate cu mult mai mare decât de ordin cronologic, de cele mai multe ori constituind parte integrantă a 
conţinutului raporturilor juridice civile. 

Însă reieşind din conţinutul art.259 alin.(1) C. civ. putem deduce conţinutul termenului ca fiind acel 
interval de timp, instituit prin lege, hotărâre judecătoreasca sau acordul parţilor, survenirea sau scurgerea căruia 
duce la apariţia, modificarea sau stingerea raporturilor juridice civile. Această reglementare ne permite să 
distingem şi categoriile respective de termene: 

- termene instituite prin lege; 
- termene instituite prin hotărâre judecătorească; 
- termene instituite prin acordul de voinţă al părţilor.  
Reieşind din art.260 C. Civ. observăm regula reglementată de legiuitor în ceea ce priveşte instituirea 

termenului şi anume: termenul se instituie prin indicarea a unei date calendaristice, a unei perioade sau prin 
referire la un eveniment viitor şi sigur că se va întâmplă. 

Din definiţia expusă putem distinge trei categorii de termene: 
- termene instituite prin indicarea unei date calendaristice concrete; 
- termene instituite prin indicarea unei perioade; 
- termene instituite prin indicarea la un eveniment viitor şi sigur că se va produce. 
  
În acelaşi timp art.261 C. civ. reglementează modalitatea începutului curgerii termenului, şi anume: 

dacă începutul curgerii termenul este determinat de un eveniment sau moment în timp care va surveni pe 
parcursul zilei, atunci ziua survenirii evenimentului sau momentul nu se ia în consideraţie la calcularea 
termenului. Iar dacă începutul curgerii termenului se determină prin începutul unei zile, această zi se include în 
termen. Regula se extinde asupra zilei de naştere la calcularea vârstei. 

Complexitatea şi varietatea termenelor civile a impus legiuitorul să reglementeze la art.262 C. civ. 
diferite modalităţi ale termenului, după cum urmează: 

- prin jumătate de an ori semestru se înţeleg 6 luni; 
- prin semestru – 3 luni; 
- prin jumătate de lună – 15 zile; 
- prin decadă – 10 zile. 
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De asemenea, dacă termenul este stipulat printr-o perioadă şi o fracţiune din această perioadă, fracţiunea 
se calculează la urmă. Iar în cazul în care este indicat începutul, mijlocul sau sfârşitul lunii, se are în vedere data 
de întâi, de cincisprezece sau respectiv ultima zi a lunii. 

În aceeaşi ordine de idei, pentru a exclude orice abuz şi periclitare a stabilităţii relaţiilor civile, art.263 
C. civ. prevede în mod  expres calcularea termenelor de o lună şi a termenelor de un an. Deoarece acestea sunt 
unele din cele mai uzuale termene din punct de vedere practic. Astfel, dacă termenele de un an şi de o lună se 
calculează fără a se ţine cont de curgerea lui neîntreruptă, se consideră că luna are 30 zile şi anul – 365 zile. 

Evident că pentru dreptul civil prezintă importanţă nu doar momentul începutului curgerii termenului, 
dar şi momentul expirării lui. 

Astfel, potrivit art.264 C. civ. legiuitorul a reglementat în mod expres momentul expirării termenului, 
după cum urmează:  

- termenul stabilit în ani expiră în luna şi ziua respectivă a ultimului an al termenului. 
- termenul stabilit în luni expiră pe data respectivă a ultimei luni a termenului. Dacă ultima lună nu 

are data respectivă, termenul expiră în ultima zi a lunii. 
- termenul stabilit în săptămâni expiră în ziua respectivă a ultimei săptămâni. 
- termenul expiră la ora 24 a ultimei zile a termenului. Dacă acţiunea trebuie săvârşită la o 

organizaţie, termenul expiră la ora cînd această organizaţie, în conformitate cu normele stabilite, 
încheie programul de lucru. 

- în cazul în care este mai scurt de o zi, termenul expiră la expirarea unităţii de timp respective.  
- documentele depuse la oficiile poştale sau telegrafice până la ora 24 a ultimei zile a termenului se 

consideră depuse în termen. Echivalează cu depunerea la poştă transmiterea textului documentului 
prin teletip, fax şi prin alte mijloace de comunicaţie. 

 
În cazul în care termenul expiră într-o zi de odihnă (sâmbătă sau duminică) sau sărbătoare legală (cu 

titlu de zi nelucrătoare) termenul expiră în următoarea zi lucrătoare (art.265 C. civ.). Ziua nelucrătoare are 
influenţă asupra calculării termenului doar atunci, cînd asupra ei cade ultima zi a efectuării acţiunii juridico-
civile respective. Zilele nelucrătoare sau sărbătoare legală sunt prevăzute în mod expres, de exemplu de 
legislaţia muncii sau pot fi declarate în astfel de mod de Guvernul Republicii Moldova.    

Iar în cazul prelungirii termenului, termenul nou se calculează din momentul expirării termenului 
precedent (art.266 C. civ.). Prelungirea termenului presupune mărirea duratei termenului stabilit de cineva 
anterior şi este determinată de oferirea posibilităţii ca participanţii raporturilor civile să-şi poată îndeplini 
acţiunile juridico-civile, să-şi realizeze dreptul lor subiectiv, etc. [2] Prin prelungire se stabileşte un nou termen, 
egal după durata sa cu cel anterior pentru executarea acţiunii juridice sau realizarea dreptului în termen. 
Necesitatea prelungirii termenului poate apărea în legătură cu imposibilitatea efectuării unei acţiuni juridico-
civile în termenul stabilit, din motive întemeiate. 

În legislaţia civilă termenele sunt multiple şi diverse după natura lor juridică.  
Astfel, cea mai uzuală clasificare a termenelor în dreptul civil o constituie accepţiunea termenelor 

imperative şi dispozitive. 
Termenele imperative – sunt termenele obligatorii, care nu pot fi modificate prin acordul subiecţilor de 

drept. Termenele imperative sunt stabilite în mod expres de legiuitor şi prin efectul legii acestea generează 
anumite efecte juridice. Astfel, de termene sunt, spre exemplu: cele de prescripţie extinctiva (art.267, 268 C. 
civ.); termene succesorale (art.1492, 1517, 1518, 1519, 1525, 1538 C. civ.); termene de prescripţie achizitivă 
(art.332, 333 C. civ.); etc. 

Termenele dispozitive – termene care sunt stabilite de legislaţie, dar pot fi modificate prin acordul 
părţilor în dependenţă de împuternicirile acestora. Un astfel de termen este, de exemplu, termenul maxim al 
contractului de locaţiune (art.887 C. civ.). În cadrul acestui termen părţile prin acordul său pot stabili termene 
mai mici.  

În general literatura de specialitate descrie mai multe temeiuri de clasificare a termenelor în dreptul 
civil. Evident că importanţa clasificării termenelor potrivit mai multor criterii nu are doar o importanţă teoretică, 
dar şi una practică, deoarece practică, deoarece permite înţelegerea corectă şi multilaterală a acestui concept. 

Astfel, în dependenţă de certitudinea termenelor civile putem distinge termene determinate şi termene 
nedeterminate. Această clasificare prezintă importanţă în vederea cunoaşterii întinderii drepturilor şi 
obligaţiilor rezultate dintr-un raport juridic civil. 
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Termenele determinate – sunt acele termene în care se cunoaşte începutul şi sfârşitul lui. Această 
categorie de termene pot fi subclasificate în: absolut determinat sau relativ determinat. 

Absolut determinate sunt acele termene care se marchează prin date calendaristice concrete sau 
perioade concrete (zile, luni, ani etc.). 

Termenele relativ determinate – indica doar criterii de aproximaţie, de exemplu:  termenul rezonabil 
(art.799, 828, 984, 1010 C. civ.) Termenele relativ determinate pot fi de asemenea stabilite prin indicarea 
faptului, care trebuie neapărat să se întâmple (de exemplu: decesul cetăţeanului, atingerea unei anumite vârste, 
începutul şi sfârşitul navigaţiei, până la soluţionarea litigiului etc.). În acest sens după unii autori ruşi termenele 
relativ determinate îşi au esenţa în faptul că subiecţii de drept nu cunosc data calendaristică certă a survenirii 
acestora [3]. Aceste termene inevitabil survin, dar nu se ştie cu certitudine când anume, iată de ce sunt numite 
relativ determinate. În cazul când suntem în prezenţa incertitudinii ca fapta stipulata va surveni, or în cazul când 
este imposibil de a vorbi cu siguranţă că fapta în general se va întâmpla în viitor, suntem loviţi de o condiţie, dar 
nu termen (art.234 C. civ.) [2]. 

Termenele nedeterminate – sunt care nu sunt prevăzute în mod cert nici prin lege, nici prin actul 
juridic sau contract. În acest caz putem vorbi de faptul că termenul în general nu este prevăzut, sau e dependent 
de momentul solicitării de către una din părţi. De exemplu, în cazul contractului de împrumut, în cazul cînd nu 
este prevăzut termenul restituirii împrumutului, obligaţia devine exigibilă la cererea persoanei interesate potrivit 
art.871 alin.(4) C. civ.     

După cum am remarcat supra din conţinutul art.260 C. civ. putem distinge putem distinge trei categorii 
de termene: 

- termene instituite prin indicarea unei date calendaristice concrete; 
- termene instituite prin indicarea unei perioade; 
- termene instituite prin indicarea la un eveniment viitor şi sigur că se va produce. 
Această clasificare prezintă importanţă dat fiind faptul că permite perceperea dimensiunii termenului şi 

respectiv are relevanţă pentru a sesiza efectele juridice ale raporturilor juridice civile. 
Termene instituite prin indicarea unei date calendaristice concrete – această categorie de termene 

se determină printr-o dată calendaristică în cazurile, cînd acţiunea drepturilor şi obligaţiilor este necesar de a 
lega de un moment concret, de exemplu, cu o dată concretă. Prin dată calendaristică de obicei se determină nu 
numai începutul, dar şi sfârşitul termenului.  

Termenele calculate printr-o dată calendaristică, totdeauna sînt determinate şi se referă la termenele 
absolut determinate. 

Termene instituite prin indicarea unei perioade. Termenul se determină printr-o perioadă de timp, 
dacă este necesar să evidenţiem un interval de timp, înăuntrul căruia drepturile şi obligaţiile civile trebuie să 
acţioneze  

În aşa cazuri durata unei astfel de perioade se calculează în ani, luni, săptămâni, zile. 
Termenul poate fi determinat prin referire la un eveniment viitor şi sigur că se va produce: de 

exemplu decesul persoanei, decesul beneficiarului întreţinerii sau a dobânditorului în contractul de înstrăinare a 
bunului cu condiţia întreţinerii pe viaţă, etc. Termenele-evenimente survin inevitabil, dar nu se ştie cînd 
concret. Trebuie de avut în vedere că în cazurile, când termenele civile se determină prin indicarea  unei 
împrejurări, care trebuie să survină, atunci raporturile civile, potrivit legislaţiei civile în vigoare, pot să apară, să 
existe, să se modifice şi înceteze, până la şi după survenirea evenimentului stipulat, sau în timpul acestuia. De 
exemplu, succesiunea se deschide numai după moartea cetăţeanului (art.1440 C. civ.); capacitatea deplină de 
exerciţiu apare la 18 ani (art.20 C. civ.); tutela îşi păstrează acţiunea pe tot termenul tulburării psihice a 
persoanei fizice (bolii psihice sau debilităţii mintale) şi până în momentul, în care temeiurile, în virtutea cărora 
persoana a fost declarată incapabilă, vor decădea (art.24 C. civ.). În cazul incertitudinii că evenimentul în 
general se va întâmpla, suntem în prezenţa condiţiei, dar nu a termenului (art.234 C. civ.). Astfel, dacă apariţia 
sau modificarea drepturilor şi a obligaţiilor într-un contract se pune în dependenţă de evenimentul incert, atunci 
astfel de eveniment nu determină un termen, dar o condiţie [2]. 

În acelaşi context, după cum am menţionat, reieşind din conţinutul art.259 alin.(1) C. civ. distingem, 
potrivit criteriului subiectiv, ca şi feluri de termene în dreptul civil următoarele categorii:   

- termene instituite prin lege; 
- termene instituite prin hotărâre judecătorească; 
- termene instituite prin acordul de voinţă al părţilor.  
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Termenele stabilite prin lege – sunt acele termene care sunt prevăzute într-u n act normativ. Evident 

că principalul act normativ care reglementează relaţiile juridice civile îl constituie Codul Civil, care şi 
reglementează majoritatea termenelor. Însă acest fapt nu exclude posibilitatea reglementării termenelor şi prin 
alte izvoare de drept: legi organice şi acte normative subordonate legii. 

 
Termenele stabilite prin hotărâre judecătorească – sunt acele termene care sunt stabilite de autoritate 

judecătorească prin actele judecătoreşti de dispoziţie Prin hotărâre judecătoreasca pot fi stabilite, de exemplu: 
termene de întoarcere a datoriei de către debitor; termene pentru remedierea gratuită a deficienţelor de către 
antreprenor; termenul de preschimbare a bunului necalitativ la cererea comparatorului; suspendarea pe un 
anumit termen a executării hotărârii luate de ea. În toate hotărârile judecătoreşti, care obliga pe pârât să 
săvârşească anumite acţiuni, se stabileşte un termen, în cadrul căruia ele trebuie efectuate.  

 
Termenele instituite prin acordul de voinţă al părţilor – stabilite prin acordul de voinţă al parţilor. 

Termenele instituite prin acordul de voinţă al părţilor se deosebesc de termenele instituite prin lege, prin faptul 
că pot fi modificate prin acordul părţilor şi pot fi stabilite termene speciale de executare. 

   
Nu în ultimul rând prezintă importanţă clasificarea termenelor civile în dependenţă de obiectivul de 

existenţă al acestora, în dependenţă de care putem distinge: 
- termenele de apariţie a drepturilor civile; 
- termenele de realizare a drepturilor şi obligaţiilor civile; 
- termenele de existenţă a drepturilor civile.  

 
Termenele de apariţie a drepturilor civile – sunt acele termene care dau naştere  drepturilor şi 

obligaţiilor civile. Termenele de naştere a drepturilor civile se refera la categoria faptelor juridice de apariţie a 
drepturilor. Astfel, calcularea termenului de prescripţie achizitivă, în corespundere cu art.332, 333 C. civ., 
reprezintă temei de apariţie a dreptului de proprietate – respectiv dacă bunul este mobil sau imobil [2]. În acest 
caz putem vorbi despre “termen” – drept premiză a apariţiei, modificării sau stingerii drepturilor şi obligaţiilor 
civile. 

În general în literatura de specialitate termenele care duc la apariţia sau stingerea drepturilor civile se 
subdivid în două mari subgrupe, care creează două instituţii fundamentale în dreptul civil: 

a) termene prescriptive – care duc la stingerea unui drept civil [1], şi respectiv, 
b) termene achizitive – care duc la naşterea unui drept civil.   
 
Termenele de realizare a drepturilor si obligaţiilor civile – este perioada de timp, în cadrul căreia 

deţinătorul dreptului subiectiv este împuternicit să-şi realizeze dreptul său. Aici considerăm oportun să 
menţionăm că în ce ne priveşte  opinăm că în general de cele mai dese ori termenul intră fie în conţinutul 
drepturilor şi obligaţiilor civile, fie le condiţionează. Tot aici se referă şi dreptul de a cere de la debitor 
săvârşirea unor acţiuni concrete. Varietăţi ale termenului de realizare a drepturilor civile sunt:  

a) termenul de existenta a dreptului;  
b) precluziv;  
c) de garanţie. 
 
a) termen de existenta a drepturilor civile – termenele de acţiune în timp a drepturilor civile, 

înăuntrul cărora deţinătorul dreptului subiectiv are dreptul, iar uneori chiar si obligaţia, să-şi realizeze dreptul 
ce-i aparţine or să ceară luarea unor măsuri pentru realizarea dreptului său propriu-zis de la persoana obligată. 
La scurgerea termenului de existenţă a dreptului civil, dreptul subiectiv al persoanei împuternicite încetează, iar 
posibilitatea realizării lui se pierde. Astfel, dreptul de autor, după regula generală, acţionează pe parcursul vieţii 
autorului plus cincizeci de ani după moartea lui (alin.(3) art.13 al Legii cu privire la dreptul de  autor si 
drepturile conexe); realizarea împuternicirilor mandatarului conform procurii nu poate depăşi trei ani (art.254 C. 
civ.). Dat fiind faptul că sunt cunoscute drepturi subiective fără termen, asupra acestora nu se răsfrânge acţiunea 
termenului de existenta a drepturilor civile: astfel dreptul de proprietate se refera la categoria drepturilor fără 
termen [2]. 
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b) termene precluzive (punitive) – sunt termenele instituite de legiuitor pentru realizarea de către 
subiectul dreptului civil a oportunităţilor oferite de dreptul subiectiv. Termenele precluzive stabilesc în favoarea 
persoanei împuternicite un timp strict determinat pentru realizarea drepturilor sale sub sancţiunea pierderii 
acestui drept. Astfel, pentru acceptarea moştenirii succesorilor li se stabileşte un termen de şase luni din ziua 
deschiderii ei (art.1517 C. civ.) La expirarea acestui termen dreptul la acceptarea moştenirii se pierde. Iar 
art.122 C. navigaţiei maritime comerciale al RM vorbeşte despre un astfel de termen, ca termen de 
inconştiinţare a portului despre intenţia proprietarului de a ridica bunurile scufundate – un an din ziua 
scufundării. Termenele precluzive, după natura lor juridică, sunt în fond sancţiuni pentru realizarea 
necorespunzătoare sau nerealizarea dreptului – încetarea înainte de termen a dreptului subiectiv.  

Particularitatea termenelor punitive consta în aceea că asupra lor nu se răsfrâng regulile de suspendare, 
întrerupere şi restabilire, cum aceasta se întâmplă în cazul termenelor de prescripţie extinctivă.  

În anumite cazuri termenele precluzive pot fi doar prelungite. Astfel la omiterea din motive întemeiate a 
termenului pentru acceptarea moştenirii art.1519 C.civ. prevede prelungirea termenului pentru primirea 
moştenirii. Poate fi prelungit termenul sancţionatoriu de păstrare a spaţiului locativ persoanei temporar absente 
(art.63 Codul Locativ RM). Termenele punitive se stabilesc de lege sau de contract, dacă aceasta e prevăzut de 
lege. 

c) termene de garanţie. Prin termen de garanţie se înţelege termenul înăuntrul căruia debitorul poartă 
răspundere pentru calitatea bunului, iar creditorul are dreptul înăuntrul acestui termen de a cere remedierea 
gratuită a bunului, preschimbarea bunului, serviciul sau aplicarea altor urmări prevăzute de lege sau contract. 
Dar după natura sa termenele de garanţie sunt asemănătoare cu cele punitive. Termenul de garanţie nu poate fi 
prelungit, nici restabilit prin hotărâre judecătorească. În cazurile prevăzute de lege termenele de garanţie pot fi 
doar prelungite. 

Concluzii: 
Considerăm că importanţa termenelor în derularea raporturilor juridice civile este de netăgăduit. Motiv 

din care aceste urmează a fi privite multiaspectual: atât ca şi conţinut a drepturilor şi obligaţiilor civile; ca şi 
condiţie sau chiar şi drept limită de realizare a lor. 

Mai mult ca atât varietatea termenelor civile determină nu doar diversitatea drepturilor şi obligaţiilor 
civile, ci şi modalităţile de derulare a raporturilor juridice în care termenul constituie o condiţie de valabilitate ca 
o categorie juridică de drept civil.      
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США-ИНДОНЕЗИЯ: ГЛОБАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО ПО ВОПРОСАМ 
БЕЗОПАСНОСТИ И РЕГИОНАЛЬНЫХ АМБИЦИЙ 

 
ПОДБЕРЕЗНЫХ И.Е. 

к.и.н., доц. 
г. Николаев, Украина 

 
Резюме: В статье рассматриваются элементы американо-индонезийского стратегического партнерства на 
основе равенства и взаимного интереса. Исследование подчеркивает необходимость продолжения тесного 
сотрудничества и координации двусторонних отношений, способствующих распространению демократии, 
морской безопасности в регионе, региональной стабильности в Юго-Восточной Азии. 
Ключевые слова: внешняя политика, демократия, Индонезия, региональная безопасность, США. 
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Abstract: The article “USA-INDONESIA: a global partnership for security and regional ambitions”discusses the elements 
of the US-Indonesia strategic partnership based on equality and mutual interest. The study emphasizes the need for 
continued close cooperation and coordination of bilateral relations conducive to the spread of democracy, maritime 
security in the region, regional stability in South-East Asia. 
Key words: foreign political, democracy, Indonesia, regional security, the United States. 

 
Не принимая во внимание трудности сотрудничества, США и Индонезия все же смогли 

эффективно сотрудничать, особенно в таких аспектах как борьба против терроризма и других 
транснациональных преступлений, обеспечении и поддержке региональной стабильности и 
безопасности. Вообще, партнерство с Индонезией является выгодным, ведь она является самой 
демократической мусульманской страной в АТР, а также потому, что эта страна находится на 
экономически выгодном перекрестке международной торговли. Для Индонезии США является 
чрезвычайно важным партнером, ведь именно с руки этой страны в Индонезию приходит наибольшая 
иностранная помощь, чем к любой из стран. Поэтому можно утверждать, что их партнерство есть 

Анализ историографии свидетельствует, что крепкие отношения из США дают Индонезии 
значительные преимущества –модернизация страны, помощь в чрезвычайных ситуациях или по 
вопросам безопасности, обеспечения квалифицированными специалистами. В данном исследовании 
будут рассмотрены некоторые элементы стратегического партнерства, и несколько тем, которые осветил 
в своем выступлении в ноябре 2008 года президент Юдхойоно. 

С 2005 г. Индонезия начала активно участвовать в миротворческих, военных и гуманитарных 
операциях, что стало поводом к отмене в США, ноябре этого года, санкций против индонезийских 
вооруженных сил. Также возобновились обменные учебные программы и торговля. Именно такой жест 
со стороны США делает их основным бенефициаром в возобновлении отношений. Кроме того обмен 
профессиональными учебами по военным вопросам между двумя странами улучшают оборонную 
дееспособность в регионе в случае сотрудничества. Таких обменных учеб было запланировано 140 на 
2008г., но их количество пришлось сократить из-за недостатка бюджета, а также из-за недостатка 
подходящих кандидатов для этой программы (по мнению США). Именно это развивает недоверие обоих 
страны, а тем больше со стороны Индонезии в США, так как они считают, что США дискриминирует 
членов армейского спецназа для участия в военных школах. Больше того США лишили Индонезийскую 
Национальную армию (ИНА) от получения военного образования из-за того, что участвовали в 
проведенные референдуму за независимость в Восточном Тиморе в 1999 р, что не обошлось без военных 
конфликтов. 

Но не принимая во внимание определенные расхождения, нынешняя ИНА значительно отличается 
от армии за президента Сукарно, а реформирована современная армия президента Юдхойоно отстранена 
от вмешательства в политические дела и перешла к демократическому управлению. Но все же 
некоторые пережитки остались неизменными, например, ИНА до сих пор не демонтировали свою 
бизнес-империю, и это лишь потому, что правительство не может себе позволить взять на себя полное 
финансовое обеспечение армии. Так как правительство предоставляет большего внимания борьбе с 
безработицей, урегулированию цен на энергоносители и продовольствие, соответственно, 
окончательное реформирование армии отодвигается на второй план. 

Кроме армии в сфере обеспечения безопасности в Индонезии есть Индонезийская Национальная 
полиция (ИНП), которая в отличие от ИНА значительно быстрее себя реформирует. Общая программа 
Государственного департамента юстиции сыграла ключевую роль в укреплении потенциала 
правоохранительных органов и государственной службы, потому что именно от которых зависит 
внутренняя безопасность страны. 

По завершению сепаратистских угроз в провинции Ачех и других, ИНА обратила свое внимание 
на нетрадиционные средства безопасности, которую называют "операции без войны", которая 
распространяет гуманитарную помощь и строительные работы, что обеспечивает экономический рост. 
Кроме того их деятельность направлена и на борьбу со стихийными бедствиями, охрану природных 
ресурсов и безопасности на море. Но наиболее важной целью ИНА является поддержка мира в регионе и 
участие в миссиях ООН. Довольны такой политикой США поддерживают и поощряют индонезийцев 
участвовать в операциях ООН, на какие ИНА отправляют 1500 солдат и полицейских ведь это стоит 
значительно дешевле для США, чем выполнение подобных миссий американскими военнослужащими. 
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Для Индонезии это выгодно тем, что происходят денежные поступления на содержание армии и ее 
реформирование, а также повышает квалификацию военнослужащих. И все же таки политика США 
относительно Индонезии должна быть прозрачной, а исполнительная и законодательная власть должны 
проводить консультации со специалистами, которые ознакомлены с характером и культурой данной 
страны. Если это будет так, то Индонезия в дальнейшем станет более надежным партнером для США в 
АТР. 

После цунами в Ачех, отношения двух правительств, относительно вопросов безопасности, 
значительно улучшились было возобновлено программа Международного образования, расширенные 
контакты между американскими и индонезийскими офицерами, возобновлена продажа новейшей 
системы вооружения. 

Не принимая во внимание значительный успех, обеим странам положено еще много чего сделать и 
решить немало нерешенные вопросы. Во-первых-решить вопрос демонтажа военных империй, во-
вторых –провести административно-территориальную реформу армии, в-третьих – расширить программ 
из образования и иностранного военного финансирования. Кроме того оптимальным условием 
модернизации для Индонезии является условие сохранения международного диалога с ее ближайшими 
соседями в регионе, а также стать более открытой для конструктивных отношений с США и другими 
западными странами, что и пытается сделать администрация Юдхойоно. 

Следовательно, не принимая во внимание невероятные изменения в Индонезии, что с 1998 г. 
Прошла достаточно большой путь –от автократии к самой демократической стране в Юго-восточной 
Азии, взаимодействие с Соединенными Штатами продолжает быть испытанием из политической 
зрелости. Кроме того в связи с увеличением обязанностей в качестве регионального лидера, Индонезия 
учится балансировать во внешних отношениях. Необходимо еще раз отметить, что основным вопросом, 
даже в мирное время, остается вопрос безопасности, а потому повышение профессионализма ИНА 
способствует улучшению диалога из данной тематики. 

Несмотря на мирное сосуществование всех стран, основными приоритетами любого государства 
были, есть и остается обеспечение безопасности. Поэтому сегодня основным вопросом в решенные этой 
проблемы есть тесное сотрудничество между вооруженными силами и гражданскими учреждениями. 
Это касается и США и Индонезии, только они еще расширяют свой спектр сотрудничества в отрасли 
безопасности, выполняя миссии морской безопасности, защиты ресурсов и предвидения и управления 
стихийных бедствий, миротворческие миссии, так вот после азиатского финансового кризиса 1997–1998 
гг., индонезийские военные сделали большой взнос в миротворческие миссии ООН. Такая активность со 
стороны Индонезии делает ее чрезвычайно полезной для Соединенных Штатов. 

С 2005 г. США стремились возобновить сотрудничество с Индонезией по вопросам безопасности, 
которые включали привлечения Индонезийской национальной полиции (ИНП) и Индонезийской 
национальной армии (ИНА), которые значительно уменьшились через наложенные санкции США. 
Возобновление диалога стало возможным после опустошительного цунами в Ачехв декабре 2004 р., 
следствием которого стало снятие санкций, предоставления гуманитарной помощи и возобновления 
военного сотрудничества. С того времени США возобновили учебу индонезийских военнослужащих. 
Также возобновилось сотрудничество на высоком уровне в предвидении и избежание стихийных 
бедствий, международных миротворческих, борьбе с терроризмом, обеспечении морской безопасности и 
других сфер. 

Однако, полная нормализация отношений до сих пор не была достигнута через определенные 
ограничения, которые сохранились и напряжение и разочарование в двусторонней политике обоих 
правительств. Поэтому над многим им еще следует поработать для нормализации отношений. "Мы еще 
полностью не возобновили доверие между нашими правительствами, а без этого доверия есть больше 
шансов так и не достичь взаимопонимания" заметил Б. Обама [1]. 

Соответственно ситуации возникает вопрос: почему США должны создавать себе новые 
проблемы через страну, с которой не имеют договорных обязательств? А потому, что на этом базируется 
геополитика влиятельных стран. Поэтому и не возникает сомнения, что сотрудничество с Индонезией у 
отрасли безопасности является чрезвычайно перспективным, ведь именно Индонезия принадлежит к тем 
трех стран, от которых зависит безопасность судоходства США в Малаккском проливе. Кроме этого, 
она является ключевым партнером в Юго-восточной Азии в борьбе с терроризмом, торговлей людьми, 
наркотиками и другими видами транснациональной преступности. Важным фактом является и то, что 
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Индонезия занимает или не ведущую роль в политической деятельности АСЕАН и призывает к 
сдержанности на Ближнем Востоке и поиске мирного способа решения конфликтов [2]. Больше того 
США начинают зависеть от многостороннего сотрудничества из ИНА и ИНП, так как пытаются 
защитить свои национальные интересы в отрасли безопасности. 

Таким образом, это сотрудничество становится индикатором налаживания двустороннего диалога, 
которым, теперь, США не может позволить разрушиться через невнимательность или конкурирующие 
приоритеты, о чем и утверждают некоторые американские азиаты, отмечая, что политика сближения 
необходима для оптимизации оборонных отношений, сделав их договорными. Так как бывший 
американский дипломат Альфонс Ла Порта предложил поднять статус союзника с помощью увеличения 
американской помощи в военной реформе, которая может стать ключевым в двустороннем партнерстве, 
а также активизировать финансирование академических программ для американских и индонезийских 
специалистов [3]. Этот союз из США должен быть разработанным без формальностей, потому что 
значительное улучшение политической ситуации в Индонезии выделяет ее среди других американских 
союзников в Юго-восточной Азии. Это обусловило большее поступление экономической помощи со 
стороны США в Индонезию и развитие функционирующего партнерства. 

Демократическое правительство Индонезии имеет и собственный широкий спектр возможностей 
для обеспечения своей безопасности без помощи США, а также преследование Индонезией более 
радикальных возможностей представляет угрозу для Соединенных Штатов и, в первую очередь, на 
региональное влияние в АТР. 

Индонезия уже предприняла определенные шаги для установления определенного военного 
сотрудничества с Россией, Китаем и другими странами, таким образом, расширив свои источники 
вооружения и военной техники в целях избежание эмбарго на снабжение оружия, примером которого 
служит введение США в 1990-х гг., что почти уничтожило боевую готовность ИНА. Таким образом, 
Индонезия, решая безопасность сотрудничества из США и учитывая все возможные варианты, 
заключила договоры с Китаем, Россией, Индией, Австралией, Новой Зеландией, Южной Кореей и 
Великобританией [4]. Не имея другого выбора, США должны были расширять спектр отношений, что 
сделало бы стратегическое партнерство сосредоточенных, даже, на принципах бездоговорных 
обязательств, почему и способствовала отличная игра ловких американских политиков. 

В ноябре в 2000 г. Президент Юдхойоно во время визита в Вашингтон формально расширил 
стратегическое партнерство с Соединенными Штатами. Он высоко оценил индонезийско-американские 
отношения и выделил благоприятные моменты в сотрудничестве двух стран, которые базируются на 
принципах равноправия, взаимном уважении, "где всегда есть место собственным интересам и не 
вопреки общему труду". 

"Для США, содействие демократического развития остается главным приоритетом"- заявила 
Кондолиза Райс [5]. Переход Индонезии от самодержавия президента Сукарно к демократии сегодня 
является одним из интересных явлений в истории. Изменения начались еще в мае в 1998 г., когда потом 
больше чем 30-летнего самодержавия Сукарно, комбинационного экономического давления, 
недовольства населения, политического и военного давления, заставило бывшего генерала к 
радикальным изменениям в стране, которые сформулировали современную Индонезию, которая 
является примером мусульманской демократии в Юго-восточной Азии. По результатам парламентских и 
президентских выборов в Индонезии в 2004 г. Можно утверждать, что индонезийцы более организованы 
и более демократические, чем большинство населения в Азиатском регионе, так как на выборы 
появилось едва не все население. Такие показатели способствовали процветанию демократических 
настроений среди населения. 

За последние десятилетия в Индонезии произошли значительные изменения в политическом 
регулировании, которые доказали, что ислам и демократические изменения могут вжиться. Кроме того, 
Индонезия и в дальнейшем набирается опыта в США по вопросам распространения демократии и 
становится платом распространения ее в АТР . 

Все же, несмотря на определенный успех и прогресс, стране не хватает глубоких демократических 
традиций в формировании и подготовке кадров в необходимых сферах. Особенно это касалось сектора 
безопасности, пока не начался процесс реформации в 1998 Долгие годы вооруженные силы оставались 
достаточно элитарными, антидемократическим и испорчено - привилегированными во времена Сукарно, 
и после его падения ситуация изменилась, хотя это и нанесло удар по их гордости и финансировании - 
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военачальники отказались от своих парламентских и других выплат, а некоторые из них даже ушли в 
отставку. Военные согласились на проведение реформ, ведь понимали, что это необходимо сделать. 
Поэтому и не удивительно, почему две политически и экономически сильные демократические страны 
начали сотрудничать, о чем и заявили в Джакарте в 2007 после встречи двух президентов [6]. 

Индонезия является крупнейшим архипелагом в мире, имеет более 17000 островов, а также с 
большим количеством морей и проливов в мире, которые создают наибольшие сочетание 
стратегических водных маршрутов. Таким образом, все коммерческие операции в Индийском и Тихом 
океанах должны проходить через воды Индонезии [7]. 

США имеет жизненно важные интересы национальной безопасности в поддержке свободного и 
безопасного маршрута через Малаккский пролив, пролив Макассар и внутренние моря Индонезии. 
Безопасность морских путей обеспечивается для всех видов транзитных, подводных и грузовых 
кораблей. Так как Малаккский пролив перегружен, то мелкие торговые корабли используют менее 
переполненные проливы. 

Индонезия, Малайзия и Сингапур сделали важные шаги для настройки совместного 
патрулирования Малаккского пролива. При финансовой и технической помощи со стороны США, 
Японии и других стран , эти многочисленные патрулирования уменьшают частоту пиратства, хотя 
совсем остановить не в состоянии. Также важной проблемой является движение экстремистов и 
террористов через воды Филиппин , Малайзии и индонезийских островов . 

Естественным является и то, что Индонезия собственные интересы в обеспечении безопасного и 
беспрепятственного прохождения международного судоходства через проливы и внутренние моря. В 
основном это зависит от экономической заинтересованности, к тому же правительство страны 
заинтересовано в сохранении своей морской экономической зоны против браконьерства, рыболовства и 
других экономических преступлений. По оценкам Индонезия теряет ежегодно 16 млрд. долларов за 
ограбления морских ресурсов [8]. 

В наше время существует более десятка специальных индонезийских государственных 
учреждений, борющихся за сохранение ресурсов страны. Прежде всего к ним относится морская 
полиция, Департамент морских дел и рыболовства, Министерство транспорта и другие. Создание 
морской координационного совета безопасности помогла минимизировать межведомственное 
соперничество, а также способствовать их сплоченной деятельности. Вместе с тем существует 
заинтересованность США в сотрудничестве с индонезийскими учреждениями для расширения их 
возможностей для защиты национального благосостояния. 

США имеет целью поддержку региональной стабильности в мире и в Юго-Восточной Азии, 
удовлетворяет ее национальные интересы, поэтому они имеют сильный кооперативный связь с 
региональной ассоциацией - АСЕАН. Интересы США в данном регионе характеризуются как 
соперничество с Китаем: "Без согласованного, надежного подхода США к региону, страны начнут 
развивать общие интересы в альтернативном направлении, а именно - с Китаем ... В США много 
поставлено на карту, чтобы это допустить " [9] . 

Так как Индонезия является одним из членов АСЕАН, то она играет ведущую роль в регионе. При  
невзгодах 1990- х гг., Финансового краха региона и политических потрясений 2000-х гг., Индонезия 
потеряла эту роль. Но, несмотря на все препятствия, президент Юдхойоно подчеркнул, что 
индонезийское лидерство в АСЕАН - это важнейшая цель иностранной политики государства. В 
отношении этих заявлений посол США Кэмерон Хьюм описал позицию Индонезии таким образом: 
«Индонезия является лидером на мировой арене. США восхищаются демократическим руководством 
Индонезии. Успех Индонезии по развитию демократических институтов показывает путь другим 
странам. Кроме того Индонезия является ведущей страной АСЕАН, продвигает демократические права 
человека. Индонезия, как толерантная и многонациональная страна , оказывает помощь другим странам, 
стремящимся реформировать и провести мирные демократические преобразования» [10]. 

По международным оценкам, международная политика Индонезии выходит за рамки АСЕАН и 
позиционирования страны и влияет на Ближнем Востоке [11]. В мире Индонезия выступает как самая 
густонаселенная и самая умеренная мусульманская страна. Демократические преобразования в этой 
стране вызывают восхищение со стороны США, а также указывают на то, что на Ближнем Востоке 
Индонезия является наиболее влиятельным государством. 
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Помощь Индонезии в укреплении демократической системы - это не только американский проект, 
но и попытка воздействовать на мусульманский мир. Президент Юдхоьоно по прогнозам имеет модель 
умеренного развития в Индонезии демократического ислама, а также на содействие активному влиянию 
на международную политику в регионе [12]. 

США и Индонезия не всегда решают вопрос по международной безопасности, но поддержка 
Индонезии становится более ценной, когда приходят к согласию по вопросам борьбы против 
незаконного оборота наркотиков и терроризма. В большинстве случаев страны поддерживают интересы 
друг друга, что становится примером для всех исламских стран. 

США и Индонезия имеют общую заинтересованность в международных миротворческих 
операциях. В 2006 Индонезия направила мотострелковую батальонную целевую группу для 
прохождения службы во временной армии ООН в Ливане. Этот жест можно рассматривать, как желание 
участвовать в мировых делах, в частности на Ближнем Востоке. После этой операции Индонезия 
укрепила свои позиции в Ливане. Кроме того было направлено другую военную группу на службу в 
Конго вместе с другими миротворцами из Китая, Непала, Южной Африки и Уругвая. Для США это 
также имело положительный характер, поскольку Соединенные Штаты по-прежнему финансируют 
миротворческую деятельность ООН. По подсчетам специалистов такая миротворческая операция 
проведена ООН стоит половину той суммы, которую бы потратили на аналогичную операцию, 
проведенную самими Штатами [13]. 

Сотрудничество Индонезии и США может достичь успеха в любой сфере - морской безопасности, 
региональной безопасности, в продвижении демократических преобразований на Ближнем Востоке и 
поддержанию мира в горячих точках по всему миру. Неограниченное военное сотрудничество между 
двумя странами имеет важное значение для становления взаимодоверия и поддержки. Индонезийскую 
национальную армию 10 лет осуждали, за ее участие в нарушении прав человека, но возможно если бы 
тогда США продолжали заниматься делами ИНА и помогли ей с демократическими преобразованиями, 
прежде чем осуждать, то армия лучше бы служила не только национальным индонезийским интересам, 
но и интересам АТР в целом [14]. 

Исследование данного вопроса показало, что двусторонние отношения в сфере безопасности в 
целом улучшаются, но в будущем этого будет не достаточно. Руководству двух стран необходимо 
акцентировать внимание на укреплении доверия, программах проектирования и формирования 
ресурсов. 
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Rezumat: Etica dă lumii o şansă.  În sfera moralei, legiuitorul este corectivitatea anonimă. Tăcerea legii cu privire la o 
anumită conduită nu înseamnă o justificare implicită a acesteia. Există o corespondenţă necesară între morală şi drept: nu 
se poate susţine că un act oarecare este obligatoriu numai pentru că este conform dreptului. Dreptul are nevoie de suportul 
moralei. Există o tablă de valori care are lucruri comune: în timpul războiului, Shakespeare e valabil la Berlin şi Goethe 
la Londra; ce ne desparte? 

 
Abstract: Morality gives world a chance. In the morality sphere, the legislator represents the anonymous community. The 
law silence regarding a certain conduct does not mean an implicit  justification of it. There is a necessary correspondence 
between morality and law: it could not be maintained that a certain act is mandatory only because  it is according to the 
law. The law needs the morality support. There is a values table which has common things: during the war Shakespeare is 
valid at Berlin and Goëthe at London; what separate us? 
 
Introducere: 
Nu există popor fără morală, numai că aceea a societăţilor inferioare nu era la fel cu morala noastră: era 
esenţialmente religioasă [1, p.5-10]; cele mai numeroase şi mai importante îndatoriri nu erau ale omului faţă de 
ceilalţi, ci ale omului faţă de zei, îndeplinirea întocmai a riturilor impuse, dându-le zeilor ce li se cuvine şi chiar, 
la nevoie, - sacrificându-se  întru slava lor [2,p.174]. Cu timpul însă, îndatoririle omului se înmulţesc, se 
clarifică, unele trec în prim plan, altele luând loc secund sau tinzând să se şteargă.  
 Dacă simţim mai mult decât predecesorii noştri necesitatea unei educaţii morale, în întregime raţională, 
poate însemna că am devenit mai raţionalişti, aspect al individualismului de tip intelectual, o percepţie mai 
delicată despre ceea ce înseamnă demnitatea umană. 
 De fapt, în expresia lui B. Spinoza “un om care este călăuzit de raţiune este mai liber într-un stat unde 
trăieşte după orânduirea obştească, decât în singurătate,  unde ascultă numai de el însuşi” [3, p.186]. Raţiunea 
are însă un câmp larg de exerciţiu : de la “puritatea intenţiei care poate justifica orice faptă condamnată de legi 
şi de morală” [4, p.205] până la a afirma că “oamenii sunt şocaţi de faptul că li se cere o perfectă coerenţă; ei 
ştiu prea bine că gândurile lor nu sunt cu totul gratuite, nici cu totul sincere” [5, p.448]. 
 În opinia lui Voltaire “Si Dieu n’existait pas, il faudrait l’inventer”; credinţa în existenţa divină 
reprezintă un suport necesar al vieţii morale; asemenea lui Locke, Voltaire nu credea că viaţa socială ar fi 
posibilă fără religie, dar religia nu înseamnă pentru el nici teologie, nici superstiţie; s-ar rezuma doar la credinţa 
într-un Dumnezeu bun şi puternic, distribuitor al justiţiei [6, p.261]. 
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 Pentru Hegel  există o ambivalenţă a Raţiunii absolute :  ea e substanţă şi lege supremă a existenţei, 
realitate şi valoare, principiu explicativ şi normă supremă, totodată, a acţiunii şi devenirii universale în direcţia 
unui ideal de libertate şi universalitate etică [7, p.334]. 
Încercările doctrinarilor de a fundamenta morala respectiv de a întemeia responsabilitatea morală au condus la 
interesante interpretări. 
 Platon afirmă că “nu este posibil, totuşi nici ca răul să dispară, fiindcă este necesar să existe totdeauna 
ceva care să fie contrariul răului” [8, 176a], iar răspunderea alegerii aparţine aceluia care a făcut-o, Divinitatea 
nefiind răspunzătoare [9, 617d]. Pentru Aristotel [10, p.28], faptele oamenilor trebuie judecate şi sancţionate din 
punct de vedere moral;  pentru cine admite un judecător transcendent nu-i mai rămâne decât să fixeze codul 
normelor  obligatorii şi modul cum sancţiunea urmează, măcar în altă lume, în mod ineluctabil. Potrivit 
concepţiei sale, faptul fundamental, axă a vieţii morale este constatarea că faptele noastre  sunt supuse unei 
sancţiuni care nu este nici transcendentă, nici divină, ci pământeană şi omenească; “legiuitorii pedepsesc pe cei 
vinovaţi de acte condamnabile şi onorează pe autorii acţiunilor virtuoase” [11, 1113b]. Pentru Protagoras, cel ce 
vrea să pedepsească în mod inteligent, nu loveşte din cauza trecutului, ci în vederea viitorului, pentru ca nici 
vinovatul, nici martorii pedepsei să  nu mai fie ispitiţi; a gândi astfel înseamnă a crede că virtutea se poate 
învăţa, dacă e adevărat că pedeapsa are ca scop intimidarea [12, 324a-b]. 
 După Nietzsche, conceptul moral de vină derivă din noţiunea materială de datorie, din ideea de  
echivalenţă; o vedea venind din trecutul îndepărtat, din “relaţiile  contractuale între debitor şi creditor care sunt 
la fel de vechi ca şi apariţia subiectelor de drept, relaţii care, la rândul lor ne întorc la formele iniţiale de 
cumpărare, schimb, vânzare, tranzacţii” [13, p.341]. Despre pedeapsă, autorul afirmă că în ea se caută 
adevăratul “instrumenteism” al reacţiei sufleteşti care este numită conştiinţa încărcată; că, în preistorie, 
dezvoltarea sentimentului de vinovăţie a fost frânată cel mai mult, tocmai prin pedeapsă, cel puţin în ce priveşte 
victimele puterii punitive, răufăcătorul fiind împiedicat să condamne în sine fapta, tocmai de aspectul 
procedurilor judiciare şi executive [14, p.361]: el vede exact acelaşi gen de acte, dar înfăptuite în numele 
dreptăţii; răufăcătorii ajunşi din urmă de pedeapsă nu au simţit în privinţa faptei lor rele decât că “ceva s-a 
încurcat aici pe neaşteptate” şi nu – “lucrul acesta n-ar fi trebuit să-l fac”; s-au supus pedepsei cum te supui unei 
boli sau nenorociri [15, p.362]. Singura care critică fapta este înţelepciunea. 
 Demersul kantian parcurge drumul de la evidenţa voinţei bune, aşa cum există în spaţiul conştiinţei 
comune şi ajunge la punctul în care voinţa bună stă în faţa limitei sale, făcând locul datoriei, care apare din ea, 
dar depăşind-o prin plusul de forţă pe care-l semnifică şi-l valorizează [16, p.127]; ne-condiţionarea de orice 
înclinaţie defineşte conceptul actului moral. 
 “Datoria este necesitatea de a îndeplini o acţiune din respect pentru lege” [17, p.18]; “dacă suntem atenţi 
la ceea ce se petrece în noi înşine de câte ori încălcăm o datorie,  găsim că, într-adevăr, nu voim ca maxima 
noastră să devină o lege universală”, “(…) am găsi o contradicţie în propria noastră voinţă, anume că un anumit 
principiu este obiectiv necesar ca lege universală şi totuşi subiectiv n-ar trebui să fie universal valabil, ci ar 
trebui să îngăduie excepţii”. 
Practic, imperativul categoric uneşte toţi oamenii într-un întreg formal; se constituie la Kant o idee de 
comunitate umană necesară prin care se  depăşeşte atât raţionalismul dogmatic, cât şi empirismul faptic61 [18, 
p.158]; înseamnă : nu acţiona decât după maxima care ai dori să devină legi generale ale tuturor fiinţelor 
raţionale. 
 Acestui sistem îi aduce Schopenhauer obiecţii incisive, acuzându-l de abilitate în disimulate: “ în urma 
acestui raţionament (n. n. – cel kantian expus), raţiunea ia numele de raţiune practică” [19, p.40]; aşa cum se 
exprimă – “fundamentul moralei lui Kant (n-ar fi raţiunea – n. n.) – simpla62 deghizare a moralei teologice”63 
[20, p.81], după care atacă virulent: “le datorez moraliştilor un sfat paradoxal – începeţi, vă rog prin a studia 
viaţa!”64 [21, p.82], propune o singură cale de a descoperi fundamentul eticii – calea experienţei. 
 Explică: săracul care, graţie distribuţiei inegale a bunurilor, se vede condamnat la lipsuri şi muncă grea,  
nu va  recunoaşte că o astfel de inegalitate are drept cauză inegalitatea meritelor reflectată în câştigurile 
dobândite cinstit, suum cuique; de unde îşi va lua el raţiunile pur morale care îl opresc să pună mâna pe bunul 
celuilalt ? Cel mai adesea îl opreşte legea! Dacă l-ar mai putea reţine ceva, ar fi religia. Atunci,  ce e cinstea, o 

                                                 
61 L.Goldman : La communante humain et l’ univers chez Kant, P.U.F., 1948, p.183, - lucrare citată de N.Belu în op.cit., p.158, infra 30. 
62 Arthur Schopenhauer : Fundamentele moralei, Ed.ANTET, Imprimeria de vest, Oradea 1994, p.40 
63 Ibidem, p.81 
64 Ibidem, p.82 
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convenţie ? Dacă şi restul moralei e la fel ?! Omul acţionează din milă dezinteresată, ori din echitate spontană ? 
Afirmă că există o conştiinţă bastardă, constientia spuria pe care adesea o luăm ca adevărată65 [22]; menţionează 
ca exemplu o expresie englezească de un profund realism – “nu-mi pot permite să întreţin o conştiinţă”. În final, 
distinge două virtuţi : justiţia – bazată pe experienţă (Ad neminem ante bona mens venit, quam mala omnes 
praeoccupati sumus– Nimănui bunele intenţii nu îi vin înainte; toţi suntem de mai înainte stăpâniţi de gândul 
rău)66 [23; 5,7] şi caritatea – a cărei sursă este religia creştină. 
 Hegel obiectează faţă de sistemul Kantian :  legea morală e o formă goală ce nu poate arăta care sunt 
datoriile noastre concrete, iar între raţiune şi dorinţă există un permanent conflict; în replică – specificarea, 
nominalizarea ar însemna distrugerea valabilităţii universale a voinţei, subiectul uman nu s-ar mai supune unei 
legi morale, universală şi necesară prin universalitate. 
 Aşa, punctul de vedere moral denotă o natură obiectivă: mulţi oameni comit acte imorale şi există multe 
neînţelegeri cu privire la moralitate, dar foarte puţini sunt cei lipsiţi totalmente de conştiinţa morală;  aproape 
toţi ştim să privim  acţiunile umane din perspectiva morală67 [24, p.186]. Numai în felul acesta poate fi înţeles 
imperativul categoric : “acţionează astfel încât maxima voinţei tale să poată oricând valora în acelaşi timp  
principiu un al unei legislaţii universale”68 [25, p.62]. Principiile practice materiale de determinare considerate 
ca fundament al moralităţii sunt: subiective – sunt toate empirice şi evident toate incapabile să procure principiul 
universal al moralităţii, dar şi obiective (interne – al perfecţiunii, externe – perfecţiunea supremă a voinţei lui 
Dumnezeu) şi se întemeiază pe raţiune. Aici, singurul fapt pe  care “metafizica moravurilor” îl recunoaşte ca 
atare este conştiinţa unui trebuie (Sollen) necondiţionat, a  unei legi care ordonă nu numai imperativ ci şi 
categoric;  ceea ce consideră o maximă, adică o regulă subiectivă de acţiune, nu sunt consecinţele neplăcute la 
care duce ci imposibilitatea de a o transforma în lege universală69 [26, p.275]. 
 Dar se poate afirma că raţiunea şi subiectivitatea formează un cuplu aporetic? Opţiunea presupune însă 
prezenţa activă a spiritului critic; conflictul dintre raţiune şi subiectivitate, dintre raţiunea practică şi afectivitate 
reprezintă o constantă a vieţii noastre subiective70 [27, p.63-68];  fiecare din ele doreşte să guverneze singură; 
transformată în factorul director al conştiinţei, una exclude pe cealaltă, cel puţin în ce priveşte principiile de 
bază ale perspectivei existenţiale pe care ne-o poate oferi. Neconcilierea lor de substanţă nu înseamnă însă 
imposibilitatea unui contract sau cooperări. 
 În aceeaşi idee, etica nu se distinge prin aceea că anulează lumea, ci, dimpotrivă – prin faptul că dă 
lumii o şansă71 [28, p.59]; virtuţile nu sunt Binele însuşi, sunt manifestări ale lui, impregnat de relativitate, în 
teritoriul vieţii zilnice; eticul este prin definiţie un teritoriu al surprizei : şi tâlharii se pot mântui; Iov e lovit în 
ciuda virtuţilor sale; crima poate deveni un Damasc al înţelepciunii sau – nimic nu e definitiv pierdut şi nimic nu 
e definitiv câştigat72 [29, p.65]. 
 Există o dependenţă esenţială de libertate. “Sunt, într-adevăr , liber să pot fi liber?” – Se întreabă un 
moralist al timpului nostru, Jean – Marie Domenach73 [30, p.99] şi cultura prezentului îi oferă două răspunsuri 
extreme : unul – zeii şi societatea mi-au furat libertatea74 [31, p.99], iar celălalt – libertatea mea e o iluzie. 
 Axiologie, ca funcţie a eticii, înseamnă distincţia pe care gândirea etică o face între valori şi antivalori, 
pseudovalori, nonvalori. Funcţie normativă înseamnă crearea de norme, dar etica nu poate crea norme pentru că 
ele sunt create în viaţa reală a colectivităţilor 75[32, p.52]; etica poate doar analiza şi teoretiza tria normele după 
gradul lor de valoare : cele două funcţii pe apropie până la identitate pentru că în sfera moralei, legiuitorul este 
subiectul colectiv, colectivitatea anonimă. Problema funcţiei normative a eticii rămâne deschisă datorită 
legăturii şi diferenţei dintre nivelul spontan cognitiv al vieţii morale şi reflecţia etică specializată, dintre sistemul 
normativ colectiv şi scara morală individuală. 
 Există o limită perceptibilă în etică: numai relaţiile morale ale omului faţă de om sunt conceptibile 
pentru noi; relaţia care ar exista între divinitate şi om depăşeşte limitele eticii şi pentru noi este absolut 

                                                 
65 Exemplu – evreul bigot Leiba Zobal din O făclie de Paşti a lui I.L. Caragiale 
66 Seneca : Etica Politică, 50,7 
67 William James Earle : Introducere în filosofie, Ed. ALL, 1999, p.186 
68 Immanuel Kant : Critica raţiunii practice, Ed.IRI, Buc., 1995, p.62 
69 Immanuel Kant, Întemeierea metafizicii moravurilor, Ed.ANTAIOS, p.275 
70 Vasile Frăteanu : Eseu asupra subiectivităţii, în conştiinţă şi luciditate, Ed.DACIA, Cluj-Napoca, 1987, p.63 – 68 
71 Andrei Pleşu : Minima moralia, Ed. HUMANITAS, Buc., 1994, p.59 
72 Ibidem, p.65 
73 Jean – Marie Domenach : Dependance et liberte, în  Ume morale sans moralisme, Ed. Flamarion, p.99 
74 Un fapt divers – în gara Saint Lazaire 
75 Tudor Cătineanu : Elemente de etică, Ed. DACIA, Cluj – Napoca, vol.I, p.52 
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inconceptibilă. Etica nu se poate extinde dincolo de limitele datoriilor reciproce ale oamenilor76  Kant îşi punea 
problema dacă un jurământ este posibil şi valabil când s-ar jura fără referire la divinitate; pe ce s-ar putea 
întemeia? Răspunsul este univoc din punctul de vedere al procedurii penale române 77: în momentul depunerii 
jurământului se creează vinculum iuris cu consecinţa prevăzută în articolul 260 din Codul penal care 
incriminează infracţiunea de mărturie mincinoasă. Opinăm însă că un jurământ fără referire la  divinitate şi în 
afara unei proceduri judiciare vizează, în exclusivitate sfera moralului,  fundamentul fiind etica 
schopenhauriană. 
 Aspectul expus aduce în discuţie şi faptul dacă există o incompatibilitate între respectul datorat legilor şi 
cel cuvenit normelor morale; se afirmă că respectarea legii nu înseamnă totdeauna şi respectarea normelor 
morale. În realitate, tăcerea legii cu privire la o anumită conduită umană nu înseamnă o implicită justificare a 
acesteia; fără să contrazică normele juridice, o asemenea atitudine poate contraveni normelor morale78. 
 Există elemente comune între normele juridice şi cele morale 79: sunt reguli normative logice, aprecieri 
raţionale, au aceeaşi idee fundamentală – cea de obligaţie; primele legislaţii au avut un caracter sincretic, erau 
norme morale, religioase şi juridice. 
 Se deosebesc, în primul rând prin aceea că  normele morale guvernează intenţia, pe când cele juridice 
materializarea intenţiei; juridic, nu poate fi sancţionată o persoană pentru gândurile sale, conforme sau nu cu o 
anume reglementare. În timp ce normele juridice au un caracter negativ, cele morale vizează pozitivul 
conduitelor; cele juridice sunt susceptibile de sancţiune, cele morale, nu. În morală obligaţiile pot viza persoana 
mea, eu pot avea  obligaţii către mine însumi80, dreptul nu poate institui aşa ceva. 
 Principiul etic tinde la instituirea unei coordonări obiective a acţiunii şi se traduce într-o serie corelativă 
de posibilităţi şi imposibilităţi de  atitudine faţă de mai multe subiecte. Alegerea implică însă o comparaţie, o 
considerare obiectivă. Aprecierile juridice sunt însă în mod constant un raport transsubiectiv. 
 Există însă o corespondenţă necesară între morală şi drept: în fiecare sistem etic, unei ordini juridice îi 
corespunde o anumită ordine morală. Nu s-ar putea susţine că un act oarecare  este obligatoriu, numai pentru că 
este conform dreptului81. 
 Fiecare este şi se crede un bun judecător al sieşi în  ce priveşte morala şi al altora în ce priveşte dreptul. 
Nu se poate judeca moralitatea altuia decât punându-ne în mod ideal şi aproape fictiv în însăşi conştiinţa 
subiectului considerat; nu putem judeca asupra dreptului nostru propriu, decât transpunându-ne în mod obiectiv. 
Este aşa numitul principiul al alterităţii. În această imagine dreptul reprezintă etica obiectivă, iar morala – etica 
subiectivă 82. Dreptul e însă mai bine determinat decât morala : în drept sunt inadmisibile incertitudinile. 
 Există o anumită superioritate a normelor morale:  problemele de moralitate, în general, nu sunt funcţii 
de loc şi timp. Întrebările privind legalitatea trebuie să specifice timpul şi locul: ce e legal sau ilegal depinde de 
actele legislative ale celor ce deţin puterea de a legifera într-un anumit teritoriu; un act poate fi ilegal într-o ţară 
şi legal  în  alta; se promulgă legi noi, se abrogă dintre cele existente. 
  
Concluzii: 
Moralitatea este doar imperfect reflectată în legile actuale. Presiuni pentru  schimbarea legilor vin adeseori din 
partea unor grupuri umane care cred că  un fapt moral, este ilegal şi nu  ar trebui  să fie . Este ceva natural ca 
oamenii să-şi poată vedea convingerile morale reflectate în legi. Ar fi însă absurd să încercăm să investim cu 
putere de lege fiecare din angajamentele noastre morale83 Avem, spre exemplu,  obligaţia morală de a nu fi 
maliţioşi, dar nu ar fi potrivit să trecem maliţiozitatea în ilegalitate. 
 Caracterul obiectiv al normelor morale e dat de geneza lor istorică; sistemul normativ s-a structurat pe 
baza muncii şi a raporturilor dintre oameni. Acţiunile apreciate în timp ca utile, inutile sau periculoase pentru 
viaţa colectivităţii s-au decantat într-un parcurs istoric îndelungat prin încercări şi eşecuri repetate; treptat, s-a 
instituit un sistem de recomandări şi interdicţii. Obiectivitatea lor derivă  din cea  a  nevoilor; prin finalitatea lor 
se obiectivează în activităţi umane şi în relaţiile ce însoţesc aceste activităţi; la naşterea lor indivizii găsesc un 
sistem  de norme morale constituit, care îi formează treptat prin educaţie şi pe care ei îl asimilează. Sunt 
                                                 
76 Immanuel Kant : Metafizica moravurilor, Ed.ANTAIOS, Buc.1998, p.311 
77 Textul actual al art.85 din Codul de procedură penală aşa cum a fost modificat prin legea nr.45/1993  şi prin Legea nr.141/1996 
78 George Antoniu : Corelaţia dintre drept şi morală, Ed. Politică, Buc.1974, p.34 
79 Mircea Djuvara : Teoria generală a dreptului. Drept raţional, izvoare şi drept pozitiv, Ed.ALL, Buc., 1995, p.319 - 323 
80 Ibidem, p.324 
81 Giorgio Del Vecchio : Lecţii de filosofie juridică, Ed.Europa Nova, Buc., 1995, p.198 
82 Ibidem, p.204 
83 William  James  Earle, op.cit., p.208 
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obiective84  pentru că sistemul lor este anterior şi exterior faţă de orice conştiinţă individuală, faţă de  toate 
conştiinţele  individuale. El este încifrat în conştiinţa colectivă care nu  există decât în şi prin conştiinţele 
individuale, dar nu se reduce nici la ele, nici la suma lor. 
 Pentru Kant o normă este obiectivă  dacă este universală şi este universală dacă se adresează sau are 
semnificaţie pentru orice conştiinţă individuală. El a căutat esenţa numai în adâncul conştiinţei individuale, 
având în vedere  un individ general, abstract. 
 Noi însă răsturnăm acest raport : o normă are semnificaţie pentru individ sau indivizi pentru că, înainte 
de a-l viza pe el, ea există la nivelul conştiinţei colective. Noi suntem subiectivul, căruia i se impune norma, în 
sens kantian. 
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Rezumat: Acest studiu tratează problematica morţii din punctul de vedere al dreptului, dar şi al altor ştiinţe, 
punctând aspecte de interes în ceea ce priveşte tema morţii. 
Cuvinte cheie: drept, problematica morţii, religia morţilor, dreptul  la viaţă.  
 
Abstract: The following study is dedicated to deals with the death issue with regard to both the legal rules 
and other sciences, pointing out aspects of great interest to this very issue. 
Keywords: law, the issue of death, dead religion, the right to life. 
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1.  Elongaţia istorică  
Referindu-se la moarte, filosoful rus Nikolai Alexandrovici Berdiaev drept menţiona faptul că “cel mai 

semnificativ şi mai profund eveniment al vieţii”, a reprezentat obiect de preocupare în decursul istoriei 
umanităţii pentru toate popoarele. De-a lungul istoriei s-a încercat întelegerea şi definirea fenomenului, s-au 
iscat discuţii cu argumente pro şi contra aduse de personalităţi ale ştiinţei, filosofiei, moralei sau sociologiei; a 
fost reprezentată din diferite unghiuri în toate artele, de scriitori, muzicieni, sculptori, pictori. La toate acestea se 
adaugă dezbaterea religioasă a problemei, fiecare dintre religiile lumii pronunţându-se într-un sens sau altul cu 
privire la această problemă.  

În raport de epoca istorică şi de gradul de evoluţie al ştiinţei, filosofiei, religiei sau moralei, s-au căutat 
soluţii, s-au dat sentinţe, s-au enunţat definiţii şi s-au tras concluzii, privite cu interes, acceptate mai mult sau 
mai puţin, înlocuite mai devreme sau mai târziu cu altele, adesea contrarii primelor ; s-a revenit la definiţii date 
în epoci anterioare, s-au adus noi argumente, s-a dezbătut iar şi iar ; dezbaterea este în plină desfăşurare şi rând 
pe rând toate încercările au rămas ca puncte de vedere mereu discutate, constituind un inventar care creşte 
necontenit. 

Religia morţilor a fost cea mai veche pe care a avut-o rasa omenească. Înainte de a adora pe Indra sau 
Zeus, omul i-a adorat pe morţi; omului îi era frică de ei şi le adresa rugăciuni. În Grecia homerică morţii nu pier, 
ci trăiesc mai departe în societatea din care au făcut parte. Sufletul, psyhe este specific omului, animalele având 
numai thymos. Nici zeii nu au psyhe, oamenii fiind muritori, iar zeii nemuritori. La moarte psyhe părăsea corpul 
omului. Somnul era considerat asemănător morţii. Zeii morţii şi ai somnului, Thanatos şi Morfeu erau fraţi 
gemeni în mitologia greacă. La moarte psyhe ieşea din corp şi se instala în Hades de unde nu se înapoia 
niciodată. Exista şi un paradis în care mergeau cei drepţi, numit Câmpiile Elizee (1, pag.76).  

La romani, după moarte, cei buni, manes, continuă să existe sub forma unor umbre legate de locul unde 
se odihnea trupul şi primind mâncare şi băutură de la cei în viaţă. Dacă cei vii încetau să le ofere morţilor masa 
funerară, morţii ieşeau din morminte, gemând în noapte, reproşându-le celor vii neglijenţa lor, pedepsindu-i, 
trimiţându-le boli sau făcând ca pământul să nu mai rodească (2, pag. 37).  

Geto-dacii credeau în nemurire; ei se credeau nemuritori atât în spirit, cât şi în trup. În viziunea taoistă a 
mântuirii, acela care realizează în sine ritmurile naturii şi ale ciclurilor cosmice trăieşte reînnoindu-se în 
permanenţă. Textele cele mai vechi vorbesc despre “hrănirea principiului vital” care constă în urmarea unui mod 
de viaţă pur, caracterizat prin detaşare, calm, concentrare şi prin îngrijirea forţelor vitale, suflul şi esenţa 
seminală, evitând să le exploateze peste măsură. Practicile alchimiei încercau prepararea unei “pilule de viaţă 
lungă” care ar fi putut dărui trupului nemurirea (3, pag. 367-368). 

La mijlocul secolului al XIX-lea, moartea civilă a fost desfiinţată. Aceasta, denumită de romani capitis 
deminutio, făcea ca o categorie de persoane deşi în viaţă, să fie lipsită de capacitate juridică (în Roma antică 
sclavul, exilatul şi străinul, apoi condamnaţii la moarte sau la închisoarea pe viaţă şi monahii). Atunci când se 
pierdea unul dintre elementele componente ale capacităţii juridice (status libertatis, status civitatis, status 
familiae), se producea o moarte juridică civilă a persoanei. Dacă se pierdea status libertatis, consecinţa era cea 
mai gravă, persoana suferind o capitis deminutio maxima (de exemplu, omul liber devenea sclav).  Persoana 
care îşi pierdea status civitatis suferea o consecinţă de o gravitate mijlocie, de unde şi denumirea de capitis 
deminutio media (de exemplu, cetăţeanul care devenea latin sau peregrin). Persoana care îşi pierdea status 
familiae suferea consecinţe minore de unde şi denumirea de capitis deminutio minima, care însemna pierderea 
drepturilor de familie (4, pag. 29). 

În dreptul roman, personalitatea înceta în momentul morţii, cu excepţia cazului moştenirii neacceptate, 
când personalitatea defunctului se prelungea. Întrucât în dreptul roman nu se admitea existenţa unui patrimoniu 
fără titular, s-a considerat că în intervalul de timp cuprins între moartea unei persoane şi acceptarea moştenirii 
sale, titularul patrimoniului este chiar defunctul a cărui personalitate se prelungeşte : hereditas iacens sustinet 
personam defuncti (succesiunea jacentă susţine persoana defunctului). Acest principiu se întemeiază pe un text 
din Ulpian (5, pag. 84).  

Ne aflăm într-o situaţie juridică în care moartea, deşi survine, nu marchează încetarea personalităţii. 
Pe cale de consecinţă, în Evul Mediu, uneori, un mort putea fi tratat ca un subiect de drept; Inchiziţia 

pornea procese penale împotriva cadavrelor, le exhuma, le aducea înaintea instanţei şi pronunţa împotriva lor 
pedepse postume, inclusiv confiscarea bunurilor care înaintea decesului constituiau patrimoniul defunctului (6, 
pag. 77). 
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 2.  Moartea ca proces individual şi universal 
 Consider că definirea morţii este un demers la fel de dificil ca şi încercarea de a defini viaţa. Explicarea 
fenomenului morţii pare simplă dacă acceptăm că moartea este încetarea vieţii. Cum însă definirea vieţii ridică 
numeroase dificulăţi, nu este usor a defini corect nici moartea, şi ca şi în cazul vieţii, suntem puşi numai în faţa 
caracteristicilor proceselor şi manifestărilor morţii, fără a reuşi să surprindem esenţa fenomenului.  
 Savanţii din domeniul medicinei au afirmat că organismul începe să moară de când se naşte; într-adevăr, 
aşa stau lucrurile pentru că nu există organism nemuritor. De-a lungul vieţii, celulele apar, îşi îndeplinesc 
funcţiile, îmbătrânesc şi mor. Dar acest lanţ de procese ne apare până la urmă ca o înlocuire a unor piese 
componente ale maşinii vii, care se uzează şi prin procese de reglaj sunt înlocuite.  
       De-a lungul vieţii, în funcţie de factorii individuali şi ambientali, procesele de creştere încetinesc treptat, 
până ce ajung la oprire şi acumulare de tulburări metabolice, care se amplifică şi se complică; factorii endocrini 
încep să intervină în îmbătrânire aşa cum în perioadele anterioare ale vieţii au avut rol în creştere şi dezvoltare, 
în procesele de diferenţiere şi organogeneză, în generarea relaţiilor dintre părţile organismului şi dintre acesta şi 
mediu. Factorii patologici, inclusiv traumatismele de tot felul nu fac altceva decât să accelereze aceste procese 
autodistructive, uneori realizând chiar oprirea bruscă a vieţii. În fucţie de valoarea patogenă a acestor agenţi 
etiologici, nici nu este necesar de cele mai multe ori ca toate organele să moară deodată; afectarea gravă a unuia 
singur este suficientă pentru a declanşa un sindrom tanatogenerator a cărei evoluţie să fie ireversibilă (7, pag. 
46).  
 Este eronat a spune că după moarte se desfăşoară numai procesele catabolice; catabolismul este una din 
laturile inseparabile ale metabolismului, iar metabolismul este caracteristic vieţii. Din punct de vedere medico-
legal, după moarte procesele care au loc sunt procese chimice, guvernate de legi chimice, nesupuse niciunei 
reglări la  nivel de organism, având drept rezultat distrugerea organismului devenit un corp inert (8, pag. 46).  
          Moartea rămâne un episod universal, întâlnindu-se în toate timpurile şi la toate speciile. Longevitatea 
fiecărei specii şi, în cadrul acesteia, a fiecărui individ, este programată genetic. În decursul istoriei, s-a perpetuat 
visul fiecărui individ de a-şi prelungi viaţa, chiar cu preţul suferinţei de multe ori. Dar această lege este 
implacabilă pentru toţi. Medicul poate ajuta numai atunci când poate să întârzie momentul morţii, să trateze şi să 
vindece un proces patologic. 
         Pe un plan biologic mai general, judecând la modul pragmatic, moartea individului este în cele din urmă o 
şansă dată speciei căreia îi aparţine individul pentru ca aceasta să supravieţuiască, să se reînnoiască. Pentru 
specie, moartea individului nu înseamnă nimic, dar pentru anturaj înseamnă enorm, iar pentru cel ce dispare 
inseamnă totul; înseamnă trecerea într-o altă stare, într-o dimensiune guvernată de alte legi. Doctrinele 
religioase, dar şi ştiinţele parapsihologice încearcă şi uneori reuşesc să înzestreze pe om cu curajul de a accepta 
ceea ce este inevitabil şi obligatoriu, trecerea în nefiinţă.   

Moartea, după cum spunea Malraux, “schimbă poate viaţa în destin”, dar transformă corpul uman într-
un lucru. Este un fapt material care în general se recunoaşte uşor, prin oprirea respiraţiei şi a circulaţiei. Acest 
fapt material este un fapt juridic care marchează încetarea calităţii de subiect de drept, dispariţia personalităţii 
juridice.  

S-a spus despre moarte că este un eveniment cert cu dată incertă (mors certa, hora incerta) (9, pag. 
189). Kafka, defineşte moartea ca “un sfârşit aparent care ne provoacă o durere adevărată” (10, pag.74). 
Definiţia dată de marele om de spirit morţii cuprinde două elemente esenţiale, des întâlnite în abordările 
folosofice ale chestiunii morţii : negarea realităţii sfarşitului (ideea de tranzit, de transformare, de poartă către 
“altceva”) şi efectele ei asupra celor din jur, inapţi încă de marea transcendenţă.  

Codul civil sau alte legi nu dau o definţie juridică a morţii, nefiind posibil să se impună o definţie legală 
rigidă asupra unei probleme ce nu poate fi rezolvată decât printr-un diagnostic individual şi pentru care criteriile 
sunt repuse în discuţie datorită progreselor ştiinţei. Ideea de moarte prezintă o vădită elasticitate, prin raportare 
la factori externi, cum ar fi factorul temporal în corelaţie cu evoluţiile ştiinţei şi ale filosofiei.  

Moartea nu mai înseamnă în mod obligatoriu trcecerea brutală de la o stare la alta (11, pag.74). Acum se 
poate vorbi de evoluţie, dar una care nu va mai fi guvernată de legile naturii, ci de cele ale voinţei umane. Se 
poate ajunge la prelungirea vieţii, eventual pe un termen nedeterminat. Pentru a da nişte exemple concrete, este 
suficient să ne îndreptăm atenţia asupra unor inovaţii tehnologice recente, unele testate doar pe animale, dar 
altele deja folosite de oameni. Pentru a obţine corpuri veşnic tinere, se pot imagina proceduri de înlocuire a 
părţilor uzate, se pot îmbunătăţi cele încă funcţionale sau se poate stopa întreg procesul biologic de îmbătrânire.  
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În ceea ce priveşte prima ipoteză, trebuie amintite cercetările privind celulele stem, care pot fi stimulate 
să se dezvolte în orice organ sau ţesut al corpului uman. Celulele stem sunt celule nediferenţiate, capabile de 
auto-replicare şi capabile să devină diverse tipuri de celule specializate. Acestea provin fie din măduva spinării, 
fie din celule embrionare.  

În legătură cu cea de-a doua ipoteză, există deja compuşi chimici care atunci când sunt injectate în ţesut, 
modifică substanţial reacţiile la factorii de mediu, iar în viitor, i-ar putea modifica structura genetică.  

În ceea ce priveşte ultima ipoteză, descoperirile recente au arătat că durata de viaţă a anumitor specii de 
viermi sau muşte poate fi dublată sau chiar triplată, prin modificarea unei singure gene, descoperite deja şi la 
mamifere.  
           Având în vedere paleta largă de mijloace din care viitoarea societate va avea de ales, ne putem întreba 
dacă este necesară stabilirea unor limite. Odată cu îndepărtarea morţii oare cum va mai fi definit conţinutul 
acesteia şi ce mijloace de protejare vor mai fi necesare ? Dacă astăzi tendinţa este de a se elimina orice limitări 
ale vieţii şi ale dreptului la viaţă, ca de exemplu pedeapsa cu moartea (sancţiune criticată vehement de-a lungul 
istoriei de către gânditori de seamă ai spiritualităţii universale ) (12, pag. 238), în viitor ne-am putea confrunta 
cu ipoteza opusă. În condiţiile în care omul poate fi ţinut în viaţă şi funcţionând normal pe o perioadă din ce în 
ce mai lungă, ar putea fi necesară punerea în discuţie a unor limite. Acestea vor fi justificate de creşterea 
demografică, de probleme de consum şi de mediu sau de dificultăţile sistemelor de asigurări sociale, dar şi de 
dreptul viitoarelor generaţii de a se naşte şi de a-şi urma ciclul de viaţă (13, pag. 15-16).  

Ne aflăm încă la începutul erei biotehnologice şi beneficiem doar de primii paşi ai acesteia. Avantajele 
sunt evidente : boli până acum incurabile beneficiază de tratamente şi implicit se ajunge la prelungirea vieţii şi 
ameliorarea suferinţelor fizice şi psihice. Dar, fiind conştienţi de faptul că demersurile lor se află doar la început 
trebuie să fim şi conştienţi de capcanele şi pericolele la care vom fi expuşi. Aceleaşi avantaje pot fi transformate 
în ameninţări la adresa siguranţei, libertăţii noastre, punându-se tot mai des problema limitării activităţii 
oamenilor de ştiinţă. Trebuie să avem permanent în amintire cazurile nefericite în care descoperiri ştiinţifice 
epocale (chimie, fizică, biologie, etc.), gândite ca posibile beneficii ale umanităţii, s-au transformat în timp, ca 
urmare a relei voinţe a unor indivizi, dar şi ca urmare a ignorării pericolului deturnării lor de la scopul iniţial, în 
instrumente militare convenţionale sau neconvenţionale. 

Un aspect foarte interesant, direct legat de stabilirea cu certitudine a instalării ireversibile a morţii 
biologice, este prelevarea de organe în vederea transplantului. Acestea trebuie să fie în stare să îşi exercite în 
continuare funcţiile vitale, dar luarea deciziei implică calificarea faptei în raport cu legislaţia penală care 
incriminează omuciderea. S-a exprimat în doctrină şi opinia conform căreia posibilitatea unor organe vitale, ca 
de exemplu inima, de a-şi păstra capacitatea şi după constatarea morţii persoanei, semnifică faptul că procesul 
morţii biologice nu s-a încheiat. O astfel de opinie este criticată deoarece are consecinţe negative asupra 
transplantului şi implicit asupra posibilităţii salvării altor vieţi. 
         O altă problemă este cea a eutanasiei, în cazul căreia doctrina românească pare să încline într-o anumită 
măsură spre regândirea interdicţiei absolute. Sunt state ale lumii care au acceptat pe diverse fundamente juridice 
şi etice recurgerea la această practică. (14, pag. 93-102). Pe de altă parte, se subliniază riscurile inerente unei 
reglementări mai permisive, punând sub semnul întrebării posibilitatea realizării unui control eficient. Este mai 
prudent ca aceste practici să fie ţinute în afara legii, invocându-se şi impactul pe care l-ar putea avea asupra 
celor mai vulnerabili membri ai societăţii, bătrâni, bolnavi, cei cu diverse disabilităţi (15, pag.82). Sunt autori 
români care consideră că, în mod eronat, dreptul de a muri este văzut ca o componentă a dreptului la viaţa 
privată. În această opinie nu poate fi vorba despre aşa ceva, deoarece sinuciderea prin ea însăşi este în afara 
oricărei reglementări convenţionale sau legale (16, pag. 50). 

Există dreptul de a muri ? Multă vreme răspunsul la acestă întrebare a fost lăsat fie pe seama 
dezbaterilor medicale sau etice, fie pe seama instanţelor naţionale. De curând însă, ea a fost pusă direct instanţei 
de contencios european al drepturilor omului, aceasta dându-i un răspuns interesant, cu valoare de principiu.  

Speţa cu care a fost confruntată Curtea a fost următoarea: reclamanta, căsătorită de peste 25 de ani, 
mamă şi bunică, paralizată şi suferind de o boală degenerativă progresivă incurabilă, cu starea de sănătate 
deteriorată rapid în ultima perioadă, în aşa fel încât era complet paralizată, nu se mai putea exprima coerent şi se 
alimenta cu ajutorul unui tub, dar îşi păstrase intacte capacităţile intelectuale. Având în vedere starea sa de 
sănătate complet degradată, ea a dorit să se sinucidă, dar nu era capabilă să acţioneze singură în îndeplinirea 
acestui act. Datorită acestei stări, ar fi trebuit să fie ajutată în îndeplinirea actului sinuciderii de soţul ei. Numai 
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că, potrivit art.2 parag.1 din Legea engleză din anul 1961 privitoare la sinucidere, oricine ajută o persoană să 
comită un asemenea act săvârşeşte o infracţiune pedepsită de dispoziţiile acesteia.  

La 27 iulie 2001, reclamanta s-a adresat, prin avocatul ei, procuraturii (Director of Public Prosecutions- 
DPP) cu solicitarea ca aceasta să se angajeze că nu va începe urmărirea penală împotriva soţului ei, dacă el o va 
ajuta să se sinucidă. Printr-o scrisoare din 8 august 2001, DPP a refuzat să-şi asume un asemenea angajament, 
cu motivarea că oricât de neobişnuite ar fi circumstanţele, nu poate autoriza comiterea unei infracţiuni.  
      Reclamanta s-a plâns împotriva acestei decizii jurisdicţiei competente - Divisional Court - şi a cerut acesteia, 
printre altele, să anuleze decizia DPP şi să constate că dispoziţiile legii britanice în materie de sinucidere din 
anul 1961 sunt incompatibile cu diferite texte ale Convenţiei Europene a Drepturilor Omului, în primul rând cu 
cele ale art. 2.  

Art. 2 al Convenţiei prevede:  
“1. Dreptul  la viaţă al oricărei persoane este protejat prin lege. Moartea nu poate fi cauzată cuiva în mod 
intenţionat, decât în executarea unei sentinţe 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 asigura apărarea oricărei persoane împotriva violenţei ilegale; 
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.”     

Instanţa a dispus respingerea cererii.  
Împotriva acestei hotărâri, reclamanta a formulat recurs în faţa Camerei Lorzilor. În recursul astfel 

formulat şi admis spre examinare de înalta jurisdicţie britanică, reclamanta a susţinut că art. 2 al Convenţiei 
europene apără nu numai viaţa însăşi, ci şi dreptul la viaţă, ceea ce înseamnă că textul protejează individual 
împotriva evntualelor atingeri aduse de autorităţile publice dreptului său la viaţă, pe de o parte, iar pe de alta, îi 
recunoaşte acestuia dreptul de a alege între a trăi sau de a nu trăi. Aceasta înseamnă că o persoană ar putea să 
refuze un tratament medical de natură să-i salveze viaţa sau să i-o prelungească, după cum ea ar putea să aleagă, 
în mod legal, să se sinucidă. Dacă cele mai multe persoane doresc să trăiască, a susţinut reclamanta, altele pot 
dori să moară, iar art. 2 ar garanta ambele drepturi; dreptul de a muri nu ar apărea ca antiteza dreptului la viaţă, 
ci contrarul acestuia, iar statul ar avea obligaţia pozitivă să le protejeze pe amândouă. 

Prin decizia sa, Camera Lorzilor a respins recursul reclamantei şi a confirmat soluţia primei decizii, cu 
motivarea, în esenţă, că dreptul englez face o distincţie netă între întreruperea cursului vieţii prin actul personal 
al celui în cauză - sinuciderea - şi săvârşirea aceleaşi fapte, prin intervenţia unui terţ sau cu asistenţa acestuia. 
Potrivit legii din 1961 amintite, primul act nu este pedepsit de lege, pe când cel de al doilea nu poate scăpa 
sancţionării lui pe cale penală. Aşa fiind, nu se poate admite că neautorizând sinuciderea asistată, s-ar încălca 
dispoziţiile Convenţiei, pentru că aceasta protejează dreptul la viaţă, nu şi dreptul la sinucidere asistată. 

După exercitarea căilor interne de atac, reclamanta s-a adresat Curţii Europene a Drepturilor Omului, la 
21 decembrie 2001, motivând că refuzul autorităţilor engleze de a acorda soţului ei imunitate de urmărire penală 
în cazul în care ar ajuta-o să se sinucidă reprezintă o încălcare a dispoziţiilor art. 2 din Convenţie. În motivarea 
cererii sale adresate Curţii Europene, au fost reiterate argumentele susţinute şi în faţa instanţelor naţionale. 

În hotărârea sa, instanţa europeană a plecat de la constatarea că, în toate situaţiile în care a fost chemată 
să se pronunţe cu privire la interpretarea art. 2 din Convenţie, a pus accentul pe obligaţia pe care o impune acest 
text statelor semnatare de a proteja viaţa. De aceea, Curtea nu este convinsă că dreptul la viaţă garantat de art. 2 
s-ar putea interpreta în sensul că ar comporta şi un aspect negativ. Din moment ce art. 2 din Convenţie nu are 
nicio legătură cu problema privitoare la calitatea vieţii - reclamanta a arătat, în cererea sa, că viaţa pentru ea a 
devenit extrem de penibilă, datorită bolii degenerative de care suferă - sau cu împrejurarea că o persoană poate 
să aleagă ce să facă cu propria-i viaţă, adică să dispună de ea,  numai printr-o distorsionare de limbaj, art. 2 ar 
putea fi interpretat în sensul că ar conferi un drept diametral opus dreptului la viaţă, anume dreptul de a muri. 
Textul evocat nu este de natură să creeze un drept la autodeterminare, potrivit căruia un individ ar putea alege 
moartea, mai degrabă decât viaţa. Textul art. 2 consacră, înainte de toate, interzicerea forţei sau a oricărui 
comportament susceptibil să provoace decesul unei fiinţe umane; în niciun caz el nu conferă individului dreptul 
de a pretinde statului să-i permită sau să-i faciliteze decesul. 

Curtea a ajuns la  concluzia de principiu potrivit cu care nu se poate deduce din art. 2 al Convenţiei că ar 
exista un drept de a muri, fie cu ajutorul unui terţ, fie cu ajutorul unei autorităţi publice, astfel că, prin refuzul 
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lor de a autoriza imunitatea de urmărire penală a soţului în cazul în care acesta ar fi ajutat reclamanta să se 
sinucidă, autorităţile britanice nu au încălcat dispoziţiile art. 2 din Convenţie. 
  Instanţa europeană a precizat că hotărârea sa este conformă şi conţinutului Recomandării 1418 (1999) a 
Adunării parlamentare a Consiliului Europei, potrivit cu care aceasta recomandă Comitetului de Miniştri să 
încurajeze statele membre ale Consiliului să respecte şi să pretejeze demnitatea bolnavilor incurabili sau 
muribunzi prin menţinerea interdicţiei absolute de a pune capăt de o manieră intenţională vieţii acestora, 
deoarece dreptul lor la viaţă este garantat de statele membre ale Consiliului Europei, în conformitate cu 
dispoziţiile art. 2 al Convenţiei Europene în materie, care dispune că moartea nu poate fi cauzată cuiva în mod 
intenţionat (17, pag. 171-175). 
  
Concluzii: 
Moartea, ca fenomen, dar şi ca instituţie juridică, nu se poate desprinde de ideea de viaţă, cele două împletindu-
se indisolubil. 

Moartea, ca şi viaţa, trebuie privită din două puncte de vedere, în două accepţiuni: pe de o parte ca 
eveniment, fenomen dinamic al intervenirii stării de moarte, al dispariţiei vieţii; pe de alta parte, moartea 
trebuie privită ca o stare de fapt intervenită în urma producerii evenimentului morţii, putând-o numi „starea 
de moarte”, adică acea stare în care se află corpul uman după dispariţia vieţii. 

 Privind din acelaşi punct de vedere şi viaţa, observăm că şi ea presupune două aspecte : pe de o parte 
fenomenul dinamic al intervenirii vieţii (fenomen ce poartă denumirea de naştere) iar pe de altă parte starea de 
fapt intervenită în urma producerii naşterii şi înainte de producerea morţii, adică viaţa propriu-zisă. 

Iată deci că, raportat la viată, cele două evenimente - naşterea şi moartea - reprezintă începutul şi 
sfârşitul, iar dacă ar fi să traducem în alfabetul grec această realitate, am spune că naşterea şi moartea reprezintă 
Alfa şi Omega. 

Alfa şi Omega, prima şi ultima literă din alfabetul grec, sintagmă ce a intrat în iconografia ortodoxă, cele 
două litere fiind înscrise adesea pe crucea lui Hristos, a devenit, în conştiinţa creştinătăţii, simbolul 
începutului şi sfârşitului, adică simbolul lui Dumnezeu. 
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Rezumat:  O infracţiune este considerată ca fiind comisă din imprudenţă dacă persoana care a comis-o a 
realizat caracterul prejudiciabil al acţiunii sale sau inacţiunii, a prevăzut consecinţele sale prejudiciabile, dar 
se  considera necugetată acţiunea  care ar putea fi evitată astfel  sau nu s-a dat seama de natura prejudiciabilă 
 a acţiunii  sale sau inacţiunii, sau nu a prevăzut posibilitatea de consecinţe prejudiciabile, deşi persoana ar 
trebui să aibă şi ar fi putut prevedea astfel de consecinţe.  

Ca Intenţie, imprudenţa include o formă de bază de vinovăţie, considerate mai puţin prejudiciabile decât 
intenţia. Responsabilitatea pentru crimele comise din imprudenţă apare, de obicei, în apariţia de consecinţe 
negative, care este doar în cazurile de infracţiuni cu component substanţial. În absenţa unor astfel de 
consecinţe, faptei prejudiciabile în sine nu atrage răspunderea penală. 
Cuvinte cheie: imprudenţă, neglijenţă, vinovăţia, obiectiv, subiectiv. 
 
Abstract: A crime is considered as being committed by imprudence if the person who committed it realized the 
prejudicial nature of his/her action or inaction, foresaw its prejudicial consequences, but thoughtlessly 
considered that such could be avoided, or did not realize the prejudicial nature of his/her action or inaction, or 
did not foresee the possibility of any prejudicial consequences although the person should have and could have 
foreseen such consequences. 

Like the intent, the imprudence includes a basic form of guilt, considered less prejudicial than the intent. 
The liability for the crimes committed by imprudence occurs, usually, in the occurrence of prejudicial 
consequences, that is only in cases of crimes with substantial component. In the absence of such consequences, 
the prejudicial act itself does not attract the criminal liability. 
Keywords: carelessness, negligence, guilt, objective, subjective. 
 

Introducere: 
Lupta cu infracţiunile comise din imprudenţă creşte în legătură cu dezvoltarea continuă a progresului 

tehnic în toate sferele economiei naţionale şi a condiţiilor de trai, iar prin urmare, datorită creşterii numărului 
izvoarelor de pericol sporit. Este evident faptul că infracţiunile comise din imprudenţă sau într-o creştere 
permanentă, şi anume, în domeniile ce ţin de ocrotirea mediului înconjurător, securitatea condiţiilor de muncă, 
securitatea circulaţiei şi exploatării mijloacelor de transport, utilizarea noilor resurse de energie, a noilor resurse 
de energie, a noilor izvoare puternice de pericol sporit. 

 
Rezultate şi reflecţii: 
Conform prevederilor art. 18 din CP al RM, “Se consideră că infracţiunea a fost săvârşită din 

imprudenţă dacă persoana care a săvârşit-o îşi dădea seama de caracterul prejudiciabil al acţiunii sau inacţiunii 
sale, a prevăzut urmările ei prejudiciabile, dar considera în mod uşuratic că ele vor putea fi evitate ori nu îşi 
dădea seama de caracterul prejudiciabil al acţiunii sau inacţiunii sale, nu a prevăzut posibilitatea survenirii 
urmărilor ei prejudiciabile, deşi trebuia şi putea să le prevadă” [3]. 

Specificul acestei forme de vinovăţie rezultă şi din faptul că Codul penal al RM nu prevede răspunderea 
penală pentru participaţia la săvârşirea infracţiunilor imprudente (art. 41 din CP al RM) şi exclude posibilitatea 
pregătirii şi tentativei la ele (art. 26-27 din CP al RM). 

Potrivit art.18 CP RM este prevăzută imprudenţa ca forma a vinovaţiei sub două modalităţi: încrederea 
exagerată în sine (uşuratică) şi neglijenţa. Încrederea exagertată în sine se caracterizează prin faptul ca persoana 
îşi dă seama că, în condiţiile în care îşi desfăşoară activitatea, această activitate prezintă un anumit grad 
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prejudiciabil, prevede urmările ei prejudiciabile, rezultatul pe care nu-l doreşte şi nici nu-l acceptă, dar consideră 
uşuratic că prin felul în care acţionează îl va evita. Prevederea în cadrul sine încrederii exagerate în sine 
presupune nu numai prevederea posibilităţii producerii urmării prejudiciabile, ci şi posibilitatea 
preîntâmpinăriiunei astfel de urmări [3]. 

Încrederea exagerată se caracterizează prin faptul că persoana îşi dă seama de caracterul prejudiciabil al 
acţiunii sau inacţiunii sale, prevede posibilitatea survenirii urmărilor ei prejudiciabile, dar consideră în mod 
uşuratic că ele vor putea fi evitate. 

În unele cazuri de specialitate, încrederea exagerată se caracterizează prin prevederea din partea 
infractorului a rezultatului socialmente periculos al faptei sale, a cărui producere nu o urmăreşte şi are speranţa, 
fără temei obiectiv, că asemenea efect nedorit nu se va produce în realitate [8, p.118]. 

Deci procesele psihice care străbat conştiinţa făptuitorului din momentul luării hotărîrii şi pînă la 
săvîrşirea faptei sunt raportate numai la rezultatele ei periculoase pentru societate, fără nici o referire atît la 
relaţiile sociale ocrotite de legea penală, cît nici la acţiunea (omisiunea) prin care respectivele relaţii sociale sunt 
ameninţate de a fi vătămate. 

Factorul intelectiv al încrederii exagerate constă în înţelegerea de către făptuitor a caracterului 
prejudiciabil al acţiunii sau inacţiunii sale şi în prevederea urmărilor prejudiciabile ale acestei fapte. 

După factorul intelectiv, încrederea exagerată are unele similitudini cu intenţia indirectă, deoarece în 
ambele cazuri făptuitorul conştientizează că încalcă anumite interdicţii legale şi prevede posibilitatea survenirii 
urmărilor prejudiciabile. Dar, spre deosebire de intenţia indirectă, în cadrul căreia făptuitorul prevede 
posibilitatea reală de survenire a urmărilor prejudiciabile, în cazul încrederii exagerate, această previziune 
poartă un caracter abstract: subiectul prevede că fapta săvârşită poate cauza urmări prejudiciabile, dar pre- 
supune că în cazul concret acestea nu vor surveni [2, p.209]. 

La caracteristica culpei cu prevedere (sineîncrederii), la această formă cere ca persoana care a săvârşit fapta trebuie să 
prevadă posibilitatea survenirii urmărilor social periculoase. Astfel de atitudine psihică a persoanei vinovate fiind conjugată cu 
fapta antisocială a inculpatului [6, p.132]. 

 Această modalitatea a culpei se mai caracterizează şi prin faptul că infractorul prevede rezultatul faptei sale, dar nu-l 
acceptă socotind fără temei că el nu se va produce. Prin urmare pentru a decide că o faptă a fost comisă din culpă cu prevedere 
va trebui să se constate următoarele condiţii: făptuitorul a prevăzut posibilitatea survenirii unui rezultat periculos ca urmare a 
activităţii desfăşurate, rezultat pe care nu l-a urmărit şi nici acceptat, socotind fără temei că rezultatul nu se va produce [5, 
p.83]. 

Prevederea posibilităţii abstracte de survenire a urmărilor prejudiciabile, detaşată de la situaţia concretă, 
se caracterizează prin aceea că făptuitorul nu conştientizează desfăşurarea reală a legăturii cauzale, deşi, în 
virtutea unui efort psihic, ar fi trebuit să o sesizeze. Făptuitorul apreciază, în mod uşuratic şi exagerat 
împrejurările care, după părerea lui, ar fi trebuit să preîntâmpine survenirea urmărilor prejudiciabile. În realitate, 
acestea au fost inapte să realizeze prevenirea. 

Factorul volitiv al încrederii exagerate reprezintă eforturile pe care le depune făptuitorul pentru a nu 
admite survenirea urmărilor prejudiciabile, adică atitudinea negativă faţă de ele. În acest caz lipseşte atât 
dorinţa, cât şi admiterea conştientă a urmărilor prejudiciabile. Conştiinţa şi voinţa făptuitorului sunt orientate 
spre preîntâmpinarea urmărilor prejudiciabile. 
 Neglijenţa penală constă în poziţia psihică a făptuitorului care nu îşi dă seama de caracterul prejudiciabil 
al acţiunii sau inacţiunii sale, nu a prevăzut posibilitatea survenirii urmărilor prejudiciabile, deşi trebuia şi putea 
să le prevadă. 

Neglijenţa ca modalitate a imprudenţei există atunci cînd persoana nu îşi dădea seama de caracterul 
prejudiciabil al faptei, nu a prevăzut posibilitatea survenirii urmării prejudiciabile, deşi trebuia şi putea să le 
prevadă. 

 În dreptul penal esenţa neglijenţei constă în faptul că persoana trebuie şi putea să privadă posibilitatea 
producerii rezultatului prejudiciabil. În lipsa obligaţiunii de a prevedea posibilitatea survenirii rezultatului se 
exclude vinovăţia. Referindu-ne la caracterizarea culpei este necesar de a determina îndeosebi două elemente obligaţia de 
prevedere şi posibilitatea de prevedere [7, p.57]. 

Spre deosebire de celelalte forme şi modalităţi ale vinovăţiei, în cazul săvârşirii infracţiunii din 
neglijenţă, infractorul nu îşi dă seama de caracterul prejudiciabil al faptei sale şi nu prevede posibilitatea 
survenirii urmărilor prejudiciabile ale acesteia. 
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În cazul neglijenţei, nu se pune problema atitudinii făptuitorului faţă de urmările faptei sale (voinţa de a 
produce sau acceptarea conştientă a posibilităţii apariţiei), urmări pe care el nu le-a prevăzut, deşi trebuia şi 
putea să le prevadă. 

 Faptul că subiectul nu prevede, în anumite condiţii, survenirea urmărilor prejudiciabile denotă 
atitudinea lui neglijentă faţă de regulile de conduită obligatorii în cazul respectiv. Astfel, esenţa neglijenţei 
penale constă în aceea că făptuitorul, având posibilitatea reală de a prevedea urmările prejudiciabile ale acţiunii 
sau inacţiunii săvârşite, nu a depus nici un efort psihic, nu a executat anumite acţiuni volitive, determinate de 
situaţie, pentru a preîntâmpina urmările prejudiciabile [2, p.210]. 

Prin urmare, obligaţiunea de a prevedea rezultatul este o condiţie obiectivă a neglijenţei şi la stabilirea ei 
nu se iau în cosiderare particularităţile individuale ale persoanei concrete [4, p.51]. 

Obligaţia de prevedere în cazul desfăşurării unor anumite acţiuni (activităţi), care prin natura lor, pot produce urmări 
periculoase când efectuarea lor se face în condiţii necorespunzătoare, decurge din aceste acte normative care reglementează 
acele activităţi sau reguli de convieţuire socială. 

Răspunderea penală pentru infracţiunile săvârşite din cauza neglijenţei penale survine în temeiul 
faptului că vinovatul trebuia şi putea să prevadă urmările prejudiciabile ale faptei sale. În acest sens, neglijenţa 
penală este caracterizată de două elemente: negativ şi pozitiv. 

Elementul negativ al neglijenţei penale se referă la lipsa de prevedere a urmărilor prejudiciabile ale 
faptei comise de subiectul infracţiunii. 

Determinarea elementului pozitiv al neglijenţei penale se efectuează pe baza a două criterii: obiectiv şi 
subiectiv. 

Criteriul obiectiv, concretizat la art. 18 din CP al RM prin sintagma “trebuia să prevadă”, poartă un 
caracter normativ şi exprimă obligaţia persoanei de a prevedea posibilitatea survenirii urmărilor prejudiciabile 
cu respectarea măsurilor de precauţie prescrise (de exemplu, nerespectarea regulilor securităţii la efectuarea 
lucrărilor, la exploatarea mecanismelor etc.).  

Criteriul obiectiv ne permite să stabilim prezenţa obligaţiunii persoanei de a percepe caracterul 
prejudiciabil al acţiunii sau inacţiunii sale, precum şi a previziunii urmărilor ei prejudiciabile, datorită situaţiei 
pe care ea o ocupă cu respectarea cerinţelor necesare de solicitudine şi de prudenţă. 

Criteriu obiectiv pentru neglijenta criminala este normativ, şi înseamnă că datoria de a anticipa 
consecinţele social-periculoase impuse anumitor persoane de a-şi îndeplini atribuţiile, respectând cu stricteţe 
normele prevăzute de conduită, acţionând cu grijă şi prudenţă [9, p.286]. 

Criteriul obiectiv nu ţine cont de particularităţile psihice individuale ale persoanei şi, de aceea, poartă un 
caracter auxiliar. 

Criteriul subiectiv al neglijenţei penale este exprimat în sintagma “putea să prevadă” şi se stabileşte în 
funcţie de particularităţile individuale ale făptuitorului (pregătirea şi experienţa lui profesională, de viaţă, starea 
sănătăţii etc.) şi de circumstanţele concrete ale cazului. 

Criteriu subiectiv prin care se urmăreşte să se verifice dacă făptuitorul care avea posibilitatea să prevadă 
rezultatul socialmente periculos, a putut să prevadă rezultatul în momentul săvârşirii faptei [1, p.49]. 

Dacă faţă de împrejurările concrete se constată că persoana nu a avut posibilitatea de a prevedea 
rezultatul, aceasta nu va răspunde penal, întrucît impunerea răspunderii în acest caz ar echivala cu 
imputabilitatea obiectivă. 

Potrivit art.20 CP al RM, fapta se consideră săvîrşită fără vinovăţie dacă persoana care a comis-o nu îşi 
dădea seama de caracterul prejudiciabil al acţiunii sau inacţiunii sale, nu a prevăzut posibilitatea survenirii 
urmărilor ei prejudiciabile şi, conform circumstanţelor cauzei, nici nu trebuia sau nu putea să le prevadă [3]. 

Dacă se va stabili că persoana nicidecum nu putea să prevadă survenirea urmărilor prejudiciabile, va 
exista o faptă săvârşită fără vinovăţie (caz fortuit). 

 
Concluzii:  
Aşadar, dacă la celelalte modalităţi ale vinovăţiei voinţa subiectului se manifestă prin dorinţa ori 

nedorinţa producerii lor în realitate, acceptarea sau neacceptarea posibilităţii survenirii lor, la culpa simplă, însă 
lipsa totală a prevenirii rezultatelor ilicite, caracteristice infracţiunii comise, exclude implicit şi posibilitatea 
reală de formare faţă de ele a unei atitudini precise din partea subiectului respectiv. 

Lipsa de manifestare a factorului volitiv faţă de urmările infracţionale ale faptei reprezintă, împreună cu 
neprevederea lor, elementul esenţial care deosebeşte neglijenţa de celelalte modalităţi ale vinovăţiei şi 
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constituie, în acelaşi timp, un punct de plecare pentru găsirea temeiului respectiv al răspunderii penale în 
asemenea situaţii, dar niciodată nu poate servi premisă pentru imputarea infracţiunii autorului ei material. 
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ŞTIINŢELE UMANISTICE ÎN CONTEXTUL CREĂRII 
SOCIETĂŢII CUNOAŞTERII  

 
TRADIŢII NOŢIONALE  ALE DISCURSULUI POLITIC 

   
BAHNEANU Vitalina,  
doctor, conf. universitar 

 
Toute forme d’expression qui prend pour objet le mode de gestion des institutions publiques, les personnalités politiques, 
les différents pouvoirs de l’État, les questions d’intérêt public dans une société relève du discours politique.  La grande 
extension du concept discours le rend difficile à appréhender. Tantôt, il est synonyme de la parole au sens saussurien, 
tantôt il désigne un message pris globalement. Meme s’ il est difficile de circonscrire le discours à travers une large 
diversité de définitions, il y a néanmoins une évidence : "le discours ne peut être défini comme une unité linguistique, mais 
qu’il résulte de la combinaison d’informations linguistiques et situationnelles.  
Le discours peut être défini selon le Larousse comme « un développement oratoire sur un sujet déterminé, prononcé en 
public ». La définition de la catégorie du discours politique est un peu plus délicate : nous avons choisi de considérer un 
discours comme politique du fait de sa source. Le discours politique sera donc ici un discours produit et énoncé par des 
hommes et femmes politique, dans un cadre officiel.  
 
 Ce este un discurs politic ? Termenul discurs politic are o prezenţă universală în cercetarea domeniului 
politicului cît şi în dezbaterile cotidiene. Primul nostru pas în această cercetare este cel de a defini conceptul de 
discurs politic. 

 Discursul politic este un gen de text foarte vechi care pare aşi avea rădăcinile în Grecia clasică şi care se 
face remarcat în Roma ciceroniană într-o epocă unde discursul public devine un instrument de deliberare şi de 
persuasiune juridică şi politică. Dar ca gen, acesta nu oferă o structură compoziţională particulară; doar 
înrădăcinarea lui în viaţa socială îi oferă un loc aparte. Câtă vreme filologia şi lingvistica au fost interesate de 
texte scrise şi mai ales de literatură, discursului politic i-a lipsit prestigiul care să-l transforme în obiect de studiu 
ştiinţific. 

Scopul pe care îl urmăresc participanţii la un discurs depinde în mod evident de genul de discurs: politic, 
religios etc. Anumite genuri presupun script-uri cu un anumit grad de rigiditate: alocuţiune politică, 
interogatoriu poliţienesc, oficiere religioasă etc. Se poate întâmpla adesea ca, la acest nivel, să existe deturnări 
de la scopul oficial la discurs. De altfel, eterogenitatea pare să fie regula în interacţiuni: nu numai că există o 
ierarhie a scopurilor (mesa include rugăciunea de ex.) dar se produc în mod constant amestecuri, alunecări care 
conduc la devieri de la scopul oficial (un discurs de comemorare se poate transforma într-un atac la persoana 
unui contracandidat politic). Discursul politic încorporează întotdeauna – ca orice discurs – o anumită viziune 
asupra lumii, un ansamblu de credinţe, opinii, valori şi atitudini. 

Mai întotdeauna, discursul politic este receptat şi analizat, oricând este utilizat. El apare şi ca un spectacol 
ce te fascinează, dar şi ca o practică democratică. Tematica lui vizează, în mare parte, relaţiile dintre media şi 
sistemul democratic! Tot mai mult se evită mijloacele ce duc la sentimentul vinovăţiei, apelul la moralitate sau 
sacrificiu, promisiunile ce nu pot fi acoperite şi chiar beneficiile ce pot “cumpăra” încrederea. 
     Discursul este instituit de prin anii ‘60 ca o noţiune a lingvisticii – graniţă cu sociologia şi teoria comunicării. 
Discurs vine din latinescul discursus – ca un ansamblu de manifestări verbale, un ansamblu de enunţuri legate ca 
ochiurile unui lanţ, pline de ecouri şi amintiri. Poate fi înţeles discursul ca un enunţ solemn. Acum, acest termen 
este des utilizat, încât orice utilizare a limbii este asociată cu un discurs. El trebuie privit după ideile exprimate, 
după procesele de gândire ale celui ce produce discursul, după limbajul acestuia şi după situaţia de vestire 
(situaţia relaţiei dintre vorbitor şi ascultător). 

Cu toate că există în ştiinţă de cel puţin câteva decenii, noţiunea de „discurs” nu a reuşit să primească o 
delimitare distinctă” [1, p.17-23], fapt ce explică multitudinea de definiţii date fenomenului. Termenul discurs 
şi-a făcut apariţia în literatura ştiinţifică în anii 1970, fiind numit în literatura de cercetare franceză ”discours”, 
în literatura engleză „discourse”, ceea ce corespundea sintagmei „stil funcţional” în cadrul şcolii ruse. Motivul 
sinonimiei terminologice se explica doar prin specificul şcolilor naţionale şi nu în subiect. În timp ce în tradiţia 
rusească (Виноградов В., Винокур Г.) „stil funcţional” prezenta, în primul rând, un tip special de texte – 
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vorbite, birocratice, gazetăreşti şi altele, de asemenea, sistemul lexical şi gramatical al fiecăruia din aceste texte, 
în tradiţia anglo-saxonă nu exista nimic asemănător, din simplul motiv că şcoala anglo-saxonă încă nu avea ca 
ştiinţă obiectul stilisticii. Savanţii anglo-saxoni au conceput acest subiect netradiţional ca o specificitate a 
textului. Observând acest decalaj în teoriile „terminologiei” studiate, Maingueneau D., la rândul său, 
menţionează: „pentru a desemna produsul verbal lingviştii nu dispun numai de termenul DISCURS, ei recurg de 
asemenea la enunţ, la text, care au diferite definiţii”. [2, p.98] 

Dacă încercăm să definim conceptul de discurs conform definiţiilor propuse de dicţionare, ne lovim de 
dificultatea de alegere, respectiv ne dăm bine seama că important în aceste tentative este punctul de vedere 
adoptat. Pentru un lingvist discursul este în sensul strict o frază. Pentru semiotician discursul este o realitate 
transfrastică. Sensul cotidian al acestui cuvânt îşi restrânge sfera la doar câteva tipuri de discurs: discurs politic, 
discurs polemic, discurs al părinţilor etc. 

Discursul a fost definit în opoziţie cu fraza în lingvistica tradiţională ca succesiune de fraze, cu enunţul ca 
unitate comunicaţională aparţinând unui gen discursiv specializat: romanul, articolul de ziar, codul de legi, ca 
realizare individuală a limbii. În legătură cu acest din urmă aspect, Benveniste E. afirmă: „enunţarea presupune 
conversia individuală a limbii în discurs”. [3, p.46] 

Conform dicţionarului explicativ discurs este: 1. o expunere făcută în faţa unei adunări; cuvântare; tratare 
în scris a unui subiect de natură ştiinţifică sau literară. – Din fr. discours, lat. discursus; - alocuţiune, cuvânt, 
cuvântare, (englezism) speech, (pop.) vorbă, vorbire, (înv.) voroavă, (fam. şi ir.) logos. (În ~ul său a arătat că 
...) 2. expunere publică asupra unui subiect (de natură politică); cuvântare ; expunere oratorică în faţa unui 
auditoriu pe o temă politică, morală etc.; cuvântare. 3. expresie verbală a gândirii; cuvântare. 4. disertaţie, tratare 
a unui subiect de natură ştiinţifică sau literară; expozeu, tratat. [4]  

În aşa mod găsim definiţia reprezentantului Şcolii de Analiză de discurs americană anglo-saxonă Harris 
Z. a discursului ca „un tot întreg specific ce constă dintr-o secvenţă de forme lingvistice sistematizate în fraze 
succesive [5].Contrar teoriei lui Harris, Greimas A.J., reprezentantul şcolii franceze defineşte discursul ca „un 
tot întreg de semnificaţii, ce se aranjează a fi analizat semantic” [6, p.43]. “În uzul curent se vorbeşte despre” 
discurs” pentru enunţuri solemne („prezidentul a făcut un discurs”) ori peiorativ pentru cuvinte fără efect 
(„astea-s numai vorbe (discurs). Acest termen poate de asemenea desemna orice uzaj restrâns al limbii 
„discursul islamist”, „discursul tinerilor” [7, p.38]. 

O strategie modernă de abordare a fenomenului discursiv în sfera politică se conţine în lucrarea savantei 
franceze Кerbrat-Orecchioni C. „Le discours politique” [9]. Este o adevărată enciclopedie a studiului de discurs 
politic, începând cu problematica propusă de cercetători, tendinţele analizei discursului, practica analizei 
discursului politic, unele caracteristici ale lucrărilor din domeniul dat, până la noile concepte şi terenuri ce se 
văd valorificate în spectrul discursului politic actual. 

O contribuţie esenţială în dezbaterea ştiinţifică a subiectului legat de discursivitatea politică o au tratatele 
semantico-sintactice ale lui Seriot P. inserate în monografia „Analyse du discours politique sovietique” [Analiza 
discursului sovietic] [10], care a devenit un studiu fundamental în cercetarea discursului politic. În lucrarea sa, 
inspirată din discursurile liderilor sovietici Н. Хрущев şi Л. Брежнев (Rezoluţiile Congresului XXII al PCUS 
şi, respectiv, Rezoluţiile Congresului XXIII al PCUS), savantul face o distincţie clară între „normele limbii” şi 
„normele discursului” . Cea mai simbolică metaforă atribuită „epocii discursive ruseşti” de către Seriot P. a 
devenit „limba de lemn” a politicienilor ruşi ca un gen de „parodie la discursul ştiinţific”. 

Reprezentanţii şcolii ruse consideră că discursul reprezintă un fragment al vorbirii „în acţiune” , care 
poartă o semnificaţie pentru receptor în contextul utilizat de vorbitor în anumite scopuri, în anumie circumstanţe 
şi într-un sens anumit [11, p.37]. 

Sintetizând analizele realizate asupra conţinutului noţiunii analizate, pornim de la ideea că însăşi termenul 
„discurs” este polisemantic. Fără a rezolva o problemă terminologică s-ar putea de citat cel puţin şase 
întrebuinţări lingvistice ale acestui termen: 

 - ceea ce se opune limbii; 
- o unitate lingvistică de dimensiuni superioară frazei, un mesaj global, un enunţ; 
 - un ansamblu de reguli a unor fraze ce alcătuiesc enunţul (Harris) [112, p.23]; 
 - ceea ce se opune enunţului [113, p.10]; 
 - orice enunţ ce presupune un locutor şi un auditoriu, şi la cel dintâi intenţia de al influenţa pe celălalt 

[14, p.242]. 
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Deci, conform teoriei Benveniste, discursul este un enunţ sau un ansamblu de enunţuri considerat din 
punct de vedere al mecanismului de producere, altfel zis, un enunţ sau un ansamblu de enunţuri în situaţie de 
comunicare. 

Aceasta ar însemna că studiul discursului este indisolubil legat de analiza factorilor următori: 
emiţător/receptor, spaţiul/timpul comunicării, intenţia comunicativă a enunţului, tema discursului, contextul 
social. 

Conform formulei propuse de Pecheux M. „procesul discursiv nu are un început: discursul se bazează 
totdeauna pe discursul prealabil” [15, p.69]. La fel e şi în politică, unde orice discurs poate fi interpretat ca 
răspuns (reacţie) la un enunţ precedent. Reieşind din aceste două ipoteze, am considera discursul politic ca un 
„flux neîncetat”. [16, p.63]. Cu alte cuvinte, nimeni nu poate pretinde într-un discurs politic să vorbească primul, 
nici să aibă ultimul cuvânt. 

1. “Discursul” este un mod de utilizare a limbii şi a limbajelor (limbaje nonverbale, limbaje specializate, 
diferite vocabulare) pe baza căruia un actor social prezintă interlocutorilor săi o interpretare a unor fapte. În 
măsura în care, utilizând o limbă şi anumite limbaje, producem efecte asupra interlocutorilor noştri direcţi şi 
indirecţi, putem spune că orice act de comunicare are o dimensiune discursivă. Elaborând un “discurs”, punem 
în circulaţie anumite fapte şi, în acelaşi timp, caracterizăm faptele respective; ne atribuim nouă si 
interlocutorilor noştri o poziţie în funcţie de situaţia în care ne aflăm; indicăm cât de mult ne implicăm în actul 
de comunicare şi cât de importantă este pentru noi situaţia în care comunicăm. „Prin discurs, redefinim situaţia 
în care evoluăm”. Sériot P. (1985), analizând „discursul sovietic”, preciza, în acelaşi sens, că „discurs” este, o 
secvenţă ţinând de condiţii de producere şi de interpretare particulară” şi că acesta este o „organizare 
transfrastică”, legată de condiţiile sale socio-istorice de producere şi interpretare . 

În aceiaşi ordine de idei, Roventa-Frumuşani D. susţine că discursul trebuie conceput „în situaţie”, 
ancorat într-un anumit context socio-cultural, modelat de o anumită epistemă, vizând o anumită finalitate, 
dependentă de statutul (rolurile) agenţilor discursivi [17]. 

Contextul are în vedere cel puţin cinci componente: contextul verbal sau co-textul, contextul existenţial al 
referinţelor, contextul situaţional, contextul acţional al fragmentelor discursive ca acte lingvistice şi contextul 
psihologic al intenţiilor, dorinţelor şi credinţelor interlocutorilor. 

În acest context Slama-Cazacu T. consideră „discursul” ca o „organizaţie contextuală” şi este determinat 
de contextele particulare ale interlocutorilor, ca şi de contextele generale, social-istorice [18, p.113]. Prin 
urmare, discursul (politic, comercial) va fi influenţat de scopurile unei puteri, de ideologii etc. 

În lucrarea sa „Discursul puterii” Sălăvăstru C. încearcă să răspundă la două întrebări fundamentale în 
ştiinţa discursivă: „Ce este discursul politic? şi Care este legătura între discursul politic şi legitimitatea puterii? 
”Putem să afirmăm fără a greşi prea mult că discursul politic, ca relaţie dialogică, este confruntarea dintre două 
părţi pentru influenţarea celei de-a treia…Este una dintre cele mai interesante relaţii care se poate manifesta în 
ordinea discursivă” [19, p.312]. Autorul lansează o serie de parametri ai discursului politic, în baza textelor lui 
Luca Caragiale.  

Analiza discursului vizează nu ceea ce spune enunţătorul, dar modul în care acesta o face. Cu alte cuvinte, 
„discursul” ar fi un comentariu despre situaţia în care se produce comunicarea, or acesta este o modalitate de 
organizare a conţinutului comunicării, printr-un ansamblu de operaţii enunţiative, logice, tematice ş.a., care 
permite comunicarea unui conţinut suplimentar privind modul în care emiţătorul evaluează într-un anumit 
moment ceea ce comunică; poziţia sa; poziţia interlocutorului.  

Rezultă că tipologia discursurilor poate fi stabilită în funcţie de tipul situaţiei care urmează a fi comentată 
şi modul în care aceasta va fi efectuată. Definiţia discursului în termenii de mai sus este tributară aşa-numitei 
concepţii pragmatico-enunţiative. Vion R. clasifică astfel principalele orientări în analiza pragmatico-enunţiativă 
a discursului: analiza actelor de limbaj; analiza conversaţională; analiza argumentativă şi analiza presupoziţiei, 
implicaţiei, implicitului (discursul ca regim de disimilare, ca ansamblu al „lucrurilor nespuse”) [20]. 

Aplicarea unor categorii fundamentale din pragmatică, aşa ca „poziţie”, „relaţie”, „strategie”, „scop”, 
„competenţă”, ne serveşte încă o dată drept dovadă că analiza discursului ţine de pragmatică. 

Pentru a concluziona, din aceiaşi perspectivă discursul reprezintă o componentă a relaţiilor sociale, 
deoarece, pe de o parte, discursul se formează de către acestea, pe de altă parte – însuşi discursul construieşte 
aceste relaţii. În acest sens, oricare discurs poate fi tratat ca o „utilizare mai specială a limbajului” („особое 
использование языка”) [21, p.38] ca un eveniment comunicativ (discursul este vorbirea care plonjează în 
viaţă”) [22, p.18]. Astfel, discursul reprezintă o unitate complexă constituită dintr-o formă de limbaj, cunoştinţe 
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şi acţiuni deoarece la realizarea lui participă nu numai limbajul în forma sa contemporană de utilizare, dar şi 
factorii extralingvistici, care determină comunicarea, şi principalul – structurile mentale (cognitive), care 
condiţionează existenţa discursului. 

În alineatele de mai sus am prezentat diverse abordări noţionale ale discursului. Pentru a urmări evoluţia 
conceptualizării discursului, în continuare vom sintetiza din literatura analizată caracteristicile distincte ale 
principalelor şcoli de analiză de discurs. 

Începând cu anii 60 ai secolului trecut în Europa au apărut numeroase curente de analiză de discurs. 
Pornind de la această diversitate, sintetizarea caracteristicelor fundamentale ale discursului politic în ansamblu 
este o sarcină dificilă, cu atât mai mult că analiza de discurs nu are o disciplină proprie . 

În linii generale, evoluarea acestui câmp eterogen se caracterizează prin poziţionarea distinctă a câtorva 
curente marcate de conotaţii culturale. În Europa s-au manifestat mai pregnant trei şcoli de analiză de discurs 
politic, care mai apoi au influenţat şi celelalte câmpuri noţionale: şcoala anglo-saxonă, şcoala franceză şi şcoala 
germană . 

Şcoala Franceză de analiză de discurs (AD) îşi are începuturile în anii 60, când sub influenţa 
structuralismului, lingvistica, marxismul şi psihanaliza s-au articulat în jurul unei reflecţii asupra «scriiturii». 
Baza lingvistică a oricărei analize de discurs nu poate să neglijeze mutaţiile pe care marxismul, psihanaliza şi 
comunismul le-au produs asupra legăturii dintre fiinţă, societate şi limbaj. Această nouă tendinţă în analiza de 
discurs «cuplează» optica saussuriană (1962) cu critica psihanalitică a « subiectului vorbitor » [23]. 

Începând cu anii 70, odată cu declinul structuralismului, poziţiile acestuia sunt preluate de pragmatism. În 
centrul meditaţiilor se plasează problematica enunţării, adică regulile care fac ca actele de limbaj să devină 
fenomene de discurs. Alături de savanţii lingvişti, fenomenul discursivităţii este abordat şi de către cercetători 
din domeniul informaţional şi comunicare. Prezintă interes stimulativ presupoziţiile extralingvistice. Astfel, 
după cum afirmă Maingueneau D., «AD franceză se ocupă de texte produse în cadrul unor instituţii care 
constrâng în mod strict enunţarea, în care se cristalizează mize istorice, sociale etc., care îşi delimitează un 
spaţiu propriu în interiorul unui interdiscurs ». Obiectul de studiu al acestei şcoli îl constituie ceea ce Foucault 
M. numea « formaţiuni discursive », adică « un ansamblu de reguli anonime, istorice, întotdeauna definite în 
timp şi în spaţiu, care s-au consolidat într-o epocă anume şi pentru o arie socială, economică, geografică sau 
lingvistică dată de condiţiile de exercitare a funcţiei enunţiative ». Aportul esenţial al ADP franceze se datorează 
ideea că «orice mesaj este emis ori recepţionat ca «semn de gradul doi», pentru a păstra terminologia lui Simon 
G». Revenind la teza evocată anterior, aceasta ar însemna a opune, odată cu sensul explicit şi implicit, semnele 
de granul unu şi doi. Cu alte cuvinte, adepţii acestei şcoli trec treptat de la comentariul « standard » al normelor 
sintactice şi semantice ale limbii spre supranormă (concept introdus de Francois F.), adică la totul ce vizează 
excesul de « a spune bine » [24]. 

Vorbind de AD franceză, nu vom fi tentaţi să neglijăm totalmente referinţa la Harris Z., care este 
considerat inventatorul AD : « În toate studiile evocate, s-a păstrat o metodă Harrisiană lato sensu, care a 
constituit ţesătura de temelie » [25 p.140]. 

Analiştii francezi, spre deosebire de adepţii lui Harris, plasează analiza discursului politic sub o dominaţie 
externă : lexicologia sau analiza de conţinut. S-ar putea de spus, în terminologia lui Benveniste E., că 
lexicologia a început să furnizeze punctul de pornire al semioticii. Unităţile pivot ale cercetărilor sunt, în marea 
lor majoritate, unităţi « interesante », adică semne vehiculând semnificaţii « care ne par politic pertinente ». 
Marcellesi B. decide, la rândul său, că « AD franceză va relua problema discursului politic pe un alt principiu 
decât cel al unei simple comparaţii a comportamentului verbelor ». 

Referindu-ne la Şcoala anglo-saxonă, vom constata că noţiunea « anglo-saxonă » de discurs îşi are 
inspiraţia din pragmatismul american şi din filosofia analitică engleză, mai exact, din teoria actelor de limbaj ale 
lui Austin G. (1962). Contrar AD franceze, AD americană s-a născut « fie din preocupările morfo-sintactice 
introduse de Harris Z, fie din preocupările semiotice propuse de Iacobson R. ori Levin S. Spre deosebire de 
tendinţa enunţiativă franceză, discursul american examinează regulile care organizează interacţiunile şi 
conversaţiile între actori. Punând accentul pe organizarea deictică şi polifonică a discursului, analiza 
conversaţiilor a contribuit considerabil la evoluţia pragmaticii lingvistice. Obiect de investigaţie al reprezentan-
ţilor şcolii americane pot fi întâlnirile între actori în cadrul soluţionării unui conflict. Întrucât tendinţa anglo-
saxonă se caracterizează printr-o ancorare clară în materialul empiric, ea a dat naştere numeroaselor studii 
aplicare asupra problemelor de comunicare apărute în contexte instituţionale diferite. Să observăm în ce constă 
diferenţa de activitate a acestor două şcoli.  
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Sistematizând diversitatea genezelor analizei de discurs, se observă că pentru început cercetătorii au avut 
la dispoziţie în aceiaşi perioadă de activitate două direcţii: una sintactică, alta semantică. Divergenţele teoretice 
între savanţii ce tratau acest subiect au ajuns până la o confruntare a şcolilor franceze şi anglo-saxone cu riscul 
chiar de o dezvăluire incompatibilă a acestei noţiuni omonime pentru aceste două şcoli, pe care Gadet F. [26, 
p.107] o prezintă în tabelul următor: 

 Tabelul 1 
Analiza comparată a discursului după AD franceză şi AD anglo-saxonă 

 AD franceză AD anglo-saxonă 
Tip de discurs Scris 

Cadru instituţional doctrinar 
Oral 
Conversaţie cotidiană ordinară 

Scopul atribuit Scopuri textuale  
explicaţie – formă construcţia 
obiectului 

Scopuri comunicaţionale 
descriere 
imanenţa obiectului 

Metode „structuralism” 
lingvistică şi istorie 

interacţionalism psihologic şi 
sociologie 

Originea Lingvistică antropologică 

[Sursa: 26, p.117] 
 

Studiul anglo-saxon în debutul său iniţial punea aproape în exclusivitate accentul pe proprietăţile interne 
ale discursului aşa ca coeziunea, coerenţa, pertinenţa şi neglija legăturile interpersonale, cu atât mai mult relaţia 
sa externă cu contextul social. Adepţii acestei şcoli propuneau spre analiză texte lipsite de orice încărcătură 
ideologică. Studiul şcolii lingvistice franceze, care a început cu teoriile lui Bakhtine, a reuşit să injecteze în 
pragmatică şi în lingvistică o conştiinţă politică şi o teorie a acţiunii sociale.  

Tendinţa germană în abordarea discursului politic este marcată de teoriile reprezentaţilor scolii de la 
Francfurt - Max Horkheimer, Wilhelm Reich, Theodor Wiesengrund Adorno şi, în special, Jurgen Habermas. 
Autorul operei filosofice „Cunoaştere şi comunicare” [1983], Habermas este, de fapt, autorul noii teorii generale 
a comunicării, a eticii discursive (o reconstrucţie a filosofiei morale). Filosofia lui Habermas este centrată pe 
noţiunea de comunicare. El distinge „acţiunea raţională în raport cu un scop” şi „acţiunea comunicativă”. 
„Acţiunea raţională în raport cu un scop” se desfăşoară în anumite relaţii, într-un cadru instituţional, 
raţionalizarea cadrului instituţional poate fi realizată numai prin comunicare verbală, şi anume prin „eliberarea 
comunicării”. Adecvarea mijloacelor la un scop este , în fond, o problemă morală (practică în sens kantian) şi 
politică. Dintr-o perspectivă umanista, Habermas defineşte calea emancipării omului prin „discuţia publică 
liberă de orice constrângere” cu privire la problemele de interes comun. În această privinţă, Habermas se 
întoarce la tradiţia cetăţii antice, la teoria politica a lui Aristotel. 

În Germania cercetările s-au precipitat, timp îndelungat, mai degrabă, pe o teorie de discurs decât pe o 
metodă. Astfel, teoria activităţii comunicaţionale a lui Habermas J. a pus baza normelor comunicării. El 
vorbeşte despre « credibilitatea fiecărui argument » între « partenerii de discurs ». Acestea ar fi raportate 
normelor ori aşa-numitor « legi de discurs » ale lui Ducrot O., reprezentantul şcolii franceze AD ori postulatelor 
comunicării lui Grice, reprezentant al şcolii anglo-saxone AD. Au urmat numeroase tentative de a pune în 
practică teoria discursivă a acestui savant în cercetarea socială empirică. În ştiinţele sociale, de exemplu, 
discursurile politice au fost analizate în vederea exigenţelor democratice a societăţii moderne. Reprezentanţii 
acestei şcoli înţeleg prin « discurs » sensul (Sinn), cultura ori interpretările (Deutungen) care susţin unitatea de 
ordin cultural şi social. Knoblauch, Hubert (2005): Wissenssoziologie. Konstanz: UTB. Astfel, discursul face 
trimitere la erudiţia culturală implicită care este stocată în documentele şi textele unei societăţi. AD germană 
împărtăşeşte ipoteza că « tocmai discursul permite interlocutorilor să se regăsească pe un teren cultural şi 
interpretativ comun . 

Nu e vorba doar de o influenţă reciprocă şi de schimburi de tendinţe între aceste şcoli, dar şi de un teren 
eterogen disciplinar care face dificilă comparaţia între o analiză de discurs numită « franceză » şi una numită 
« germană » ori anglo-saxonă, de exemplu. 

În timp ce în Franţa pionerii anilor 70 au reuşit să creeze şcoli da analiză de discurs (de exemplu, cea 
condusă de Pecheux M., Dubois, Masellesi etc.) propunând un sistem întreg de cercetări specializate, reviste 
(Langage et Société, Mots, Semen), metode şi concepte (lexicometrie, enunţare, polifonie), colegii lor germani 
au avut tendinţe non-lingvistice de lucru, mai curând aceştia erau filosofi ori cercetători de ordin hermeneutic 
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(Martin Heidegger et Hans-Georg Gadamer), ori analitic (Ludwig Wittgenstein) sau a Şcolii de la Francfourt 
(Karl-Otto Apel şi Jürgen Habermas). Adepţii acestei şcoli nu privilegiază forma şi structura, dar mai degrabă, 
actorii (interlocutorii), interacţiunea acestora, cât şi gândirea lor comunicaţională, echivalentă pentru aceştia cu 
noţiunea de « discurs ». Teoreticianul Dietrich Busse, numai în anii 1980, sprijinindu-se pe semantica istorică şi 
situaţia de comunicare, pune bazele unei lingvistici de discurs. 

Studiile germane se apropie mai mult de cercetarea « calitativă » (interpretativă) şi sunt, relativ, distanţate 
de metodologiile cantitative, acestea acordând privilegiu conţinutului semantic . 

Şcoala germană se consideră influenţată de tendinţele teoretice ale reprezentanţilor Şcolii franceze, aşa ca 
Foucault M., Althusser L. şi Lacan J., cunoscuţi pe scena internaţională sub eticheta de „poststructuralişti”. Nu 
în zadar, fenomenul discursiv german utilizează sintagma „French Theory en Allemagne” [teoria franceză în 
Germania]. Aşa cercetători ca Jürgen Link, Hannelore Bublitz şi Rainer Diaz-Bone au introdus în Germania 
tradiţiile Şcolii Franceze de analiză de discurs. Şcoala germană se axează pe metoda calitativă şi accentuează 
dimensiunea simbolică a socialului, situând raportul între limbaj şi societate în centrul investigaţiilor 
sociologice.  

Vom menţiona că nici una din aceste tradiţii de analiză nu a existat total independentă de toate celelalte. 
Analiza de discurs stabilită în Franţa la sfârşitul anilor 60 a avut o baza teoretică germană care include teoriile 
lui Marx, Freud, cât şi o tradiţie filosofică a celor trei « H »: Hegel, Husserl, Heidegger, pentru care cugetarea 
asupra limbajului şi istoricul se găsesc în centrul preocupărilor. Şi o mişcare inversă este observată în practica 
discursivă germană de ultimă oră, care se simte, la rândul ei, influenţată de teoria franceză AD a anilor 70, 
promovată, in deosebi, de Foucault M. 

În concluzie vom menţiona că toate aceste trei şcoli – franceză, anglo-saxonă şi germană se bazează pe 
tradiţiile gândirii vechi. La etapa actuală aceste tendinţe de analiză prin prisma conotaţiilor culturale nu mai 
rămân ataşate unui teritoriu concret, ele se structurează mai degrabă, conform unor tendinţe teoretice majore, 
care domină cercetările asupra discursului în Europa de la anii 70 încoace: „şcoala franceză” , teoria discursului 
poststructuralist, analiza discursului critic, analiza discursului interpretativ. După cum se observă din paragraful 
precedent, până în prezent opiniile savanţilor privind tratarea însuşi a termenului discurs nu sunt unanime. Nu 
este specificat locul pe care discursul îl ocupă în seria de termeni definiţi deja şi care nu mai necesită explicaţii 
suplimentare, cum ar fi limba, vorbire, comunicare etc.  
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ON THE NEW TECHNOLOGIES INTEGRATION IN THE  
EDUCATIONAL PROCESS 

 
CORCODEL Svetlana, 

master în studii europene, USEM 
 

Abstract: This article is not intended to resolve anyone’s search for an ideal method that will work in all teaching contexts. 
Instead, our purpose is to explain the benefit of using the new methods that we were trying out in our classes and the 
progress our students made. We began to wonder if the claims made about the effectiveness of the new methods could 
withstand major scrutiny. However, teachers all over the world have been engaged in similar debates in staff rooms and in 
private soul searching at the end of a day of teaching. We believe that most of us feel responsible for the effectiveness of 
our teaching. We are motivated to look for the best language teaching method that will provide our students with the 
language skills they need.  
Key words: education, Internet, subject, research, evaluation, instruction, goal. 

 
Rezumat: Articolul nostru are ca scop prezentarea dificultăţilor întâmpinate de studenţi la folosirea tehnologiilor 
educaţionale în noul mileniu. Iată de ce este important să expunem succint unele idei privind teoria instrucţională care ar 
explica de ce activităţile educaţionale ce apelează la astfel de mijloace ca cele netradiţionale, de comuncare, sunt incluse 
iniţial ca bază a conceptelor ce ţin de teoria instruirii. Vom evidenţia modul în care conceptele menţionate mai sus pot fi 
conectate la proiectul pentru instruirea activă şi efectivă. Se va demonstra, de asemenea, gradul de intensitate a folosirii 
tehnologiilor instrucţionale în situaţii educaţionale, neajunsurile inerente utilizării acestora în situaţiile educaţionale şi, nu 
în ultimul rând, sfaturile practice pentru profesorii care doresc să aplice tehnologiile educaţionale în curriculumul lor 
concret. 
 Cuvinte cheie: învăţământ, Internet, subiect, cercetare, evaluare, instruire, scop. 

 
Nowadays the Web has gradually gained a lot of land in the education: students search for information 

for various reports, research papers, portfolios, etc. But the Web offers a lot of information, some representing 
personal opinions and little presenting just facts, this call for skills necessary for separating the gems from junk. 
Unfortunately, today the Internet is very often used in “grazing” [3] purposes: when the student simply finds 
some information, copies and pastes it, submitting a “product” to the teacher. This situation is promoted mainly 
by the topical subjects that are offered by teachers (e.g. London, Pop Music) and by the lack of independent 
study skills. Web Quest can serve as a facilitator of the transition from mere surfing and “grazing” the Web to 
navigating and researching. 

English teachers are known for asking a lot of questions. One of the questions we ask ourselves every 
day is, “Did my students benefit from what happened in class today?”. If the answer to this question is “yes”, we 
can start preparing for our next day of classes. However, if it is “no”, most of us try to determine how best to 
remedy the situation. We usually carry out this daily evaluation of the effectiveness of our teaching privately, 
unless we feel the need to ask a sympathetic colleague or supervisor for help with a particular teaching issue. 

Sometimes, however, this evaluation is public. This happened to me during my first year of teaching, at 
a university intensive English program in the early 1980s. The communicative approach was becoming popular, 
and many of us teachers were experimenting with what were then new methods and activities. Terminology 
such as “authentic materials”, “Natural Approach”, “communicative language teaching”, and “learner-centered 
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teaching”, could be heard in the staff room every day. We debated whether using these new methods improved 
the language proficiency of our students. We all had students who participated eagerly in any communicative 
activity, but showed very little improvement on tests. We also had students who preferred teacher-fronted 
instruction and participated reluctantly in any form of learner-centered activity, but who did better on tests than 
their more enthusiastic classmates. 

Because of this problematic relationship between the new methods that we were trying out in our classes 
and the progress our students made, some of us began to wonder if the claims made about the effectiveness of 
the new methods could withstand major scrutiny. Most of us found the concepts that underpin the 
communicative approach attractive, and the activities that were recommended effective in motivating students to 
use English in interactions resembling real communication outside the classroom. However, we were not very 
confident that this approach, or any other approach, would “work” in our classrooms. 

English teachers all over the world have been engaged in similar debates in staff rooms and in private 
soul searching at the end of a day of teaching. At times it can feel as if we are caught in a perpetual cycle of 
questioning the effectiveness of anything we try in our classrooms. We believe that most of us engage in this 
questioning process throughout our careers because we feel responsible for the effectiveness of our teaching. 
We are motivated to look for the best language teaching method that will provide our students with the English 
language skills they need. 

Some of us have fond memories of our student years, when we were preparing for a teaching career. We 
may have had comparatively few responsibilities at that time, so we were able to enjoy the opportunity to learn 
about and discuss theoretical issues related to the English language and language teaching. Others may 
remember those years as an extensive period of probation, when our academic abilities were under constant 
scrutiny. We may have been forced to take examinations in a multitude of subject areas, some of which, in 
retrospect, were only distantly related to the skills we needed to teach effectively. 

Whatever our memories of our pre-service training are, they are likely to come to the fore whenever we 
attend in-service training or a professional conference, and when we discuss language teaching trends with our 
colleagues. We are not in school anymore, and no one will be evaluating how current our theoretical knowledge 
of the English language or language teaching is. As practicing teachers, our relationship to theoretical 
knowledge should be that of consumers. Before buying anything, wise shoppers learn as much about the 
available products as they can. Wise consumers of theoretical knowledge should learn as much as possible about 
new theories, approaches, and methods before deciding whether to incorporate them into their teaching. 

Many of us, however, are not given the option of choosing which approach or method to use in our 
classrooms. Our educational institution or a larger government authority makes this decision for us. Despite this, 
it is still our responsibility to find out as much as we can about the approach or method that we are required to 
use and to determine ways to make it relevant to our classroom context. This suggestion is not revolutionary 
because most methods and approaches are implemented in very different ways in actual classroom practice. 
Richards and Rodgers note that “the wide acceptance of the Communicative Approach and the relatively varied 
way in which it is interpreted and applied can be attributed to the fact that practitioners from different 
educational traditions can identify with it, and consequently interpret it in different ways” [4]. Our own 
interpretation of a method may be perfectly acceptable. However, we need to become familiar with its 
components so that we can show a clear relationship between the method and what we do in our classes. Again, 
if we can explain to ourselves why we do what we do, it will be much easier for us to articulately explain our 
decisions to others. 

This article is not intended to resolve anyone's search for an ideal method that will work in all teaching 
contexts. Instead, my purpose is to explain the benefit of using “robust reasoning” [2] to discover what “works”, 
that is, what is effective and appropriate in our classrooms. 

Web Quest is “inquiry-oriented activities in which most information is found on the World Wide Web and 
is designed to engage higher-level thinking skills” [1].  A Web Quest should contain the following components: 

a) An introduction that presents the background information. 
b) A main task that is motivating, feasible and interesting. 
c) A description of the process of accomplishing the task. The process must be divided into 

clear steps consisting of micro-tasks that will help the student achieve the main task. 
d) A serious of information sources needed to complete the task. The sources may include 

links to web documents, online reference sources, searchable online databases, electronic documents and books or 
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other documents available to students (e.g. libraries). All these sources are embodied in the Web Quest, thus it does 
not allow the student to surf the web space endlessly, limiting the time span of the activity, and directing to some 
specific activities. The process should also offer guidance on how to organize the acquired information or the 
product that will be finally evaluated. 
e) Some criteria that will be used in the evaluation of the final product the student will submit or perform. 
f) A conclusion, which brings closure to the Web Quest, summaries the acquired information and skills and 

will probably motivate students to do some further investigations. 
The most important component of a Web Quest is the task as it is the one which will provide the object 

and prompt the student’s performance and the final result as well as educe thinking skills instead of limiting the 
student to comprehension. A Web Quest can comprise such main tasks as report about something learned, 
compile a booklet, create a poster, write a short story reflecting on a situation, persuade the government to fund 
a project, analyze a situation, evaluate and choose, etc. 

Web Quests are used in teaching a lot of educational subjects, but due to the fact that the majority of 
sites on the Web are in English, it meets the objectives of the English courses and of formative education: (1) 
use authentic and up-to-date materials; (2) are engaged in authentic and interdisciplinary-disciplinary tasks; (3) 
participate in interactive learning; (4) work collaboratively; (5) learn through cognition and discovery; (6) 
assume the responsibility for their learning. 

We have designed for intermediate level a Web Quest entitled “Job Hunting” 
(www.iatp.md/svetlacor/webquest). The students are put in the situation of finding a job opening, applying for 
it and going through a job interview. In the present article a short variant of the Web Quest will be presented. 
            Job Hunting 

Introduction. It is time for you to find a job. But you do not just want a job but a job that you would 
enjoy and would bring you financial satisfaction. Do you know how to find a job? Do you know how to apply for 
a job? And will you be able to give an interview? And not just give but impress and get the job you want! 
            In this Web Quest you will explore such issues as job hunting process, job application, interview 
preparation and giving an interview. You will investigate the company that you want to work for and 
meanwhile you will work on your writing, reading and speaking skills. 
           Task. The main task of this Web Quest is to find a job, apply for it and get it. Meanwhile you will have 
some online activities that will help you acquire the vocabulary related to the topic and develop your reading, 
listening, speaking and writing skills. The culminating project is to prepare for two role plays, in which you will 
act either as an interviewer or a candidate. All the tasks and directions are presented in detail in the Process 
section. 

                    Process: 
Step 1. Research. with the Internet and choose two job openings that you would like to apply for. 

           Step 2. Resume. Study several samples of resume and analyze its structure. Write your resume. Ask one 
of your colleagues to evaluate your resume and give you some feedback. Edit it. 

Step 3. Cover letter. Study in pairs the structure of several cover letters and write a cover letter which 
will accompany your resume. Edit your peer’s cover letter and make some suggestions that would help your peer 
improve his/her cover letter. Edit your own cover letter and publish it online. 

Step 4. Interview. Get ready for the interview. Study all the information that you can find about the 
company that you would like to work for and prepare to answer some questions that you could be asked during 
the job interview (e.g. Why are you interested in working for this company? Present a problem you encountered 
in school or at work, and explain how you solved it.) Study the dressing code for a job interview. 

Step 5. Interview mocking. Now that you are ready for the interview, let us act it out. Work in pairs. Act 
out the interview and then change the roles. 

Student A. You are the candidate. You need to get ready for the job interview. 
Student B. You are the interviewer. Study Student’s A products (resume, cover letter and company 

analysis) and formulate ten questions that you will ask the candidate. 
Step 6. Job Hunting. You have worked hard to prepare for a real world experience - Job Hunting. Now 

let us discuss: (a) what were the most difficult and your favorite steps in this Web Quest and explain why; (b) 
how well-prepared you are for the process of job hunting; (c) what problems do you think you might have in a 
real life job hunting experience; (d) what do you need to work on to become more competitive. 
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Evaluation. So, we came to the end of our Web Quest. Your work will be evaluated on the products 
that you have included in your web collaborator, on the peer evaluation that you have made, and on the role 
play. In your web collaborator you must include the following products: 

• evaluation of the “job search” websites; 
• resume components and layout; 
• first draft of your resume; 
• final draft your resume; 
• first draft of your cover letter; 
• final draft of your cover letter. 

Once you have defined the elements that have an impact upon your teaching and how you typically 
respond to them, you are ready to change what you do in your classroom so that it “works” more effectively for 
you and your students. As Johnson points out, “The process of change occurs when teachers articulate to 
themselves and others what they want to change and why, when they identify the factors that inhibit change, and 
when they develop strategies to implement change over time” [2]. 

This holds true regardless of the magnitude of the change that you are contemplating. For example, if 
you have used robust reasoning to determine why your afternoon classes do not respond well to pair work, you 
may uncover one of these possible situations: 

• The seating in the room where you teach in the afternoon makes pair work difficult. 
• The pair work tasks you have selected for your afternoon classes are boring and need to be 

modified. 
• Students who come to your classes in the afternoon are exhausted after a full day of school 

work and can’t concentrate on pair work. 
• Students in your afternoon classes are worried about final exams and do not see pair work as 

relevant. 
No matter which of these causes is the most pertinent, there is probably more than one way to handle 

any of them. Continuing to engage in robust reasoning to determine the most appropriate solution will enable 
you to decide on which changes to make and how these changes can be implemented. 

Conclusion. We have learned quite a lot about how to find a job, how to write a resume, a cover letter, a 
thank you letter and how to prepare for an interview. Do you feel more confident about finding a job now? Did 
you enjoy this Web Quest? We hope so. Good luck! 

Each step of the process contains first links to language activities in which students practice vocabulary 
and grammar in context. Moreover the students acquire not only academic skills but also some real-life job 
skills. 

The greatest impediment, the teachers can face in implementing Web Quest relate to technology access. 
In case the institution has computers but does not have access to internet the teacher can copy all the necessary 
sites from internet and then download them on the institutional computers. If the institution does not have any 
computer the teachers can print the necessary information or replace them by physical books and documents, 
and sometimes we can accept some sources written in some other languages than English, as long as the 
language of the process and results is the foreign one. 

The internet is full of ESL Web Quests that can be used in our classrooms; the educators state that there 
are more than 2000 Web Quests now available on line; hence we have a wide range of readymade Web Quests 
on various topics that you can use in Teaching English. 

 
Bibliography: 

1. Dodge, B., FOCUS: Five Rules for Writing a Great Web Quest,  In Learning & Leading  with Technology, May 
2001, v 28, n 8, pp. 6-9; 

2. Johnson, K. Understanding Language Teaching: Reasoning in Action, Boston: 
3. Heinle and Heinle, 1999, pp. 143-149; 
4. McKenzie, J., Grazing the Net: Raising a Generation of Free Range Students, in Phi  
5. Delta Kappan, Sep 1998, v 80, n 1, pp. 26-31; 
6. Richards, J. and T. Rodgers. Approaches and Methods in Language Teaching, 
7. (2nd Ed.) Cambridge: Cambridge University Press, 2001, pp. 157-167. 

Recomandat spre publicare: 12.10.2014. 

UNIVERSITATEA DE STUDII EUROPENE                                                             VECTOR EUROPEAN  
DIN MOLDOVA                                                           REVISTA ŞTIINŢIFICĂ Nr.2/2014 

 
CONFERINŢA INTERNAŢIONALĂ ŞTIINŢIFICO-PRACTICĂ 

“ABORDĂRI EUROPENE ÎN CERCETARE ŞI INOVARE” 
9-12 OCTOMBRIE 2014 

 
 

ACTIVITES LUDIQUES ET ACTIVITES ORALES – DES STRATEGIES                           
EFFICACES POUR UN  ENSEIGNEMENT DU FRANÇAIS 

 AU NIVEAU PRECOCE 
          

Tatiana PETCU  
Profesoară de limba franceză, grad didactic superior 

Liceul Teoretic « Gh. Asachi», Chişinău, Republica Moldova 
 

Rezumat : predarea unei limbi străine la o vîrstă precoce, şi anume la copii de 3-7 ani, are un specific aparte.  Mulţi 
cercetători îşi pun îtrebarea cum are loc procesul de memorare al unei limbi străine pentru un copil de această vîrstă. 
Pentru a avea rezultatele scontate în acest domeniu trebuie de luat în considerare anumiţi factori precum ar fi vîrsta, 
interesul, axarea pe personalitatea copilului, învăţarea structurilor de limbă care ar fi utile pentru socializarea lui, pe 
parcursul activităţilor de atras atenţie asupra mişcării, a activităţilor ludice şi a celor orale. De asemenea este important 
ca copilul  să se dezvolte într-un grup de copii. Profesorul/animatorul trebuie să ea în considerare ritmul de lucru al 
grupului, dar şi  personalitatea fiecărui copil în parte. Un alt factor important este cel al evaluării. La această etapă 
copilul este evaluat dar nu trebuie notat. 
Cuvinte-cheie: vîrstă precoce, activităţi ludice, expresie orală, lecţie de limba franceză. 
 
„A la leçon moins un, l’élève est au bord de la rivière, est-il sûr d’avoir envie de plonger? C’est là que la suggestion 
doit intervenir, le flux sonore d’une langue inconnue peut lui sembler un lac obscur d’étrangeté froide; l’approche „ 
psycologique” fera miroiter des phosphorescences dans cette onde, les signifiants flottants bons à prendre, les paillettes 
de sens  et l’irisation des connotations culturelles qui sont autant de clin d’oeil sémiotiques; cette stratégie du désir 
invite l’apprenant, à l’aube du cours de français, à devenir un pêcheur de sens et un nageur entre deux langue”                                                                                  
Francis DÉBISER, Langage et plaisir 
 

     Comment travailler en classe avec des enfants entre 3 – 7 ans ? C’est une période de vie qui est considérée 
comme l’âge précoce. Les scientifiques se posent toujours la question comment se fait cette merveille dans la 
tête de l’enfant qu’il commence à parler dans une langue étrangère sans passer par les méthodes et l’analyse 
faite par les adultes. Selon les recherches accomplies par les scientifiques, pour faire l’enfant apprendre une 
langue étrangère à un bas âge il faut utiliser une pédagogie à part, une pédagogie basée sur des activités 
ludiques, surtout des activités orales en utilisant le jeu et la créativité en même temps. L’enseignant doit 
connaître les étapes de l’acquisition du langage et les principes pédagogiques adaptés. Le rôle du professeur 
reste encore plus important tenant compte du fait que c’est lui qui doit préparer l’enfant pour vivre dans la 
société. 
     Examinons d’adord les principes pédagogiques pour l’enseignement d’une langue étrangère, dans notre cas, 
du français. 
      Premièrement dans le processus d’enseignement/apprentissage du français à un public précoce il faut 
prendre en considération que l’enfant doit être mis au centre de l’apprentissage. Conformement aux études 
réalisées par Caroline Mraz, formatrice au CREFECO ; auteur de la méthode « En avant pour la paix », c’est 
l’enfant qui doit être mis au centre des tâches qu’il effectue.  
 2 – ième, le langage doit être éminemment social, c’est un vrai besoin social qui pousse l’enfant à parler.  
3 – ième, il faut privilégier le jeu, le mouvement, l’expérience et la participation des enfants.   
4 - ième, l’enfant doit se développer dans la vie de groupe.  
5 – ième, la classe suit son rythme du travail ; l’enfant développe son individualité par son choix.   
6 – ième, le professeur doit tenir compte des rythmes de développement de l’enfant et de sa personnalité.  
     Et le dernier, le 7-ième principe, il faut évaluer l’enfant mais ne pas le noter. 
 
     Pourtant, pour  avoir de bons résultats il faut que l’enfant soit prêt à apprendre une langue étrangère et qu’il 
manifeste de l’intérêt. Le fait que pendant cette période de vie l’enfant manifeste de l’intérêt et de curiosité reste 
un fort atout dans le processus de l’enseignement. 
     Pour avoir de bons résultats dans le travail avec les enfants il faut premièrement bien réfléchir en ce qui 
concerne le temps accordé aux activités. L’activité doit durer entre 10 – 20 minutes. Le contenu des activités 
doit être diversifié. Il faut proposer aux enfants des activités en groupes et en autonomie. Pour les tenir toujours 
en action et maintenir leur curiosité, il faut les surprendre par des activités manuelles et la vie sociale.  
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       Au fil du temps il faut proposer aux enfants  des activités de plus en plus longues. L’enfant apprend la 
langue étrangère en exerçant des activités, étant lui même producteur. Par son expression libre l’enfant fait des 
essais, analyse et émet des hypothèses à propos de la langue étrangère. Pour cela il faut faciliter la liberté 
d’expression en créant une vie sociale à l’intérieur de la classe. 
     Comment réussir à enseigner une langue étrangère à un enfant ? Pour cela il faut organiser l’enseignement 
par thème mais  d’une manière globale. Pour découvrir la langue il faut utiliser des supports iconographiques, la 
gestuelle. Il faut utiliser la répétition et réaliser l’apprentissage des faits de langues d’une manière active. 
     L’approche dans une classe de précoce est une approche réceptive. La compréhension précède la production. 
La production doit émerger d’elle même. Le cours entier doit être organisé sur les principes communicatifs. Les 
sujets abordés doivent être stimulants et centrés sur les apprenants. 
     Quand on parle de l’enseignement à un âge précoce, il faut savoir que ce qui précède avant tout dans le 
mécanisme de compréhension c’est l’apprentissage du système phonique. Par conséquent l’activité de 
segmentation des unités comme les mots, les syllabes, les phonèmes est cruciale pour la compréhension. 
     La mise en place de la compréhension se fait par la syntaxe. Pour la compréhension du lexique, sous la forme 
d ‘un mot déterminé, l’enfant catégorise les objets en fonction de ses propres capacités et habiletés. 
     C‘est pour cela que le professeur doit prévoir dès le début de l’apprentissage des activités de compréhension 
orale. Comme stratégies d’apprentissage  on va utiliser plutôt celles visuelles, auditives et kinesthésiques. 
     Voyons, premièrement, quel matériel peut-on utiliser dans la salle de classe ? Des dès, des ciseaux, des 
crayons, de la colle, des balles, des ballons, des vieux magazines à découper, des cartes images thématiques (les 
animaux, les affaires scolaires, les meubles, les fruits et les légumes, les transports, les vêtements ...), des jeux 
de société, des albums de jeunesse... 
        Selon Hélène Vanthier le jeu en classe de langue requiert une définition précise des objectifs 
d’enseignement/apprentissage. Le jeu se pratique à des moments bien définis dans la progression 
d’apprentisage. Biensûr que le jeu doit tenir compte de l’âge de ceux qui jouent et de leur niveau de 
développement. Mais il est indispensable de faire attention à la manière d’organiser le jeu : combien de 
participants ; que tous les élèves participent au jeu d’une manière égale. Le matériel pour le jeu doit être 
suffisant, le langage à mettre en jeu pour réaliser l’activité ; la durée du jeu. Il ne faut pas oublier de faire une 
évaluation collective du jeu en corrigeant certaines erreurs. 
        Parmi les activités les plus préférées par les enfants, les activités théâtrales occupent une place à part. 
Toutefois il ne faut pas comprendre les activités théâtrales comme une activité ayant comme but la mise en 
scène d’un spectacle. Ce sont des activités envisageant autres buts comme, par exemple, le déblocage face à la 
prise de parole, le plaisir de communiquer en français, de vivre les mots et les phénomènes grammaticales dans 
une autre langue. Quels seraient les objectifs de ces activités ? Premièrement c’est une modalité de se faire 
comprendre, se présenter devant les autres, se faire entendre. Ensuite c’est une possibilité de présenter son 
personnage, sa démarche, son visage, sa mimique, son regard, son intonation. Tout cela aide l’enfant à 
construire son discours, sa scène, son improvisation pour dire quelque chose ou raconter son histoire. Ainsi cela 
permet de s’amuser et amuser les autres en apprenant la langue. En ce qui concerne les activités théâtrales il faut 
prendre en considération qu’on a besoin d’un espace où le groupe d’enfants entre 12-15 d’habitude puisse se 
déplacer  et se produire sur scène. Pourquoi cette nécessité d’espace ? La tâche qui s’impose à l’enseignant est 
celle de comment susciter une parole spontanée qui favorisera par la suite un apprentissage autonome ? En effet, 
par expérience, nous savons qu’en général la demande initiale d’expression orale est très vite occultée par un 
besoin implicite de repères conditionnés par le système scolaire dont l’apprentissage est centré surtout sur la 
théorie et la qualité d’information que sur la capacité de communiquer or l’objectif principal d’un cours de 
langue doit rester celui d’apprendre l’enfant à communiquer.  La durée du spectacle pour les enfants ne doit pas 
dépasser 30 - 45 minutes et pour les grands – 1h 30 min. 
         Parmi les activités ludiques proposées pour l’enseignement du français à un âge précoce on pourrait  
présenter des jeux de société ou des jeux de langue, comme ceux qui suivent plus bas. 
 « Jeu de présentation »  
Matériel: les cartes du jeu. 
Objectifs : se présenter, présenter quelqu’un, découvrir des prénoms français, des noms des villes. 
Déroulement : les joueurs doivent recevoir le plus d’informations l’un sur l’autre et les présenter au moyen des 
cartes. Mélanger les cartes; distribuer les cartes de manière que chaque joueur reçoive une carte de chaque 
catégorie. Le joueur A pose une question au joueur B, par exemple, «Comment tu t’appelles?». Le joueur B 
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répond. Si sa réponse n’est pas correcte, il perd son tour. Les questions sont posées une seule fois à chaque 
joueur. Lorsque un joueur pense avoir ramassé toute information nécessaire pour présenter son copain il se 
manifeste et fait sa présentation. Le joueur qui est présenté doit confirmer ou infirmer la véridicité des 
informations présentées sur sa personne. La joueur qui a été en mesure de faire une bonne présentation remporte 
les cartes de celui-ci.  
Cette activité peut être réalisée seulement après avoir étudié certains thèmes comme « la présentation, la 
salutation, la famille, la ville ». 
   « Jeu des couleurs » 
 Objectif : apprendre les couleurs 
 Déroulement : il est désirable que les enfants soient habillés dans des vêtements de diférentes  couleurs. Plus 
les participants à ce jeu porteront des couleurs variées, plus ce sera amusant. Au début les participants se 
promènent tranquillement dans un espace assez grand ou dans la salle de classe. Le meneur de jeu nomme une 
couleur, les participants doivent réussir à toucher la personne qui porte cette couleur. Ils doivent répéter le nom 
de la couleur. 
  « Jeu de différence » 
 Objectif : systématiser la négation 
 Déroulement : on fait asseoir les élèves en cercle ; on leur explique qu’ils doivent dire ce que leur voisin n’a 
pas. L’enseignant commence en donnant l’exemple : « Il n’a pas les yeux bleus ...» On va faire deux tours pour 
donner la possibilité aux élèves de prononcer deux phrases. Ils doivent préparer leur phrases pour ne pas ralentir 
le jeu. 
 « Une personne à la place de l’autre » 
Matériel : des petits cartons 
Objectifs : automatiser les noms des pays, les transports, les loisirs 
Déroulement : chaque élève pense à une destination (une ville, un moyen de transport, un loisir). Ils écrivent 
leur nom sur un petit bout de papier. Les élèves se rencontre face à face,  
décrivent leurs vacances puis échangent leurs noms. Ils doivent mémoriser le personnage de leur camarade. 
Exemple : «  Je vais à Paris en avion, je vais visiter la Tour Eiffel ». Renouveler cette action avec d’autres 
personnes. Faire un cercle et proposer à chaque élève de se présenter et de décrire leurs vacances.  
« Jacques a dit » 
Objectifs : les parties du corps humain, l’impératif 
Déroulement : les élèves sont débout. L’un d’eux est placé devant le groupe, il est le meneur de jeu ; il donne 
des consignes aux élèves : « Asseyez-vous ! Levez- vous ! Levez le bras droit ! Fermez les yeux ! » Si la 
consigne orale est précédée de « Jacques a dit », les élèves doivent exécuter la consigne. Si elle n’est pas 
précédée de la consigne de « Jacques a dit » , il ne faut surtout pas exécuter la consigne. Les élèves qui se 
trompe sortent du jeu. Le gagnant est le dernier élève qui reste. Changer régulièrement le meneur du jeu. 
« Jeu de l’oie » 
Matériel : le plateau de jeu, un pion pour chaque joueur, un dé. 
Déroulement : le but du jeu de l’oie est d’être le premier à arriver sur la dernière case. Il faut être au minimum 2 
joueurs. Chaque joueur joue chacun son tour en lançant le dé. Suivant le chiffre obtenu, le joueur avance son 
pion case par case. Le joueur lit la question et doit y répondre  correctement. S’il n’arrive pas à répondre ou 
qu’il commet une erreur dans sa réponse, il doit passer son tour. Sinon, il peut rejouer. Pour gagner une partie du 
jeu, il faut arriver le premier sur la dernière case avec l’obligation d’arriver pile sur cette case.    
« Dès grammaticaux » 
Matériel : des dès grammaticaux. 
Objectifs : automatiser et utiliser les formes des verbes avoir et être. 
Déroulement : former des groupes de 2-4 enfants. Donner deux dès à chaque groupe. Un joueur lance les deux 
dès et fait une phrase avec le pronom et le verbe qui sont sortis (exemple : « je » et « 9 », donc : « J’ai 9 ans »). 
S’il arrive à faire une phrase correcte, il gagne un point. Ce sont les autres joueurs qui vérifient si la phrase est 
correcte ou non. Chaque groupe fait trois tours. On écrit au tableau chaque point gagné. Celui qui a le plus de 
points gagne le jeu.  
« Mes affaires scolaires » 
Matériel : des stylos, des crayons, des cahiers, des règles, des gommes, des livres. 
Objectif : automatiser les noms des affaires scolaires, l’expression « il y a » 
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Déroulement : les élèves ont devant eux leurs affaires scolaires. Un élève dit le nom d’un objet, par exemple : 
« Sur ma table il y a une gomme » l’autre élève dit, en continuant le jeu : « Sur  
ma table il y a une gomme et une trousse », le troisième élève continue : « Sur ma table il y a une gomme, une 
trousse et un cahier » etc... On continue le jeu en permettant à tous les élèves de nommer les objets qu’il  ont 
devant eux sur la table.  
         Dans ses ouvrages H.Vanthier remarque que pour organiser un  jeu en classe de langue il faut prendre en 
considération l’organisation du groupe, le matériel nécessaire, le langage utilisé, le temps et la durée de 
l’activité. Le professur doit bien réfléchir sur les modalités de passation de l’activité. Vers la fin de chaque 
activité il faut laisser un temps pour la reformulation et la correction des erreurs commises par les enfants. 
     
Conclusion : 
  En  conclusion on peut dire que le dernier temps, quand on remarque un intérêt de plus en plus grand 
envers d’autres langues étrangères, il est important de trouver des moyens pour maintenir la curiosité et l’intérêt 
envers le français. Pour cela il serait désirable de créer des situations d’éveil à la langue française à partir d’un 
âge assez précoce comme celui de 3-7 ans pour des enfants qui sont scolarisés dans des écoles maternelles et qui 
vont continuer leurs études dans des classes bilingues ou dans des classes avec l’étude du français d’une 
manière renforcée. Le professeur doit tenir compte de plusieurs facteurs : l’âge précoce, la curiosité et l’intérêt 
de l’enfant, les thèmes qui sont propices à cette période de l’enfance, la matériel et le langage utilisé. Une place 
à part doit êre attribuée à la durée de chaque activité : 10-15 minutes, à l’espace où l’on organise le jeu ou les 
activités théâtrales et une chose à ne pas oublier : à cet âge les enfants préfèrent le mouvement à toute autre 
activité d’apprentissage. 
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Abstract: Quality of training the future specialists is a relevant question for higher education institutions of all 
accreditation levels. The problems of overcoming the conservatism in the organization of training activities, rethinking the 
stereotypes of pedagogical work and thinking of participants of the educational process should be solved by higher 
education institutions.  
The article presents the experience of the teaching staff of colleges and technical schools, which are the structural units of 
Sumy State University. Quality strategy of the educational process in Sumy State University is oriented towards European 
standards and aimed at supporting values, traditions and norms of its all academic units – institutions, universities and 
colleges, faculties and departments – to engage both teachers and students. The using of modern approaches to the 
educational process, focus on results, orientation to the student's person, involvement of students to evaluating the quality 
of educational process, the work of teachers and software of disciplines (questionnaires, surveys of students, holding 
student conference "Education process through the eyes of students") enable higher education institution to reach a new 
European-level of education. Control of the educational process, both internal and external (in particular cross-checks as 
an effective form of external control) is one of the effective ways to improve the training of future specialists.  
Complex forms and methods of work in higher education, proposed in this article are good opportunities to provide high 
quality training of future specialists in modern education institutions.  
Key words: European standards, quality of education, organization of educational process, intensification of educational 
process. 
 
Абстракт: Вопрос качества подготовки будущих специалистов является актуальным для высших учебных 
заведений всех уровней аккредитации. Преодоление консерватизма в организации учебной деятельности, 
переосмысление стереотипов педагогического труда и мышления у участников учебно-воспитательного процесса 
– такие задачи предстоит решать высшим учебным заведениям.  
В статье представлен опыт работы педагогических коллективов колледжей и техникумов, являющихся 
структурными подразделениями Сумского государственного университета. Стратегия качества учебного 
процесса в Сумском государственном университете сориентирована на европейские стандарты и направлена на 
поддержку ценностей, традиций, норм как общеуниверситетского уровня, так и подуровней его академических 
подразделений – институтов, колледжей и техникумов, факультетов и кафедр, на привлечение и активное 
участие как преподавателей, так и студентов. Использование современных подходов к организации учебного 
процесса, ориентирование на результат, студентоцентрированное обучение, привлечение студентов к 
оцениванию качества учебного процесса, работы преподавателей и учебно-методического обеспечения дисциплин 
(анкетирование, социологические опросы студентов, проведение студенческих конференций «Учебный процесс 
глазами студентов») дает возможность высшему учебному заведению выйти на новый европейский уровень 
образования. Контроль учебного процесса, как внутренний, так и внешний (в частности перекрестный контроль 
как эффективная форма внешнего контроля), предусмотренный соответствующими нормативами, является 
одним из эффективных способов повышения качества подготовки будущих специалистов.  
Предложенный в статье комплекс форм и методов работы в высшем учебном заведении дает возможность 
обеспечить высокое качество подготовки будущих специалистов.  
Ключевые слова: европейские стандарты, качество образования, организация учебного процесса, 
интенсификация учебного процесса. 

Введение: 
              Вопрос качества подготовки будущих специалистов является актуальным для высших учебных 
заведений всех уровней аккредитации. Современное образование должно предусматривать подготовку 
человека к жизни в динамичном мире, к восприятию его изменчивости как неотъемлемой части своей 
жизни. Глобализация, трансформационные процессы и непрерывное обновление информации 
обусловливают вовлечение человека в сложную систему общественных взаимоотношений, требуют от 
него способности к нестандартным и быстрым решениям. Воспитать человека, который живет по 
современным инновационным законам глобализации, руководствуется в жизни собственными знаниями 
и убеждениями и является всесторонне развитой, самодостаточной личностью, можно только путем 
инновационных подходов в образовании, сориентированных на европейские стандарты качества. 
Именно поэтому основное внимание в педагогических коллективах на современном этапе должно 
уделяться вопросам преодоления консерватизма в учебной деятельности, переосмысления стереотипов 
педагогического труда и мышления у участников учебно-воспитательного процесса. К тому же, 
интенсификация обучения требует поиска эффективных методов обучения, средств и способов контроля 
уровня знаний, которые значительно повышали бы качество обучения и гарантировали развитие 
профессиональной компетентности личности студента.  
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Цель данной статьи – представить опыт работы педагогических коллективов колледжей и 
техникумов, являющихся структурными подразделениями Сумского государственного университета, в 
направлении улучшения качества и эффективности подготовки будущих специалистов. 
 

Основная часть: 
Стратегическими направлениями развития высшего образования должны стать 

совершенствование инфраструктуры учебно-воспитательного комплекса вуза и технологий обучения 
как важный фактор подготовки конкурентоспособного специалиста; реализация новых принципов, форм 
и методов организации учебного процесса, внедрение интерактивных методов обучения. Стратегия 
качества учебного процесса в Сумском государственном университете (Сум ГУ) сориентирована на 
европейские стандарты и направлена на поддержку ценностей, традиций, норм как 
общеуниверситетского уровня, так и подуровней его академических подразделений – институтов, 
колледжей и техникумов, факультетов и кафедр, на привлечение и активное участие как преподавателей, 
так и студентов. Принципы организации ученого процесса в СумГУ регламинтируются 
соответствующими нормативними документами, которые входят в реестр основной нормативной базы 
университета [1]. Контроль уровня усвоения студентами учебного материала и точности проведения 
процедур оценивания устанавливается путем проведения систематических административных проверок 
на уровне кафедры, деканата, ректората университета [2]. Его целью является определение степени 
соответствия полученных студентами знаний и умений учебным программам дисциплин, 
образовательным стандартам, графику учебного процесса, а также моніторинг остаточних знаний 
студентов.  

В течение последних лет как университетом в целом, так и его колледжами и техникумами был 
выполнен значительный объем работы, направленной на повышение эффективности системы 
подготовки будущих специалистов: существенно улучшен уровень обеспечения дисциплин учебной, 
учебно-методической и справочной литературой, современными учебно-методическими комплексами; 
учебный процесс оснащен современными техническими средствами обучения; расширен круг 
потенциальных заказчиков кадров (в том числе и за пределами Сумской области). Такие показатели 
были достигнуты благодаря правильному менеджменту, усиленной работе педагогических коллективов 
и целому комплексу проведенных организационно-методических мероприятий.  
              Вопрос эффективности и качества обучения, конкурентоспособности выпускников на рынке 
труда определяется многими факторами. Прежде всего в современных условиях необходимо выработать 
правильный подход к управлению деятельностью студентов на занятиях – учебный процесс должен 
строиться с использованием системы специальных дидактических материалов, поддерживающих разные 
уровни самостоятельности. В современном образовании одним из приоритетных направлений развития 
является информатизация и внедрение в учебный процесс мультимедийных и компьютерных 
технологий как вспомогательное средство обучения.  Современные информационные технологии 
позволяют расширить возможности дидактического обеспечения преподавания любой дисциплины: 
создание мультимедийной поддержки занятия в среде PowerPoint; эксплуатация электронного 
оборудования (мультимедийный проектор, note-book); знакомство с возможностями Internet и 
формирование навыков работы с ним; создание преподавателями картотеки адресов сайтов, которая 
поможет  студентам в написании рефератов, в работе над проектами, в изучении вопросов, выходящих 
за рамки учебной программы. 
              Благодаря рациональному использованию компьютерных технологий удается без перегрузок 
интенсифицировать процесс обучения. С этой целью учебные занятия следует по возможности 
проводить в компьютерных классах или в других кабинетах, в которых есть доступ к мультимедийному 
обеспечению.  Темы и задания по любой дисциплине, выносимые на самостоятельную работу, студенты 
могут проработать в читальных залах библиотек, которые оборудованы соответствующей современной 
техникой. Кроме того, наличие зон Wi-Fi в учебных заведениях даст возможность студентам 
эффективно использовать свободное время для самоподготовки. 
             Проведение учебных занятий на основе современных информационных технологий – для 
студента это эффективный, интересный способ обучения, возможность достичь большего результата с 
наименьшей затратой времени, свободно выражать свое мнение, развивать уверенность в своих силах. 
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Для преподавателя – это возможность развивать индивидуальность студента, получить достоверную 
оценку его знаний без больших затрат времени при проведении контроля. 
             Одним из эффективных способов повышения качества подготовки будущих специалистов 
является контроль учебного процесса – как внутренний, так и внешний. Наладить системную работу по 
внутреннему контролю возможно путем проведения комплекса мероприятий: организация контроля 
качества проведения учебных занятий преподавателями; регулярное рассмотрение на заседаниях 
педагогических советов вузов вопросов качества подготовки специалистов и состояния преподавания 
дисциплин профессиональной подготовки; проведение директорского контроля уровня остаточных 
знаний студентов по дисциплинам; проведение социологических опросов студентов по вопросам 
организации учебного процесса.    
          Эффективной формой внешнего контроля является перекрестный контроль, когда представители 
одного из структурных учебных заведений в составе комиссии имеют возможность посетить другое 
учебное заведение (подразделение), что позволяет получить квалифицированную объективную картину 
состояния качества подготовки будущих специалистов в каждом учебном заведении, обменяться опытом 
по различным вопросам обеспечения качества учебного процесса, представить лучшие педагогические 
достижения своим коллегам. 
            Перекрестный контроль, проводимый в колледжах СумГУ, выявил, что в системе подготовки 
младшего специалиста острой остается  проблема учебно-методического обеспечения: необходимость 
обновления наглядных методических материалов (стендов) в учебных аудиториях; недостаточное 
обеспечение новой учебно-методической литературой, особенно специальностей технического 
направления. Исходя из собственного опыта, считаем, что данная проблема может быть успешно решена 
путем создания  электронных баз учебно-методических материалов по различным дисциплинам. 
Электронные версии учебно-методических материалов могут быть представлены на сайте учебного 
заведения, а также собраны в библиотеке: это планы практических и семинарских занятий, задания для 
самостоятельной работы студентов, темы курсовых работ, лучшие методические разработки 
преподавателей, дополнительный учебный материал по дисциплинам.              

Одной из эффективных форм работы по улучшению учебно-методического обеспечения в 
техникумах и колледжах СумГУ является  создание учебно-методических комплексов дисциплин, в 
структуру которых входят: рабочая учебная программа, темы и планы лекций, планы практических 
занятий, планы семинарских занятий, инструкции по проведению лабораторных работ, карточки 
самостоятельной работы студента, вопросы для самоконтроля, методические рекомендации по 
курсовому проектированию, материалы для индивидуальной работы со студентами, контрольные 
задания для текущего, промежуточного и итогового контроля в нескольких вариантах, рекомендованная 
учебная литература. 

 Стоит отметить, что в процессе улучшения качества подготовки специалистов немаловажную 
роль играет создание и оснащение методических кабинетов, которые являются основным центром сбора 
учебно-методических материалов, разработанных преподавателями, центром отображения богатого 
педагогического опыта учебного заведения. Хорошим способом интенсификации учебного процесса и 
заинтересованности студентов является планирование и организация мероприятий, посвященных 
неделям цикловых комиссий, в рамках которых проводятся познавательные мероприятия 
профессиональной направленности. Например, во время проведения недели цикловой комиссии той или 
иной специальности студенты самостоятельно изготавливают журналы экономического, технического 
или другого направления (в зависимости от специальности), которые демонстрируются на выставке в 
методическом кабинете. Проводится конкурс на лучший журнал, победители получают поощрительные 
призы. Такой вид работы стимулирует студентов к осознанному изучению дисциплин, вырабатывает 
стремление повысить и углубить профессиональные знания, порождает здравую внутреннюю 
конкуренцию. Таким образом, реализуется один из важнейших европейских принципов качества – 
обучение становится студентоцентрированным. 

 Эффективной является работа преподавателей по системе портфолио. Она позволяет каждому 
преподавателю самостоятельно оценить результаты своей педагогической деятельности, собрать и 
систематизировать свои учебно-методические и научные материалы в виде презентаций и 
соответствующих папок согласно следующей  ориентировочной структуре: 
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1) общая информация о стаже работы и квалификации педагога, его фото; 
2) задачи и план работы педагога на указанный период; 
3) отчет преподавателя о проделанной работе за указанный период; 
4) общая результативность педагога; 
5) блок приложений, которые содержат следующие пункты: индивидульные планы, фоторепортажи 
преподавателя, разработанные им методические указания, доклады на заседаниях цикловых комиссий, 
планы проведенных открытых мероприятий, студенческие проекты, личные награды и грамоты 
преподавателя, участие в научной работе, материалы докладов на конференциях и др.     

   
           Хорошей методической поддержкой и для молодых, и для опытных преподавателей является 
оформление учебно-методических материалов разной тематики в виде папок (кроме того, 
соответствующие материалы вносятся в электронную базу данных для всеобщего пользования), которые 
наглядно представляют объём работы и преподавателей, и студентов по разным аспектам учебного 
процесса, например: «Школа педагогического мастерства. Творческая лаборатория преподавателя», 
«Презентация педагогического опыта преподавателей различных цикловых комиссий», «Школа 
молодого преподавателя», «Участие в олимпиадах, конкурсах, конференциях», «Публикации 
(материалы международных, научно-практических, научно-технических конференций)» (как 
преподавателей, так и студентов), «Инновационные методы обучения» и др. Кроме того, в рамках 
работы по изучению передового педагогического опыта ведется работа по созданию собственной 
видеотеки, представленной в методическом кабинете, разработка методических пособий различной 
направленности, например: «Копилка для руководителей группы», «Методическая копилка цикловой 
комиссии естественно-математических дисциплин», «Методическая разработка проведения открытого 
занятия».  

Реализацией современных подходов к преподаванию и организации учебного процесса является 
разработка новых концепций оформления учебных кабинетов – создание масштабных содержательных 
стендов, которые позволяют студентам и преподавателям наглядно представить логическую цепочку 
преподавания целого цикла профессиональных дисциплин. Таким образом, студенты на протяжении 
всего периода обучения имеют возможность осознанно и последовательно воспринимать учебный 
материал, понимая необходимость и важность каждой дисциплины и каждой темы в системе выбранной 
специальности. 

Для многих вузов актуальной является проблема обновления библиотечного фонда с целью 
обеспечения дисциплин современной учебно-методической литературой. Как показывает опыт, этот 
вопрос можно решить несколькими способами. Во-первых, методическим комиссиям учебных 
заведений необходимо уделять особое внимание соответствующему планированию и контролю. Во-
вторых, создание электронных версий новых учебно-методических пособий для локального 
использования позволит обеспечить всех студентов необходимым учебным материалом. Еще одним из 
возможных способов решения проблемы обеспечения студентов учебно-методической литературой 
является разработка преподавателями опорных конспектов дисциплин, что значительно облегчает 
процесс восприятия и усвоения студентами нового материала, с последующим созданием собственных 
электронных пособий. К тому же, лучше ориентироваться в новых тенденциях профессиональной и 
практической подготовки и студентам, и преподавателям позволит постоянная подписка вуза на 
периодические издания разного профиля. 

Повышению качества подготовки будущих специалистов в значительной мере способствует 
комплексное рассмотрение различных аспектов учебно-методического процесса на заседаниях 
педагогических советов, методических советов, цикловых комиссий с принятием соответствующих 
решений. Среди вопросов, которые не теряют своей актуальности и требуют не только изучения общей 
картины, но и  обязательно рассмотрения его результатов, назовем следующие: состояние методической 
работы в учебном заведении; результаты учебной работы за текущий семестр и задачи на следующий; 
результаты государственной итоговой аттестации, государственных экзаменов; анализ качества 
выполнения студентами курсовых и дипломных проектов по специальным дисциплинам; проблемы 
организации самостоятельной работы студентов; посещение занятий студентами, пути повышения 
учебной дисциплины; организация и проведение производственных практик; факторы влияния на 
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профориентацию студентов; анализ работы по наставничеству молодых и малоопытных педагогов; 
состояние подготовки материально-технической базы и перспективы развития, участие студентов в 
научных конференциях, олимпиадах и конкурсах, проведение директорских контрольных работ. 
Положительные результаты дает также обсуждение вопросов адаптации студентов нового набора к 
обучению в свете успешности дисциплин, качества оформления учебно-методических комплексов; 
состояния работы с одаренной молодежью, развития профессиональной компетентности педагогических 
работников вузов, методик создания и использования опорных конспектов и ТСО на занятиях с целью 
интенсификации учебного процесса. 

 
Выводы: 

            Таким образом, предложенный комплекс эффективных форм и методов учебно-методической 
работы является хорошим основанием для подготовки в высших учебных заведениях специалистов 
высокого класса. Современные подходы к организации учебного процесса, ориентирование на 
результат, студентоцентрированное обучение, привлечение студентов к оцениванию качества учебного 
процесса, оцениванию работы преподавателей и учебно-методического обеспечения дисциплин даст 
возможность высшим учебным заведениям выйти на новый европейский уровень образования. 
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ACTUALITATEA STUDIERII LIMBAJULUI JURIDIC ENGLEZ 
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Universitatea de Stat din Moldova 
 
Abstract: Joining the European Union and having integrated within different unions and associations favored the 
development of English legal terminology. Due to the prevalence of the English language in international business 
relations and having an important role in legal language within the European Union, the interest and the importance of 
studying Legal Language has increased. 
An understanding of legal terminology is valuable in many different situations. Businessmen, politicians, public servants, 
accountants…in fact many different professions need a solid understanding of legal terminology.  
Key words: terminology, legal vocabulary, target text, polysemy. 
 

Introducere: 
Sfîrşitul de secol şi începutul de mileniu se caracterizează prin schimbări majore în toate domeniile 

societăţii, dar în deosebi în viaţa politică a ţărilor. Progresul armonios al unui stat, ordinea internă, precum şi 
anvergura imaginii exterioare prin armonizarea cu alte sisteme juridice internaţionale depind de progresul sferei 
juridice, de răspunsuri prompte şi adecvate pe care acesta le oferă cerinţelor societăţii, în primul rînd cetăţenilor 
statului. Istoria omenirii poate fi considerată ca fiind istoria drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului. 
Însuşi în Articolul 1 al Declaraţiei Universale a Drepturilor Omului e menţionat " Toate fiinţele umane se 
nasc libere şi egale în demnitate şi în drepturi ". Drepturile sunt reflectate prin aspiraţiile omului spre o viaţă 
mai bună, spre un nivel de trai mai ridicat în scopul satisfacerii necesităţilor materiale şi spirituale. Promovarea 
şi garantarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale reprezintă o preocupare majoră a societăţii umane. 

 
Rezultate şi discuţii: 
În Republica Moldova acest subiect a înregistrat în ultimii ani o evoluţie remarcabilă, fiind transpusă în 

viaţă prin elaborarea şi adoptarea unor multitudini de proiecte de acte normative şi realizarea dispoziţiilor legale 
în vigoare. Gravitatea încălcărilor drepturilor omului impun dezideratul cunoaşterii extinse, conştiente de către 
întreaga populaţie a normelor imperative din domeniu şi respectiv a limbajului utilizat în documentele date. 
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Populaţia trebuie să se simtă apărată de instituţiile statului, obligate să intervină de fiecare dată cînd se încalcă 
drepturile omului. Pentru ca ideea dată să poate fi aplicată în practică, cetăţenii trebuie să cunoască mijloacele 
pe care le au la dispoziţie pentru înlăturarea cauzelor şi efectelor nerespectării dispoziţiilor legale. În acest 
context, se evidenţiază ideea promovării cunoştinţelor în vederea valorificării mecanismelor de protecţie a 
drepturilor omului. Împrejurarea dată determină o creştere a importanţei dreptului, ceea ce duce corespunzător la 
creşterea interesului faţă de studierea terminologiei juridice. La etapa actuala, cînd societatea noastră tinde tot 
mai mult să se integreze în standardele europene, din punct de vedere juridic, o importantă deosebită o capătă de 
asemenea şi problema studierii limbajului şi terminologiei juridice. 

Evoluţia şi cercetarea limbajului juridic interesează deopotrivă atît istoria limbii literare cît şi istoria 
dreptului.” Juriştii au nevoie de lingvişti ( adesea, şi invers), cel puţin pentru terminologia pe care o propun şi 
care activează, fie şi numai pentru adecvarea şi perfecţionarea tehnicii legislative, căci tocmai această 
terminologie decide redactarea unor legi cu maximă eficienţă socială.” [1, p.51]  Lingviştii şi specialiştii în 
domeniu au scopul de a investiga terminologia juridică, cunoaşterea căreia va facilita efectuarea traducerilor 
dintr-o limbă în alta, implementarea ei nemijlocită în diverse contexte. 

Dezvoltarea ştiinţei şi a tehnicii actuale, crearea continuă de termeni noi, problematica terminologică se 
află nu numai în atenţia lingviştilor, ci şi a reprezentanţilor din diferite ramuri ale ştiinţei. Sunt create organisme 
internaţionale care au drept scop studierea, unificarea şi standardizarea terminologiilor. Existenţa acestor 
organizaţii  (Centre de Terminologie de Bruxelles, Termisti – Institut Superieur de Traducteurs et Interpretes, 
Centre de Terminologie et de Neologie ce activează în cadrul Universităţii din Paris, OLF( Canada) - Office de 
Langue Française) şi a proiectelor internaţionale ce vizează studierea meta-limbajului juridic demonstrează 
importanţa acestuia. Aceste organizaţii conlucrează împreună pentru a-şi desfăşura activitatea într-o echipă inter 
şi transnaţională. Numeroase conferinţe şi seminare ce scot în evidenţă importanţa studierii şi traducerii 
adecvate a termenilor juridici au fost şi sunt organizate, Spre exemplu în perioada 15-17 octombrie 2014 la 
Antwerpen, Belgia va avea loc Final Conference on training, assessment, certification and accreditation of 
legal translators in criminal procedures in the EU. Această conferinţa are drept scop unificarea standartelor 
pentru obţinerea certificatelor internaţionale de traducător  din domeniul dreptului penal. Un alt seminar 
important din domeniu s-a desfăşurat la Stockholm The Importance of clear legal writing privind transparenţa 
şi claritatea limbajului juridic în UE. Tema acestui seminar a constituit importanţa transparenţei şi a clarităţii 
limbii pentru asigurarea înţelegerii legitimităţii sectorului de servicii publice. Programul seminarului a inclus 
intervenţia comisarului pentru multilingvism, Leonard Orban, „ The importance of well-drafted originals in 
plain language in the multilingual context of the European Union”, precum şi a directorului general al Direcţiei 
Generale Traduceri a Comisiei Europene, Karl-Johan Lonnroth, „The role of translation and quality assurance 
in relation to the original text and as communication intended for the citizen.” Un alt seminar ce a avut sub 
patronajul UNAM-ESECA în 8 octombrie 2008 la Gatineau, Canada cu tema „ La langue et le droit”, la care a 
participat şi doamna Inga Druţă, Institutul de Filologie, Academia de Ştiinţă a Moldovei, cu titlul „ Inovaţii în 
terminologia juridică din Republica Moldova” constituie un indiciu ce relevă importanţa studierii acestui 
domeniu. Problemele terminologiei sunt studiate intens de asemenea de diferite foruri şi asociaţii în domeniu. În 
anul 2012 Curtea Europeană pentru Drepturile Omului a lansat un proiect vizând realizarea unui număr 
important de traduceri ale jurisprudenţei sale (hotărâri, decizii şi rezumate ale acestora). 
 Acest proiect este finanţat de către Fondul Fiduciar pentru Drepturile Omului al Consiliului Europei şi are ca 
scop ameliorarea cunoaşterii şi implementării la nivel naţional a standardelor Convenţiei Europene a Drepturilor 
Omului. Proiectul vizează următoarele state: Albania, Armenia, Azerbaijan, Bosnia şi Herzegovina, Georgia. 
Moldova, Muntenegru, Serbia, fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei, Turcia şi Ukraina. 

Aspiraţiile pro-europene ale Republicii Moldova au determinat crearea şi inaugurarea diverselor centre 
şi portale ce activează în domeniul dreptului internaţional scopul cărora, în primul rind, este apărarea drepturilor 
şi libertăţilor fundamentale ale cetăţenilor, dar şi dezvoltarea diverselor instituţii din ţară. Astfel, domeniul 
dreptului suscită un interes profund şi o atracţie din partea nu doar a specialiştilor din sfera dreptului, ci şi a 
cetăţenilor cointeresaţi. În acest fel una din problemele fundamentale cu care se vor confrunta persoanele 
cointeresate va fi înţelegerea adecvată şi corectă a discursului juridic.  

În Republica Moldova terminologia nu are un trecut foarte îndepărtat şi există puţine instituţii abilitate 
în domeniu. Actualmente, activează Centrul Naţional de Terminologie, care a fost înfiinţat în 1989. Aceasta 
este unica instituţie oficială care are rolul de organ ştiinţifico-metodic şi informativ-consultativ în probleme de 
terminologie. La început, acest centru a fost creat şi destinat numai pentru terminologii din cadrul centrului, însă 
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graţie Serviciului limbă, numărul utilizatorilor a crescut şi s-a diversificat. La etapa dată, în conformitate cu 
regulamentul său, C.N.T. are următoarele obiective: unificarea şi adaptarea terminologică a standardelor pentru 
economia naţională a Republicii Moldova; studierea, unificarea şi standardizarea terminologiilor sectoriale şi 
clasificarea lor pe domenii de activitate umană; formarea de traducători-terminologi profesionişti; elaborarea de 
resurse terminologice ( glosare, dicţionare…) multilingve în vederea armonizării terminologiei romîneşti cu cea 
din Uniunea Europeană.  Unul din scopurile principale al acestui centru a fost crearea unor baze de date 
terminologice, un obiectiv ce a început a fi realizat din anul 2000. La etapa dată, baza de date a acestui centru 
conţine 54.454 de fişe terminologice vizînd peste 60 de domenii. Specialiştii de la Centrul Naţional de 
Terminologie continuă să actualizeze şi să completeze înregistrările terminologice din bazele de date, precizînd 
domeniile de cunoaştere. Banca de date terminologice este bilingvă, limba sursă fiind limba rusă şi limba ţintă 
fiind romîna. Acest bilingvism este explicat prin faptul că Centrul naţional de terminologie este unica instituţie 
abilitată să traducă în romînă aceste formulare, acte şi documente care nu circulau decît în limba rusă înainte de 
adoptarea legislaţiei lingvistice. În ultimii ani, acest centru a sprijinit editarea mai multor dicţionare, spre 
exemplu Dicţionarul de transport, Dicţionarul funcţionarului public, avînd drept scop îmbunătăţirea calităţii 
limbii folosite în domeniile date. În anul 1992, Centrul naţional de terminologie a aderat la Federaţia 
internaţională a băncilor de date terminologice din Varşovia. 

Pe lângă  Centrul Naţional de terminologie, în Moldova, în 1993 a fost creată Asociaţia Naţională de 
Terminologie ( TERMROM Moldova). Asociaţia dată participă la numeroase proiecte din cadrul diverselor 
organizaţii, spre exemplu în 1995, Agenţia interguvernamentală a francofoniei a subvenţionat proiectele 
TermRom Moldova. De asemenea TermRom a participat, în cadru Realiter, la elaborarea vocabularelor 
panlatine de terminologii de informatică şi ecologie. Această asociaţie reuneşte specialiştii şi terminologii din 
republica noastră şi are drept scop elaborarea băncii de date terminologice în limba romînă. 

Problema terminologiei, în general, şi cea a definirii termenilor, în special, depăşeşte cadrul naţional, 
devenind una internaţională. Deşi destul de „tînără” ca ştiinţă, fiind influenţată de ştiinţele pe care le serveşte 
lingvistic, ştiinţe aplicate, orientate tehnic, terminologia a devenit obiectul standardizării. Astfel, în cadrul ISO, 
au fost create comitete pentru terminologie care au elaborat şi continuă să elaboreze norme ce vizează atît 
cercetarea terminologică, cît şi munca terminografilor. Printre cele mai importante norme ISO pot fi considerate 
următoarele: 
 
ISO 704 Activitatea terminologică. Principii şi metode ( 1987) 
ISO 860Activitatea terminologică. Armonizarea conceptelor şi termenilor.( 1966) 
ISO 10241 Norme terminologice internaţionale ( 1990) 
ISO 12616 Terminografie pentru traducere ( 1996) 
ISO 12620 Aplicaţii informatice. Categorii de date ( 1997) 
 

Aceste norme, elaborate de ISO, se aplică la nivel internaţional, ceea ce nu înseamnă că la nivel naţional 
nu pot interveni principii suplimentare de standardizare. De exemplu, în Franţa, DGL ( Délégation à la langue 
française) elaborează celebrul Dictionnaire des termes officiels, iar comisiile pe domenii de specialitate ale 
acestui organism publică, anual, liste de termeni oficiali ai domeniului. În Canada, OLF ( Office de la langue 
française ) a impus în 1977 Legea 10, Carte de la langue française, care a pus bazele politicii lingvistice în ceea 
ce priveşte francofonia în Canada. În Austria a fost creat în 1971 Infoterm, ale cărui activităţi normative se 
bazează în special pe teoria unuia dintre „ părinţii fondatori” ai terminologiei, Eugen Wüster. 

Lucrul în comun datorat creării acestor organizaţii a fost soldat cu crearea unui număr mare de 
dicţionare şi vocabulare de specialitate. Odată cu dezvoltarea tehnologiilor informaţionale şi în special a 
Internetului,  aceste enorme baze de date au fost compilate şi informatizate, astfel creîndu-se baze de date 
terminologice informaţionale. Iar anii 70 au marcat începutul unei noi perioade în domeniul terminologiei, şi 
anume terminologia orientată spre traducere. Datorită acestui curent nou, au fost create numeroase organisme 
internaţionale multilingve care au influenţat mai tîrziu în mod deosebit activităţile terminologice, în deosebi cele 
din lumea francofonă. Tot el se află la baza creării unor bănci de date terminologice crearea cărora a fost 
declanşată la începutul anilor 70. Printre factorii ce au condiţionat drept urmare crearea acestor bănci putem 
enumera: 

• politici lingviste şi terminologice ( de exemplu BTQ – baza de date a Oficiului pentru limba 
franceză din Canada); 
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• crearea unor organizaţii de standardizare ( de exemplu NORMATERM- baza de date a Afnor, 
Association française de la normalization; 

• crearea unor organizaţii guvernamentale sau a altor întreprinderi ce prestează servicii lingvistice 
( de exemplu EURODICAUTOM- baza de date a Uniunii Europene, TERMIUM- baza de date 
a guvernului canadian, TEAM- baza de date a Siemens). 

Aşadar, băncile de date terminologice pot fi definite drept bănci de date ce conţin informaţii 
terminologice, relative la un inventar de termeni, adică un „tip special de informaţie privind conceptele şi 
termenii (sau orice alte simboluri) care desemnează aceste concepte, precum şi date asupra surselor informaţiilor 
terminologice”. [2, p.39]  Ele constituie „ produsul cel mai spectaculos, rezultat din combinarea terminologiei 
cu informatica. Aceste bănci sunt sisteme gigantice de informaţie terminologică construite în jurul unuia sau a 
mai multor dicţionare terminologice electronice” [3, p.91]. Băncile de date au specificul lor – fie că sunt 
construite tradiţional, manual, utilizînd metode le clasice ale fişelor din hîrtie, ori modern, cu calculatorul, 
folosind programe speciale de gestiune de date, fie că sunt constituite în scopul efectuării unei traduceri ori 
răspund necesităţilor constitutive ale unui domeniu de aplicaţie (  o ştiinţă, o disciplină, o tehnologie) într-o 
limbă dată – şi de aceea în constituirea lor trebuie să se ţină seama d e anumite principii şi să se adopte metode 
specifice de creare şi gestionare. 

Băncile de date terminologice constituie deci, după părerea majorităţii specialiştilor, soluţia cea mai 
fiabilă în contextul evoluţiei sistemelor de noţiuni şi în paralel cu acestea, ai inventarilor de termeni.  

Scopul principal al acestor bănci de date este unificarea internaţională a noţiunilor şi termenilor şi 
eliminarea ambiguităţii din comunicarea tehnico-ştiinţifică. Actualmente, băncile de date terminologice se 
străduiesc să umple acest gol, deşi nu toate domeniile activităţii umane sunt supuse unei analize profunde din 
punctul de vedere al terminologiilor acestora. 
Actuala dezvoltare a bazelor şi băncilor de date este condiţionată, în principal, de doi factori:  
1) progresul înregistrat de noile tehnologii informaţionale;  
2) internaţionalizarea schimbului permanent de informaţii în societate.  

Crearea băncilor şi bazelor de date terminologice a fost iniţiată atît de instituţii publice, cît şi de 
companii particulare. Geografia produselor terminografice este extinsă: există bănci de date organizate de 
Comisia Europeană, de Guvernul Canadei, de centre terminologice din diferite colţuri ale lumii. Aceste bănci de 
date terminologice moderne nu sunt altceva decît nişte instrumente noi de stocare a terminologiilor. Conform 
unui raport al GTW ( Gesellshaft für Terminologie und Wissentransfer) Klaus-Dirk Schmitz, Bernard Budin, 
Guidelines for the design and Implementation of Terminology, 1994 băncile de date terminologice prezintă 
următoarele avantaje: 

• „Ajustarea rapidă în funcţie de necesităţile utilizatorilor şi de realitatea aflată într-un constant proces 
de schimbare; 

• Posibilităţi aproape nelimitate de extindere a proprietăţii terminologice; 
• Consistenţă terminologică. [4,p. 63] 
Analizînd avantajele prezentate ulterior putem concluziona că la etapa actuală băncile de date terminologice 

constituie, după părerea majorităţii specialiştilor, soluţia cea mai eficientă şi fiabilă în contextul evoluţiei 
sistemelor de noţiuni ( sub impactul dezvoltării tehnologice) şi în paralel cu aceasta, al inventarelor de termeni.  

După cum se cunoaşte limbajul juridic este recunoscut de către mulţi specialişti din domeniu ca fiind unul 
dintre cele mai dificile limbaje de specialitate, care solicită efort metodic susţinut, atenţie şi concentrare maximă 
din partea traducătorului atît asupra conceptelor juridice, cît şi a modului de a defini termenii. Iată de ce aceste 
bănci de termini facilitează lucrul traducătorului în găsirea echivalentului potrivit pentru un termen juridic.  

Domeniul dreptului care astăzi este cel mai actual îl constituie domeniul dreptului internaţional, deoarece 
Republica Moldova a aderat la diverse convenţii şi ratifică numeroase tratate. Spre exemplu Moldova devenind 
membru al Curţii Europene a Drepturilor Omului în 1997 şi odată cu această aderare a apărut necesitatea 
traducerii acestor hotărîri şi decizii. La CEDO din motive istorice, de dezvoltare a acestei instanţe, statul este 
acela care are obligaţia de a pune în executare hotărârea şi în consecinţă de a o traduce. Toate statele membre 
ale Consiliului Europei au obligaţia traducerii hotărârilor CEDO ( în Spania chiar se traduc toate hotărârile şi 
deciziile CEDO), hotărâri  care au forţă obligatorie în statele membre. În Romania hotărârile CEDO sunt traduse 
de către Institutul European din Romania (IER) începând cu luna ianuarie 2009, fiind unica instituţie 
abilitată prin lege să asigure traducerea în limba română şi revizia lingvistică şi juridică a acquis-ului  comunitar 
şi a jurisprudenţei CEDO, precum şi traducerea în alte limbi oficiale ale Uniunii Europene a unor reglementări 
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juridice.  În Republica Moldova hotărările CEDO sunt traduse şi apoi publicate în Monitorul Oficial de către 
Direcţia analiză şi executarea hotărîrilor CEDO din cadrul Ministerului Justiţiei al Republicii Moldova. Cu 
părere de rău în Republica Moldova majoritatea din hotărîrile CEDO nu sunt accesibile în limba romînă 
deoarece nu sunt traduse. Importanţa traducerii acestor hotărîri a fost subliniată chiar de Curtea de Justiţie a 
Uniunii Europene care în Capitolul 8, art.36-42 a menţionat: „ trebuie să se ţină seama de faptul că textele de 
drept comunitar sunt redactate în mai multe limbi şi că diversele versiuni lingvistice sunt toate autentice, astfel, 
o interpretare a unei prevederi de drept comunitar implică o comparaţie a versiunilor lingvistice.” [5, p.28] Pe 
de altă parte, hotărîrile traduse prezintă dificultăţi de înţelegere pentru persoanele ce nu au studii juridice 
necesare în domeniu din cauza limbajului specific utilizat.  

E bine cunoscut faptul că limbajul juridic este recunoscut de către mulţi specialişti din domeniu ca fiind 
unul dintre cele mai dificile limbaje de specialitate, care solicită efort metodic susţinut, atenţie şi concentrare 
maximă din partea traducătorului atît asupra conceptelor juridice, cît şi a modului de a defini termenii. Faptul că 
limbajul utilizat în jurisprudenţa CEDO are trăsăturile sale specifice a fost subliniat chiar şi în Regulamentul de 
procedură al Curţii de Justiţie, titlul 1, capitolul 8: „ de asemenea, trebuie să se observe că dreptul comunitar 
foloseşte o terminologie proprie, chiar şi atunci cînd există o concordanţă deplină a versiunilor lingvistice. În 
plus, trebuie subliniat că noţiunile juridice nu au în mod necesar acelaşi conţinut în dreptul comunitar şi în 
dreptul naţional al diferitelor state membre.”[6, p.15] 
   
Concluzii: 
Traducerea textului juridic se află la interfaţa între domeniul lingvistic, cel al tehnicii traducerii şi cel juridic, 
fiind puternic influenţată de schimbări contemporane mondiale ca globalizarea, mişcare transfrontalieră a forţei 
de muncă şi chiar schimbările din alte domenii ale societăţii. E bine cunoscut faptul că pentru efectuarea unei 
traduceri eficiente traducătorul trebuie să cunoască atît limba ţintă, în care se efectuează traducerea, cît şi limba 
căreia îi aparţine textul respectiv, dar nu este mai puţin  important să posede cunoştinţe socio-culturale şi de 
specialitate, dacă textul este unul specializat. [7, p.53] Pentru o traducere eficientă a textului juridic, traducătorul 
are nevoie să cunoască, în afară de cele două limbi, sistemul social, economic şi cultural în care funcţionează 
conceptul juridic şi terminologia legală, precum şi diferenţele între sistemele juridice respective.  

Transpunerea acestor texte legislative dintr-o limbă în alta creează probleme teoretice şi practice 
deosebit de complexe, deoarece presupune din partea traducătorului specializat (jurilingvist) o abordare 
comparativă interdisciplinară – juridică şi lingvistică- a celor două sisteme legislative. Traducerea poate fi 
realizată "în litera legii", ceea ce înseamnă că textul a rămas fidel limbii surse şi implicit intenţiei 
traducătorului, sau "în spiritul legii", în funcţie de destinatar şi de contextul social-cultural în care va fi receptat. 
 
Referinţe bibliografce: 

1. Bryan A.Garner, “A Handbook of Business Law Terms”, Dallas, Texas, 1999, [7]. 
2. G. Cornu, Linguistique juridique, Paris, Montchrestien, 2000 , [1]. 
3. Foster N., Foster on EU Law, Oxford University Press, 2006, ISBN 978-0-19-926842-9,  [4]. 
4. Christian Galinski, „Facteurs financiers dans la mise au point d'une banque de terminologie. Banques de 

terminologie développées comme aide à la traduction automatique basée sur la connaissance“, in 
Meta XXXIV.3.1989,  [2]. 

5. Greech L., Law and Language in the European Union, Europa Law Publishing, Rohingen, 2005, ISBN 
978-90-76871-83-7,  [3]. 

6. Tratatul privind Uniunea Europeană şi Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene. Carta 
Drepturilor Fundamentale a Uniunii Europene. 13 decembrie 2007, Lisabona, 6655/2/08 REV 2, [5]. 

7. Tratatul privind Uniunea Europeană şi Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene. Carta 
Drepturilor Fundamentale a Uniunii Europene. 13 decembrie 2007, Lisabona, 6655/2/08 REV 2, [6]. 

8. Klaus-Dirk Schmitz, Bernard Budin, Guidelines for the design and Implementation of Terminology, 
Berlin, 1994, [4]. 

 
Recomandat spre publicare: 12.10.2014. 

 



196 197

䑠Т

UNIVERSITATEA DE STUDII EUROPENE                                                             VECTOR EUROPEAN  
DIN MOLDOVA                                                           REVISTA ŞTIINŢIFICĂ Nr.2/2014 

 
CONFERINŢA INTERNAŢIONALĂ ŞTIINŢIFICO-PRACTICĂ 

“ABORDĂRI EUROPENE ÎN CERCETARE ŞI INOVARE” 
9-12 OCTOMBRIE 2014 

 
 

ŞTIINŢELE COMUNICĂRII – UN VERITABIL CADRU DE 
DEZBATERI ALE REZULTATELOR CERCETĂRII 

 
STEREOTIPURI CULTURALE ÎN PRESA DIN REPUBLICA MOLDOVA : 

REALITĂŢI NAŢIONALE ŞI DEZIDERATE EUROPENE 
 

Valentina ENACHI, 
 Universitatea de Studii Europene din Moldova 

valentina_enachi@yahoo.com  
 

ABSTRACT: This communication  is addressed to the analyzes of  the ethnic and cultural  stereotypes used in 
Moldova mass media regarding the Russian and Europian  Union.  The paper generalized and classified  the problems and   
difficulties connected with inter-ethnic and intercultural communication in Moldova Republic today.  
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Introducere: 
Presa are rolul  de a monitoriza şi a semnala riscurile comunicării într-o societate. Balanţa dialogului 

intercultural este un indiciu al echilibrului sau al gravelor carenţe de comunicare. Presa ar putea crea poduri de 
relaţionări sau amplifica  divergenţele în soluţionarea problemelor de comunicare interculturală.  Procesul 
democratic în orice ţară  include analiza şi cunoaşterea rolului  mass-media  în informarea publicului şi modul în 
care se practică comunicarea. Presa ca şi societatea trece prin perioadele de tranziţii  şi transformări . Tematica 
naţională este o problemă în care se reflectă diverse interese, mentalităţi şi politici. O analiză sumară a acesteia  
ne oferă o faţetă a tabloului  unei comunicării interculturale a societăţii în tranziţie precum este cea  din 
Republica Moldova. 

  Scopul principal al comunicării este identificarea   imaginilor cultural -etnice   din mass-media din 
Republica Moldova  . Luând în calitate de  material de studiu articolele din ianuarie 2013-august 2013 ale 
ziarelor  Timpul, Jurnal de Chişinău, Literatura şi Arta, Grenada, Puls  vom realiza o analiză de conţinut, 
identificînd articole (unitatea de analiză) în care apare termenul-cheie, Rusia, Republica Moldova,  Uniunea 
Europeană , imagini mentale(unitatea de numărare) indiferent de tipul de comunicare (articol, editorial, ştire, 
reportaj, interviu etc). Identificarea termenului am  realizat-o  utilizând conţinuturile articolelor. 

 
 Rezultate şi discuţii: 

 În perioada  anilor 70 ai secolului trecut ziarele  Pravda, Izvestia şi ziarele republicane reflectau doar în 
termeni superlativi relaţiile interetnice şi realităţile culturale din URSS. Cele mai frecvente cuvinte  erau Mir, 
Drujba, sistemul energetic, conducta de gaz Bratstvo (Fraternitate). În reportajele din ziare se relatau despre 
activitatea cluburilor de prietenie a popoarelor, întâlniri internaţionale , lecţii, expoziţii. Iată monstre de expresii 
frecvente din ziarele timpului: În Republică se înfăptuesc multe măsuri social-politice de amploare, care 
contribuie la măreaţa operă de consolidare a prieteniei de nezdruncinat  dintre poporul moldovenesc şi celelalte 
popoare din Ţara Sovietică, mai ales a poporului rus. În ziarele anilor 1980-1985 se menţionează marcarea 
solemnă a aniversării de 160 de ani de eliberare a Basarabiei de sub jugul feudalilor turci şi a unirii ei cu Rusia85 
1.Materialele solemne sunt tipărite integral în presa . Denumirile rapoartelor sunau astfel:În familia frăţească a 
popoarelor sovietice spre victoria comunismului 

          Iată un fragment semnificativ: din alocuţiunea primului secretar al Partidului Comunisct al RSS 
Moldoveneşti I. I. Bodiul:  

”Oamenii muncii din RSSMoldovenească încredinţează scumpul Partid Comunist că ei vor fi fideli 
drapelului sfînt al marelui Octombrie , internaţionalismului proletar şi vor păstra cu sfinţenie măreaţa prietenie a 
popoarelor sovietice.”86(2).  

Sistemul mass-media  din acea perioadă funcţiona după un model unic, iar caracteristicile lui au fost 
mobilizarea, îndoctrinarea, propaganda  şi persuasiunea. Limbajul a fost un instrument pentru menţinerea  

                                                 
85 Moldova Socialistă 1972, 16XII 
86 Moldova Socialistă 1972 17 X 
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puterii totalitare, iar caracteristica lui   de bază a fost transformarea sa într-un sistem de semne rituale care 
înlocuesc realitatea  cu o  pseudorealitate. 

  Anii 90 ai secolului trecut au schimbat optica reflectării problemelor relaţiilor interetnice. Pe 
paginile revistelor Orizontul,  Nistru , ziarelor republicane se publică articole de sinteză referitoare la lipsa 
şcolilior cu predare în limba română în oraşele din Republica Moldova şi necesitatea acordării limbii 
moldoveneşti statului de limbă de stat. Presa din acea perioadă a contribuit la realizarea obiectivelor mişcării 
naţionale şi la obţinerea independenţei politice a Republicii Moldova. 

În anii 2000 se schimbă tematica articolelor . Conform analizei  M.Guzun au existat trei teme mari, care 
sunt prezente în presa din Republica Moldova 87 

Tema moldovenismului, relaţiile moldo-române,şi ideia naţională. Limbajul acestora se modifică radical . 
Cele mai semnificative exemple le prezentăm: De acest „patriotism local”, susţinut astăzi cu perfidie de cei ce-l 
stigmatizau mai ieri ca naţionalism, şi care astăzi constituie, cum se afirmă destul de des de acum, „specificul 
nostru naţional”,trebuie să scăpăm ca de un greu blestem.”Silviu Berejan Unitatea neamului românesc” 
Moldova Suverană 21 martie , 2001 

„Este regretabil că, fiind copleşit de avalanşa problemelor politico-partinice electorale, dl Adrian 
Năstase trece cu uşurinţă provocatoare peste faptul că Republica Moldova este un stat suveran şi independent”. 

(Din Declaraţia Prim-ministrului Republicii Moldova 
Vasile Tarlev, Moldova Suverană, 29 ianuarie 2002).(3). 
Dezbaterile asupra acestot teme au continuat şi în anii următori. Problemele identitare sunt analizate  în  

ziarul Timpul, dar tratate de specialişti. O. Ticu  spre exempul scrie despre modelele imperialiste de creare a 
unor identităţi false. O parte din presa naţională  a încercat  să îndeplinească o funcţie  nobilă de mobilizare în 
slujba  constituirii a statului naţional.  

O caracteristică specifică a presei este tratarea în contradictoriu a unuia şi acelaş eveniment. Drept 
exemple este moartea tragică a unui tânăr din Regiunea Transnistreană, împuşcat de forţele pacificatoare ruse  şi 
rănirea unui cetăţean la graniţa moldo-română de către un grănicer român. 

Acţiunile criminale ale poliţiei de frontieră nu pot fi îndreptăţite cu nimic,  Ziarul Comunistul  (20. 1. 
2013). scria referitor la un accident de la graniţa moldo-română. Iar când a fost omorât tânărul de la Pârâta 
ziarul  relata: Să nu recurgem la acţiuni şi declaraţii care ar putea complica  procesul  de soluţionare a 
conflictului. 

De ce Rusia l-a împuşcat pe Vadim Pisari?scrie  ziarul. Jurnal de Chişinău( 3. 2.2013 ) 
O altă temă prezentă în publicaţiile de presă este tema istorică.  Publiciştii din ziarele de expresie română  

scriu despre tratarea proceselor istorice din presa de limbă rusă. Aşa spre exemplu  ”Dispariţia statului 
Moldova”, Anul 1812, isteria antiromânească şi presa de limba rusă”, în ziarul Timpul se analizează  
abordările istoricilor de la Chişinău referitoare la istoria Moldovei. ” Bravo Rusiei, care iată potrivit lui Grec a 
fost un corn al abundenţei şi nu o închisoare a popoarelor. ” Tatiana Corai ,Comentariu  Timpul. Mid: 
Republica Moldova, pământ rusesc. Articol de Nicolae Negru:În Rusia se reîntroduc miturile imperialiste ale 
Rusiei, care au drept , scop năpustirea asupra fostelor republici sovietice. 

Ziua victoriei 9mai 2013 este un prilej de meditaţie pentru mai mulţi publicişti din Republica Moldova 
”Anul trecut, la Poarta Brandenburg din Berlin, am văzut un rus cu pieptul plin de medalii de învingător al 

nemţilor în cel de-al Doilea Război Mondial, care cânta, însoţit de armonică, „Katiuşa” şi „Sinii platocek” şi 
care, după fiecare cântare, nu iuta să strige în ruseşte: „Podaite, boga radi, uceastniku voinî!” („Faceţi-vă milă, 
în numele Domnului, de un participant la război!”). 

Cerşea de la cei învinşi. Şi ei îi dădeau. 
Rămâi mirat să descoperi că Berlinul de azi vorbeşte ruseşte: ruşii au invadat capitala Germaniei, unii 

cerşesc, dar cei mai mulţi şi-au cumpărat case, au firme, iar publicaţia „Russkaia Ghermania” („Germania 
rusească”) are un tiraj cât „Pravda” moscovită, de câteva sute de mii de exemplare.  

Dacă vezi cum trăiesc nemţii în Germania şi cum trăiesc ruşii în Rusia, te convingi că nu nemţii au pierdut 
războiul, ci ruşii. 

Şi atunci, fără voia ta, întrebi: ce e mai bine, să învingi şi  cerşeşti” 88. 
                                                 
87 . Guzun M. Minotitățile naționale din RM între trecutul la timpul prezent și prezentul la timpul viitor. În Politica și comunicarea ăn tranziție, Chișinău 
2004pp.171-173. 
 
 
88 .Literatura și Arta  N.Dabija, 28 iulie 2013 
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 Iată cum tratează concertul în piaţa Marii Adunări  Naţionale  publicistul şi scriitorul Ulius Popa: 
”Pe timpul lui Putin, cântecul patriotic rusesc s-a transformat în element al politicii imperiale. De 9 mai 

Kobzon a sosit la Chişinău, ca protagonist al unui concert festiv. În Piaţa Marii Adunări Naţionale. Pe înţelesul 
ruşilor, în Piaţa Roşie a moldovenilor. I-am ascultat interviul. Discrepanţă vizibilă între calităţile sale vocale şi 
facultăţile-i intelectuale. Ai zice, îl asculţi pe un secretar de partid sovietic, lâncezind, obosit, în vârsta 
moşneagului, răblăgit ca ortacii lui Brejnev, bălmăjind despre o fantomatică prietenie între popoarele noastre. 
(Odinioară, mamă-sa, Ida, deţinea carnetul de partid cu numărul doi; numărul unu aparţinea lui Brejnev).  

Ne-a informat că nu Rusia are nevoie de Moldova, ci Moldova trebuie să aibă nevoie de Rusia, în 
varianta sinonimului actual – Uniunea Vamală. Câte uniuni şi federaţii au fost şi vor fi, până la urmă, tot 
Imperiu Rus se cheamă. Ciudată logica Rusiei: nu ne iubeşte, dar vrea s-o iubim. Mai simplificat: dacă nu mă 
doreşte Kobzon, de ce l-aş dori eu pe dânsul?”89 

Aceiaşi  temă , alt concept: 
Ziua de  9 mai 
 ”Liderul PCRM, Vladimir Voronin, vine aici cu pace . El în timpul preşedinţiei sale, în 2004 a depus 

toate eforturile pentru construcţia acestui complex memorial frumos, care oferă o panoramă uluitoare. Terenul 
din jurul este încă ambalat cu fier deformat.Incredibil, Armata Roşie a fost capabilă de a forţa astfel de malul 
abrupt al Nistrului!  

Ambasadorul rus în Republica Moldova, Farid Mukhametshin a spus că  istoria comună a celor două 
ţări.nu poate fi uitată. "Rusia şi Moldova de la un an  celebrarează  sărbători  împreună şi să păstraeză astfel 
temelia relaţiilor bilaterale", - a spus Moukhametshin.Oamenii care au venit la memorialul  Serpeni în această 
sărbătoare, au asistat la concursul cântecului patriotic.  Oaspeţii au ascultat mai multe grupuri folclorice şi pe 
interpreţii  Geta Burlacu, Vitaly Mchunsky, Boris Koval, Marguerita Ivanush.  Episcopul de Bălţi şi Făleşti 
Markel a realizat  un serviciu memorial în cinstea eroilor căzuţi pe teritoriul Republicii Moldova. ” . 

Reconstrucţia naţională  după ani de vasalitate faţă de Moscova a fost o necesiate şi presa din republică a 
oglindit această tematică. Ziarele au contribiut critic la valorificarea  problemelor. Mulţi publicişti din RM prin 
polemicele lor au sprijinit publicul în a-şi dezvolta  o cultură etnică, o demnitate naţională, ceia cea fost 
important după o luptă îndelungată în perioada sovietică împotriva aşa-zisului naţionalism.Temele  ce ţin de 
valorile spirituale sunt  tratate  de publicistul Constantin Tănase; 

”Cu ce ne putem mândri, noi, moldovenii? De obicei, la această întrebare există un răspuns general: ne 
mândrim că avem „pământuri bogate”, că suntem „un neam harnic şi paşnic”, că avem un „folclor bogat”... 
Trebuie să precizăm, însă, că pământurile bogate nu-s rodul muncii noastre, ele ni-s date de la Dumnezeu, iar 
chestiunea privind hărnicia şi caracterul nostru paşnic mai trebuie discutată... Ne mai mândrim şi cu „limba 
frumoasă şi dulce”, lucru despre care mai bine am tăcea dacă ne gândim cum vorbim noi, moldovenii, 
frumoasa limbă română... 

Insist. Când vorbesc despre lucruri cu care ne putem mândri, mă gândesc la cele create de mintea şi 
braţele noastre. Să facem un efort de gândire (şi memorie) – care sunt aceste lucruri? Subliniez cu aldine: mă 
refer la R. Moldova, adică la teritoriul ocupat de ruşi  

1812, numit Basarabia, teritoriu în care ulterior ruşii şi sovieticii au creat „republici (autonomă şi 
unională) independente”. C. Tănase90 

Presa de la Chişinău nu descrie realitatea oamenilor de rând. Câteva excepţii sunt  materialele din ziarul 
Timpul: Cortina de fier de pe Nistru . Autorul relatează despre imposibilitatea procurării ziarelor din Republica 
Moldova în Tiraspol, Grigoriopol sau Râbniţa şi Vrem circulaţie liberă pe podul de la Vadul lui Vodă. 6 

ÎNCOTRO? "Eu voi pleca în Rusia şi acolo nu voi avea nevoie de limba română. Unii dintre 
reprezentanţii minorităţilor naţionale din Republica Moldova refuză până în prezent să studieze şi să vorbească 
în limba română.  

”Alţii, însă au înţeles că pentru a obţine o slujbă bună şi pentru a se integra în comunitate au nevoie să 
cunoasc şi limba statului în care locuiesc. O studiază în şcoli sau în cadrul cursurilor specializate şi spun că o 
fac din respect faţă de majoritatea populaţiei. 

Părerile altor tineri sunt total diferite. Ei mărturisesc că nu cunosc limba română şi nici nu au nevoie de 
ea. ”Limba română este complicată pentru mine, pentru că întreaga mea familie vorbeşte ruseşte. Eu voi pleca 

                                                 
89 Grenada, 24 august 2013 
90  Macovei, Timpul, 3.4. 2013 
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în Rusia şi acolo nu voi avea nevoie de limba română. Învăţ limba română din clasa întâi şi nu o cunosc nici 
acum. Nu cred că o s-o ştiu vreodată, nu am nevoie de ea, ne-a spus un tânăr. ”Timpul, 31 VII 2013 

Aici adăugăm că pentru o presă ,care se doreşte a fi imparţială în problema ce se referă la factorii naţionali 
este important stabilirea unei agende  de jos în sus, publicul să fia acel ce trebuie să joace un rol activ iar mass-
media ar trebui să se axeze mai mult pe colectarea şi diseminarea informaţiillor decât pe interpretarea lor.  

Tema geopolitică nu este neglijată de presa din Chişinău. Aşa spre exemplu Vitalie Ciobanu , cunoscut 
scriitor relatează: Presa  este sensibilă şi faşă de sumitul de la Vilnus.Moldova încă nu a semnat nimic cu 
Bruxelles-ul, se vorbeşte cel mult de parafarea unor acorduri în noiembrie la Vilnius (şi asta doar dacă reuşim să 
menţinem stabilitatea politică), dar s-au şi mobilizat vârtos trompetele pro-estice care anunţă iminenţa unui 
dezastru naţional: mici şi neputincioşi cum suntem, profetizează ei, ne vom „topi“ în creuzetul european.791 . 
Autorul aduce exemple din viaţa actuală politică a statului lui Putin sunt încălcate drepturile omului. 

Polemica continuă în Moldavschie vedomosti: unde are loc o inversare a accentelor: Nu se scrie despre 
rusofobie printre elita noastră, dar ea  este un sentiment iraţional este motivul  principal al tuturor aşa-numitilor 
luptători pentru integrarea europeană din Moldova. Indiferent de ceea ce ne aşteaptă în Europa, şi nu contează 
dacă ne aşteptă acolo,  important este  să se agaţe de UE, într-un fel de a ancora cu ea.  Numai pentru a nu ne 
afla sub  Rusia."92 

Imaginea Rusiei în Moldova este creată  în termeni complecşi şi diferă de la ziar la ziar.Timpul  scrie: 
Republica Moldova este plină de agenţi ruşi.. 'La Chişinău, Rusia e prezentă peste tot: în aer şi în apă, în presă şi 
în stradă, în bordeie şi în palate', afirmă editorialistulC. Tănase. 

Autorul denunţă faptul că guvernarea de la Chişinău nu protejează securitatea naţională. 'Liderii alianţei 
de guvernământ sunt atât de obsedaţi de lupta pentru putere încât nici nu observă că, în timp ce ei se 
cotonogesc reciproc, Moldova redevine o gubernie rusă', comentează autorul. El aminteşte în acest context 
declaraţia recentă a ministrului rus de externe, Serghei Lavrov, care afirma că Transnistria nu va intra în 
NATO, ameninţând cu schimbarea radicală a abordării chestiunii transnistrene. Tănase remarcă faptul că nu a 
urmat nicio reacţie oficială din partea Chişinăului.(11). 

Propagandiştii pro-Est, care invadează talk-show-urile de la Chişinău, ne oblojesc cu „identitatea noastră 
ortodoxă comună“, dar nu suflă o vorbă despre lipsa drepturilor civice în Rusia, despre simulacrul de justiţie sub 
regimul Putin.  Nu discută, de exemplu, despre tragedia avocatului Magniţki, cel care a încercat să semnaleze 
autorităţilor de la Moscova o fraudă de proporţii din avutul public, comisă de funcţionari sus-puşi, şi a murit în 
închisoare în urma torturii şi a privaţiunilor îndurate – un caz de rezonanţă internaţională. Nu auzim din partea 
„misionarilor“ Uniunii eurasiatice nimic despre fuga intelectualilor persecutaţi de poliţia lui Putin. Au părăsit 
ţara Kasparov, reputatul economist Gureev, iar faimosul jurnalist Pozner, cel care a încercat să obţină un 
tratament privilegiat contra unei atitudini mai „rezonabile“ faţă de Kremlin, scria recent pe blogul său că s-a 
săturat să-şi împartă patria cu „maimuţele“ (se referea la valul de xenofobie şi intoleranţă, încurajat de 
oficialităţi) şi că se gândeşte să plece şi el din Rusia. Nu aflăm nimic de la propagandiştii pro-Est din Republica 
Moldova despre represaliile la adresa lui Navalnîi. Acest lider al opoziţiei ruse şi cunoscut luptător anticorupţie 
a fost arestat chiar în sala de judecată din Kirov, unde i s-a înscenat un proces pentru nişte presupuse ilegalităţi 
economice. Judecătorii l-au condamnat la cinci ani de închisoare, dar a fost eliberat a doua zi ca urmare a unor 
proteste spontane la Moscova, care au adunat circa 20.000 de oameni. Nu se ştie cât timp va rămâne Navalnîi în 
libertate şi dacă i se va permite, în cele din urmă, să ia parte la alegeri, după ce i-a fost admis dosarul de 
candidat la primăria Moscovei... Cred că atunci când îşi cântăresc opţiunile, politicienii noştri, cei care au reuşit 
în afaceri (şi majoritatea ar prefera să nu fie întrebaţi despre cum şi-au câştigat milioanele!), ar trebui să se 
gândească la soarta generaţiilor de mâine, la copiii lor care îi vor moşteni. Pentru că degeaba aduni averi şi-ţi 
umfli conturile în bancă, degeaba îţi ridici palate şi-ţi cumperi maşini scumpe, dacă într-o zi toate acestea ţi le 
poate confisca un dictator, suspicios că nu îi arăţi destulă loialitate. Vei trăi în frică, vei fi nevoit să dormi cu 
valiza de refugiat la capul patului, aşa cum făceau în anii ‘50 oamenii căutaţi de NKVD. Ştim că economic 
suntem legaţi de Rusia, precum sclavul de zidul de care a fost înlănţuit, dar nu se reduce totul la pieţe de 
desfacere pentru roşii şi la conducte de gaz metan, mai e vorba şi de... valori. Avem de ales între două lumi, 
între două civilizaţii. Una care îţi oferă o perspectivă de dezvoltare ca naţiune şi şanse egale ca individ. Şi alta în 
care cetăţeanul este supus „înaltelor interese de stat“ 

                                                 
91 Ciobanu Adevărul.ro 4 .8. 2013 
92 Moldavschie vedomosti 8 august 2013 
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3 milioane de moldoveni conduşi de un rus. Până când? (Vox report 8 septembrei 2013 despre vizita 
patriarhului Kiril în Moldova 

 Ce  poziţii ocupă Rusia în diverse clasamente mondiale? Site-ul rus cu profil social-economic EXRUS.eu 
face publică o listă cu ratinguri ce şochează. 

Locul 1 în lume după rata mortalităţii. În decursul a opt ani populaţia Rusiei a scăzut cu 2,2 milioane, 
ajungând la 142 de milioane 905 mii 200 de oameni. 800 de mii de oameni mor zilnic. 
Locul 1 în Europa după rata de suicid printre copii şi adolescenţi şi locul 6 în lume după cazurile de suicid 
printre maturi. 
Locul 1 în lume după numărul divorţurilor. 
Locul 1 în lume după numărul copiilor abandonaţi. 
Locul 1 în lume după numărul persoanelor decedate din cauza accidentelor cardio-vasculare.  
Locul 1 în lume după numărul de cazurilor de boli oncologice (2.5mln). 
Locul 1 în lume după numărul de persoane cu boli psihice (dacă în alte ţări aproximativ 15% din popilaţie are 
nevoie de serviciile unui psihiatru, în Rusia cifra atinge 25%). 
Locul 1 în lume după practicarea traficului de fiinţe umane. 
Locul 1 în lume după numărul de avorturi (în fiecare ora au loc aproximativ 300 de avorturi în toată ţara, 
Rusia devansând SUA de opt ori). 
Locul 1 în lume după consumul de heroină. 
Locul 1 în lume după rata de tabagism printre copii. 
Locul 1 în lume după numărul cazurilor de accident rutier. În clasament Rusia este urmată de Coreea şi India. 
Locul 1 în lume după rezervele de argint. 
Locul 1 în lume după exportul de diamante, Rusia fiind urmată de Kongo şi Australia. 
Locul 1 în lume după cantitatea extrasă de petrol (locul doi după cantitatea exportată). 
Locul 1 în lume după exportul de fier. 
Locul 1 în lume după răspândirea viruşilor de calculator. 
Locul 1 în Europa după nivelul de corupţie. 
Locul 1 în lume după consumul cafelei solubile. 
Locul 1 în lume după numărul de pedofili, circa 50% din agresiunile sexuale sunt cu implicarea minorilor. 
Locul 1 în lume după rata consumului de alcool printre minori. Peste un milion de minori ruşi consumă regulat 
alcool. 
Locul 1 în lume după timpul petrecut pe reţelele de socializare. 
Locul 1 în Europa după cazurile de omor organizat. 
Locul 1 după numărul total de dosare la Curtea europeană pentru drepturile omului. 
Locul 1 după numărul de Generali. 
Locul 1 după numărul de site-uri cu conţinut ilegal.(13) 
 

În ziarele de la Chişinău imaginile culturale sunt prezente prin prizma politicului. Rusia este tratată drept 
un stat incult, agresiv şi intolerant. 

Aşa dar cele mai frecvente stereotipuri  referitoare la Rusia sunt: absenţa  democraţiei în această, tendinţa 
spre un imperialism politic şi recucerirea fostelor republici sovietice,prezenţa şi vastă putere a serviciilor 
secrete, nivel jos de trai şi bunăstare, consum exagerat de alcool, ţara care luptă cu valorile occidentale, ţara 
unde e lipsă ideia de viaţă civilizată  

Un alt tip de abordare a realităţilor  ne oferă presa  comunistă şi cea de expresie rusă.  
ÎN PRESA DE LIMBA RUSĂ SE DIABOLIZEAZĂ ROMÂNIA.IATĂ DOAR CÎTEVA EXEMPLE 
Preşedintele român a vizitat Moldova pentru a ameninţa cu arme occidentale,Comunistii moldoveni il 

critica pe Basescu: Da indicatii Guvernului de la Chişinău 
"Nici un moldovean sanatos nu se va declara niciodata, nici intr-o situatie, roman. Domnul Basescu nu 

este considerat presedinte nici de romani. Prin astfel de declaratii dumnealui strica toate relatiile cu tarile vecine 
si aici ma refer nu numai la Moldova, dar si la relatiile Romaniei cuUngaria si cu Serbia", a declarat deputatul 
Artur Resetnicov, nepotul liderului comunist Vladimir Voronin. 

Partidul Comunistilor din Moldova contesta acordul de cooperare militara cu Romania, Comunistii 
sarbatoresc "eliberarea Moldovei de sub ocupatia romana 
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Potrivit unui comunicat de presa, deputatii si consilierii PCRMvor participa vineri la o "actiune de 
memorie" consacrata celei de-a "73 aniversare a eliberarii Moldovei de sub ocupatia romana". 

"Nu vom intra in dezbateri pustii cu tot felul de falsificatori ai istoriei si trisori politici ce isi indreptatesc 
argintii primiti de peste Prut prin a murdari acest eveniment minunat, incercand sa sterga in radacina insasi 
memoria despre acele momente", se mentioneaza in comunicat, citat deAdevarul.Epistola lui Voronin catre 
Merkel: Republica Moldova se dizolva in Romania "In pofida tuturor calomniilor intunecate, amintirea aceasta 
va ramane vesnic in mintile si sufletele oamenilor. Raman documentele justificative pline de pozitivism si de 
amploarea evenimentului, care a marcat o pagina importanta in istoria statului moldovenesc, ce a permis 
poporului moldovenesc pastrarea identitatii si perspectiva istorica.Acum, chiar si cei mai inversunaţi neprieteni 
a moldovenilor nu pot nega faptul ca perioada sovietica pentru Moldova a fost una de prosperitate economica si 
sociala fara precedent, un progres in domeniul educatiei, ştiintei si culturii.Anume din acest unghi de evaluare 
obiectiva, semnificatia acestor evenimente din 28 iunie 1940, devine una istorica. Deci, in ciuda tuturor criticilor 
pline de ura si de fals, poporul nostru isi va aminti mereu de lumina acestei date", se mai mentioneaza in 
comunicat.Voronin: Limba romana n-a existat niciodata. Romanii au preluat limba moldoveneasca  

În presa de expresie rusă procesul de integrare europeană a RM negocierile privind Acordul de Asociere, 
instituirea  Zonei de Comerţ Liber Aprofundat şi Cuprinzător cu UE, participarea la Programul FP7, 
liberalizarea regimului de vize cu UE etc. este deturnată în mod voluntar . Ceea ce vine în acord cu planurile 
Rusiei de a deraia procesul de integrare europeană a Republicii Moldova, deşi nu a declarat acest fapt în mod 
deschis. 

Temele prezente   sunt:„UE este coruptă”, „UE este slabă”, „Politica externă a UE este blamabilă”, „UE 
este divizată”, „UE este săracă”. Pe parcursul anului 2013 au aparut şi  „teme alternative” precum ar fi: „UE nu 
va accepta integrarea Republicii Moldova”, „UE nu este atractivă pentru populaţia din Republica Moldova”, 
„UE nu poate soluţiona conflictul transnistrean”, „Produsele din UE nu sunt calitative”, „UE nu va accepta 
integrarea Ucrainei” şi „UE nu este atractivă pentru populaţia din Ucraina”. Are loc defragmentarea imaginii 
Uniunii Europene, mai ales, fie prin intermediul articolelor de analiză şi opinie în care identificăm formulări 
stereotipice, fie prin declaraţii/interviuri ale oficialilor partidului Comunist din Chişinău, fie prin analize 
pertinente ale politicienilor sau liderilor de opinie. Drept concluzie, putem afirma că Uniunea Europeană are o 
prezenţă în mass-media mai degrabă negativă datorită unui număr consisitent de articole în „acord” cu „temele 
anti-europene”, ajungând la un raport de 7:10 (7 articole în acord cu temele anti-europene din 10). Ceea ce 
trebuie de evidenţiat  ţine  de volumul de articole alocat Uniunii Europene.  Deşi ea  este un actor cu o prezenţă 
consistentă în mediile de presă  de stînga , Uniunea Europeană nu se bucură de o imagine generală pozitivă 
.Analiza de conţinut modernă vizează atât dimensiunea cantitativă, cât şi cea calitativă, ele completându-se 
reciproc pentru a asigura bogăţia şi aprofundarea informaţiilor textuale, iar încadrarea materialului analizat.  Se 
poate observa că apar frecvent articole care amintesc de slăbiciunile Uniunii Europene în zona euro: „Zona euro 
s-ar putea dezintegra la fel ca zona rublei din CSI, la începutul anilor ʼ90, dacă Banca Centrală Europeană nu va 
restabili disciplina şi nu va limita dreptul băncilor naţionale să tipărească valuta euro”şi politică externă 
europeană este blamabilă. În general, imaginea Uniunii Europene este cea a unei instituţii slabe, ineficiente şi 
divizate, care are propriile interese economice în Ucraina şi Republica Moldova. 

O altă temă predilectă pentru ziarele  comuniste este incapacitatea UE de a soluţiona conflictul 
transnistrean. Transnistria are stabilite deja conexiuni multilaterale cu Federaţia Rusă, Ucraina, Belarus şi alte 
state ex-sovietice. Acesta este unul dintre motivele pentru care politica externă a Transnistriei este orientată spre 
vectorul eurasiatic”  „Chişinăul s-a orientat cu adevărat spre UE, iar afirmaţia partenerilor occidentali că, fără 
Transnistria (sau, cel puţin, fără soluţionarea definitivă a conflictului), Republica Moldova nu are ce căuta în 
UE, este asumată de oficialii de la Chişinău. Spre deosebire de Tiraspol, care, declarând proiectul rusesc al 
intgrării în Eurasia ca politică naţională, nu se va întoarce din drum nici acum şi nici în viitorul apropiat” (Nika 
Press, 2013 ) 

 Sunt multe articole referitoare la incapacitatea UE de a rezolva „conflictul îngheţat” transnistrean: „Cea 
de-a patra rundă de negocieri privind reglementarea conflictului moldo-transnistrean în formatul 5+2, după o 
pauză de un an, nu a adus nimic senzaţional.  Aşadar, insistenţele părţii moldoveneşti asupra discuţiilor de la 
Viena, privind problemele din  zonă, şi, în primul rând, statutul viitor al Transnistriei, au eşuat din start”.  
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 Încă o temă de luat în calcul este aceea a inexistenţei unei perspective de aderare a Republicii Moldova la 
UE, astfel „pentru a ajunge în Uniunea Europeană trebuie să fii la un anumit nivel de dezvoltare, ceea ce este 
foarte dificil. Uniunea Europeană este un club de elită acolo sunt destui membri care au nevoie de asistenţă 
economică. Acolo trebuie să corespunzi anumitor standarde ca să nu fii catalogat drept paria. În Uniunea 
Vamală eşti acceptat şi aşa, cu toate viciile şi păcatele tale, la fel cum este primit fiul risipitor. În ciuda mafiei 
politice, corupţiei, inflaţiei şi altor deficienţe” . În fiecare dintre aceste surse prezentate există o pondere de 
referiri neutre faţă de  Uniunea Europeană (aproximativ 50% din total). Totuşi, asta nu schimbă tendinţa de a 
critica Europa de către presa rusă . La aceasta se adaugă şi un număr de articole cu referinţe sceptice privind 
atractivitatea Republicii Moldova pentru UE pe de-o parte, şi atractivitatea UE pentru populaţia din Republica 
Moldova, pe de alta. Acelaşi mesaj îl întâlnim şi pentru Ucraina, unde sunt scoase din context şi reinterpretate 
mai multe sondaje de opinie referitoare la euro-scepticismul/-optimismul cetăţenilor celor două state. 

 În presa de limbă rusă se utilizează cuvinte: eurojavre, blef, fiasco. Accidentele , care au loc în România 
se relatează cu lux de amănunte. 

Prezenţa mediatică masivă a Rusiei este evidentă şi modelează mentalul politic al populaţiei şi al 
opţiunilor ei.  Exemplele noastre demonsrează că presa  este o platformă de comunicare pentru grupurile etnice 
în scopuri politice: Ziarul Comunist, Puls. Grenada.  La momentul de faţă are loc un război informaţional, în 
care atacurile din partea  presei ruseşti sunt mai dure şi argumentate comparativ cu presa de expesie română 
unde accentele sunt mai lirice şi sentimentale. Bineînţeles că presa nu contribuie la armonizarea relaţiilor 
interetnice şi la crearea unor stereotipuri culturale , care ar ameliora starea comunicării din Republica Moldova. 
Spiritul cetăţenesc, încrederea , înţelegerea şi toleranţa sunt virtuţiile cetăţeneşti necesare democraţiei, presa care 
contribuie la promovarea acestor elemente  este un factor pozitiv în evoluţia progesului social. Mass-media, care 
serveşte intereselor geopolitice ale Rusiei, cum este cazul unor publicaţii din Republica Moldova,relatează 
faptele partizanat, dogmatic. Schimbul de opinii adesea este insultător şi intolerant.  

Mass- media a transmis maselor imagini, informaţii, slogane pentru a dezvolta în unele cazuri demnitatea 
naţională, ziarul Literatura şi arta, Jurnal de Chişinău, Timpul, iar în alte cazuri pentru a crea imagini negative în 
percepţia statelor.  

  Totuşi dezbaterile referitoare la rematica interetnică exprimă o multitudine de abordări. Această 
multitudine  este motivată politic, este tratată reeşind din tradiţiile culturale ale grupurilor etnice şi interesele 
diferitor grupuri sociale. Punctele de vedere adesea sunt absolut opuse, însă ele sint o reflecţie a societăţii , a 
polarizării şi reprezentărilor simbolice specifice a grupurilor  din Republica Moldova. 

 
Concluzii: 

Presa a reflectat modul de a gândi şi simţi , a oglindit şi instinctele obscure şi porniri de neînţeles. 
Caracteristic presei este mentalitatea noi versus ei, cinizmul şi cruzimea.  Particularităţile etnice au devenit mai 
relevante, fiindcă au fost rezultatul angoasei suspiciunii şi fricii. 

Recunoscînd că societăţile se schimbă Karl ErikRosengren a afirmat, că mass-media fie oglindesc 
societatea, sunt agenţi ai schimbării sociale afectează  şi sunt afectate de societate, fie  nu au nici un efect asupra 
socităţii. La noi mass-media a incitat societatea. 

Mass-media din Republica Moldova sunt partizane, elitele din media sunt integrate în elitele politice. 
Etica jurnalistică nu este respectată. 

Cititorii nu prea găsesc dezbateri pluraliste în ziare, ziarele de obicei apără o singură idee. Presa din 
Republică este clar împărţită în două tabere , presa ce susţine ideia naţională şi cea europeană şi presa , care 
reprezintă predominant  ideie uniunii cu Rusia. Mesajele din presă sunt neechibrate şi tramsmise în favoarea sau 
împotriva opozanţilor. 

O altă concluzie , ce ţine de exemplificările din presa din Republică este faptul că mass-media este într-o 
competiţie pentru atenţia şi sentimentele şi minţile cetăţenilor, iar struna naţională este cea mai sensibilă coardă 
pe care se poate juca, deaceia ea revine ăn prima linie, atunci când apare o problemă politică majoră spre 
exemplu sumitul de la Vilnus.  
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Pentru mass-media din Republica Moldova analiza echibrată şi informaţia completă, cprextă, veritabilă  
obţinută de la sursă nedistorsoionată   de judecăţile şi opiniile jurnaliştilor  nu este o funcţie,  Demagogia, 
părtinitul , chiar ura este prezentă în informaţii, articole şi opinii.(vezi articolele din publicaţia Grenada). 

Mass-media nu poate juca un rol activ socitatea din Moldova, fiincdă majoritatea cetăţenilor sunt lipsiţi de 
posibilitatea de a participa la viaţa societăţii, n-au timp, energie, interes, na-u încredere în guvernanţin-au 
viziuni şi foatrte des sunt intoleranţi faţă de opinii diferite.Mass-media  de stil occidental abordează fenomenul 
din punct de vedere al factualului. Presa din Republica Moldova este doar un canal de mediere  prin care elitele 
politice  vorbesc cu publucul. În democraţie agenda mass media trebuie să se combine şi să se interrelaţioneze  
cu agenda publicului ceea ce vrea publicul, ceea ce vrea ce percepe şi crede el. şi cu agenda politică ceea ce se 
pune în practică de către cei aflaţi la putere sau ceea ce este propus de către cei care doresc să fie la putere 
pentru a forma agenda societăţii.La noi acest fenomen lipseşte. 

Tematica naţională în presa din RM este tratată de jurnalişti profesionişti Petru Grozavu, scriitori, 
V,Ciobanu, publicişti C.Tănase., editorialistul N.Negru şi alţii. 

Societatea civilă din Moldova nu a primit  şi nu a văzut modele de etică de comunicare etnică în  presa 
autohtonă , şi prin aceasta  presa s-a discreditat .   

Mass-media  a contribuit la procesul de formare a opiniilor, uneori a modelat opinia publică , dar nu a 
contribuit la un dialog eficient intercultural. Eu cred că jurnaliştii şi comunicativiştii  ar putea să contribuie la 
crearea unei atmosfere de compomis, pragmatim şi  flexbilitate ,dacă nu ar exista factorul geopolitic , care 
sporeşte intoleranţa în comunicarea interculturală din RM. 
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Abstract: Astăzi în jurnalismul social una din cele mai stringente probleme este instituirea în produsul mediatic a unui 
coraport optimal între dreptul la libertatea de exprimare şi alte drepturi fundamentale ale persoanelor, or, libertatea de 
exprimare a presei intră în conflict cu multe norme de drept, între care şi dreptul la viaţă privată.  
Cuvinte-cheie: Mass-media, viaţă privată, deontologie, practică. 
 
Rezumat: Establishing in a social journalism a balance between the right to freedom of expression and privacy is a 
problem faced daily by the media. Relationship between media freedom and individual privacy has become the object 
both case law and Ethics, and interpretation of this aspect can be found in both the legal and ethical standards both 
international and national. 
Key-words: Mass media, privacy, Ethics, practice. 
 

Introducere: 
Produsele mediatice care relatează fapte din sfera socială, oferă detalii despre om şi viaţa acestuia, prezintă 
gânduri şi opinii vis-a-vis de comportamentele şi acţiunile sociale ale diverselor categorii sociale, formează 
fluxul informaţional care conturează imaginea realităţii sociale. În teoria jurnalistică, articolele din şi despre 
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viaţa cotidiană au fost incluse în categoria  jurnalismului social. Ele şi-au cucerit faima unora dintre cele mai 
mobile şi mai atractive produse mediatice şi sunt prezente astăzi aproape în orice publicaţie social-politică, 
indiferent de aria de răspândire a acesteia. Adresate cetăţenilor, materialele sociale reprezintă un mijloc de a 
găsi răspunsuri la întrebările care frământă atât individul în particular, cât şi grupul social, pătura socială sau 
chiar societatea în ansamblu. Astfel, informaţia socială „a devenit un mijloc de comunicare prin care se pune în 
mişcare viaţa reală şi cu ajutorul căruia oamenii interacţionează, fac schimb de opinii şi oferă soluţii, 
contribuind, astfel, la dezvoltarea generală a societăţii.”[1, p. 23] Ea are scopul primordial de a informa 
operativ publicul, într-o formă pregnantă despre cele mai importante şi interesante fenomene şi evenimente 
sociale, astfel încât cititorul fără mari eforturi să înţeleagă lucrurile produse în realitate. 
Jurnalistul care abordează problematica socială se interpune între eveniment şi cititor şi, în mod voit sau 
obligatoriu, devine un supraveghetor al traseului informaţional sursă – public. Sarcina reporterului este de a 
descoperi evenimentul şi de a pătrunde în esenţa lui, precum şi de a oferi răspunsuri bine argumentate la 
întrebările publicului. În jurnalismul social instituţiile mediatice, în general,  şi jurnaliştii, în particular zilnic 
sunt puşi în situaţia de a găsi un echilibru între diverse dispoziţii privind drepturile fundamentale ale omului. 
Problema cea mai stringentă este instituirea unui echilibru între dreptul la libertatea de exprimare şi alte drepturi  
fundamentale ale persoanelor, or, libertatea de exprimare a presei intră în conflict cu multe norme de drept, între 
care şi dreptul la viaţă privată.  
Raportul dintre libertatea presei şi dreptul la viţa privată este tălmăcit în jurisprudenţa europeană care stipulează 
că dreptul la informare al cetăţenilor poate fi limitat de necesitatea de a furniza informaţii cu discreţia şi grija 
necesară respectării prezumţiei de nevinovăţie şi vieţii private. De reţinut în context dispoziţia articolului 19 
alineat 3 din Pactul internaţional cu privire la drepturile civile şi politice, conform căreia exercitarea libertăţii de 
opinie şi libertăţii de a primi sau de a comunica informaţii poate fi supusă anumitor limitări, stabilite în mod 
expres prin lege şi care constituie măsurile necesare întru respectarea drepturilor sau reputaţiei altora şi pentru 
apărarea  securităţii naţionale, ordinii publice, sănătăţii sau moralităţii publice. Dispoziţii similare conţin: 
Declaraţia Universală a Drepturilor Omului (articolele 19 şi 29), Convenţia Europeană pentru Drepturile Omului 
(articolul 10) şi Constituţia Republicii Moldova (articolele 32 si 54). 

 
Rezultate şi discuţii: 

Legea supremă a Republicii Moldova conţine prevederi care vizează direct dreptul persoanelor la viaţa privată. 
Astfel, articolul 28 al Constituţiei prevede că „statul respecta si ocroteşte viata intimă, familială si privată”.  
Respectarea vieţii private este un principiu de bază şi al procesului civil, dar şi al celui penal care garantează: 
• Dreptul la viaţa privată. 
• Respectul vieţii private şi al demnităţii persoanei umane. 
• Încălcarea dreptului la viaţa privată poate să se manifeste printr-o multitudine de acţiuni şi inacţiuni, 
printre care: 
• răspândirea unor informaţii care, deşi corespund realităţii, ţin de domeniul vieţii private şi nu pot fi 
publicate sau divulgate decât cu consimţământul subiectului pe care-l privesc; 
• colectarea, prelucrarea, stocarea neautorizată şi divulgarea fără temei legal a informaţiilor despre viaţa 
personală, familială, intimă, despre starea sănătăţii şi alte aspecte ale vieţii particulare a omului.  
Cadrul legal al mass-media, de asemenea, conţine prevederi referitor la viaţa privată. În articolul 4 al Legii 
Presei se stipulează: „Publicaţiile periodice şi agenţiile de presă publică, potrivit aprecierilor proprii, orice fel de 
materiale şi informaţii, ţinând cont de faptul ca exerciţiul acestor libertăţi, ce comportă datorii şi responsabilităţi, 
este supus unor formalităţi, condiţii, restrângeri şi unor sancţiuni prevăzute de lege, care constituie măsuri 
necesare, într-o societate democratică [...] pentru a împiedica divulgarea unor informaţii confidenţiale...”. 
Legea Republicii Moldova privind accesul la informaţie, articolul 8, la fel, face referinţă la respectarea vieţii 
private. Articolul 8, alineat 8 prevede posibilitatea divulgării informaţiilor cu caracter personal în cazul în care 
interesul public prevalează, dar face aceasta în contextul obiectului său de reglementare. 
Într-un context mai restrâns, respectul vieţii private şi al demnităţii persoanei umane este unul din principiile 
deontologice de bază ale activităţii jurnaliştilor, în particular, şi ale instituţiilor mediatice, în general, or, modul 
de abordare şi de prezentare a informaţiilor despre viaţa privată în presa scrisă şi cea audiovizuală, trebuie să 
recunoaştem, nu întotdeauna este bazat pe profesionalism şi responsabilitate socială. Aşadar, Codul deontologic 
al jurnalistului din Republica Moldova este documentul care conţine principii exacte referitoare la protecţia 
drepturilor omului, în general, şi la viaţa privată, în particular, şi care prevede în principiul 4.1 că „jurnalistul 
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este dator să respecte dreptul la viaţa privată şi demnitate al persoanelor.”.[2] Conform principiului 4.2 al 
Codului, imixtiunea în viaţa privată este permisă numai atunci când interesul public în dezvăluirea faptelor 
prevalează în faţa protecţiei imaginii persoanei.  
Se cere de menţionat faptul că pot fi distinse mai multe dimensiuni (sociale si juridice) în domeniul vieţii 
private, între care:  
• secretul personal, intimitatea personală (secretul individualităţii, secretul identităţii sociale, secretul 
datelor biografice, secretul datelor medicale);  
• secretul familial (confidenţialitatea raporturilor familiale, secretul adopţiei); 
• secretul corespondenţei (inclusiv existenţa corespondenţei, conţinutul acesteia şi contactele).   
La fel, este important să cunoaştem că modalităţile de imixtiune în viaţa personală pot fi clasificate în patru mari 
domenii: intruziunea, dezvăluirea de fapte jenante, punerea într-o lumină falsă şi publicarea numelui şi a 
imaginii fără acordul subiectului. În contrariu cu ultimele două domenii, clare şi certe, intruziunea şi dezvăluirea 
de fapte jenante, în opinia noastră, necesită explicaţii suplimentare pentru a stabili clar conceptul, diapazonul şi 
limitele acestora.  
Intruziunea presupune acţiuni care afectează: spaţiul privat al persoanei (locuinţa, proprietatea, interiorul unei 
instituţii private etc.); acţiunile şi relaţiile lui intime (familia, prietenii, viaţa amoroasă  etc.); documentele aflate 
în posesia persoanei şi care o privesc doar pe ea. Intruziunea presupune deci, de la clasic recunoscuta „violare de 
domiciliu”, la orice alt fel de pătrundere şi procurare de informaţii din arsenalul personal sau al unui organism 
abilitat (poliţie, procuratură, justiţie etc.). 
Dezvăluirea de fapte jenante, aparţinând trecutului sau actualităţii, derivă direct din intruziune şi presupune atât 
chestiuni referitoare la fapte descoperite în mod direct de jurnalist (prin fotocopiere, filmare sau relatare ), cât şi 
fapte descoperite prin intermediul unor documente de uz privat, sau din dosare instrumentate de instituţiile 
statului, si care nu aparţin domeniului public. 
Spre deosebire de normele de drept, prevederile deontologice fac distincţie între viaţa privată a cetăţenilor 
simpli şi a persoanelor publice/factorilor de decizie. Astfel, Codul deontologic recomandă instituţiilor mediatice 
să relateze „despre comportamentul privat al unei personalităţi publice, fără consimţământul acesteia, doar 
atunci când un atare comportament îi afectează capacitatea de exercitare a funcţiei publice”, (principiul 4.3), iar 
„despre comportamentul privat al unei persoane private  doar dacă acest comportament tulbură ordinea publică 
sau încalcă drepturile altor persoane” (principiul 4.4).[2] 
Prin mediatizarea cazurilor când acţiunile private ale persoanelor publice afectează exercitarea funcţiilor 
publice, mass-media aduce în discuţie probleme sociale majore. Dar nu sunt rare cazurile când jurnaliştii, în 
procesul de reflectare a acestor subiecte, se axează prioritar pe persoana implicată, nu pe problema în sine, 
accentul fiind pus într-o măsură mai mare pe personalizarea materialelor şi mai puţin pe abordarea analitică a 
fenomenului social. Exemplu ne poate servi mediatizarea cazului de hărţuire sexuală, în care a fost implicat 
şeful Serviciului de Stat Hidrometeo Ilie Boian. [3] Un post de televiziune a difuzat un material video, filmat cu 
camera ascunsă, din care reieşea că Ilie Boian hărţuia sexual o subalternă de a sa. Poate că materialul în cauză 
nu ar fi ajuns în atenţia noastră, dacă jurnaliştii ar fi solicitat opiniile celor surprinşi în imagine, sau, cel puţin, a 
celui care apare pe post de bănuit. 
Abordarea personalizată a problemelor conferă mai multă credibilitate materialelor jurnalistice. Tocmai din 
acest motiv jurnaliştii nu întotdeauna respectă prevederile Codului deontologic şi recurg la publicarea datelor cu 
caracter privat, care nu au nimic comun cu acţiunile publice ale eroilor materialelor de presă. Această modalitate 
de mediatizare, însă, încalcă dreptul la viaţă privată, iar uneori, prin abordări subiective şi părtinitoare, şi dreptul 
la demnitate. Jurnaliştii nu întotdeauna conştientizează că divulgarea identităţii şi abordarea senzaţionalistă a 
evenimentelor poate prejudicia persoana publică. Semnificative în acest context sunt ciclurile de materiale 
despre divorţul ex-prim-ministrului Vlad Filat [4], al deputatului PLDM Chiril Lucinschi [5] şi al ministrului de 
externe Nataliei Gherman [6]. Materialele respective nu au la bază informaţie factologică, din prima sursă, iar 
toate afirmaţiile şi concluziile sunt axate doar pe zvonuri şi presupuneri. Dacă în cazul lui Filat jurnaliştii au 
încercat să identifice persoana care ar fi fost cauza divorţului, utilizând în aceste scopuri informaţia de pe 
reţelele de socializare sau „pronosticurile” clarvăzătorilor, în cazul ultimilor doi – Cherman şi Lucinschi –  
accentul a fost pus pe faptul că aceştia sunt copiii ex-preşedinţilor de ţară Mircea Snegur şi, respectiv, Petru 
Lucinschi. Caracterul senzaţional al relatărilor mediatice este  amplificat şi de intertitlurile-gen: „Ministrului de 
Externe nu i-a ajuns suficientă DIPLOMAŢIE pentru a-şi păstra familia” sau expresiile de felul: „Acesta este un 
alt divorţ de top, după cel al ex-premierului Vlad Filat şi fosta soţie Sanda Filat, precum şi după divorţul 
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deputatului PLDM Chiril Lucinschi, fiului celui de-al doilea preşedinte al Republicii Moldova, Petru 
Lucinschi.” [6]  
Un alt caz este cel al deputatului PLDM Valeriu Streleţ, care a devenit personajul unui material de presă, în care 
o femeie anonimă susţine că ar fi fost amanta acestuia şi că ar fi avut un copil cu el. Materialul cu titlul 
„Presupusa fostă amantă a deputatului Valeriu Streleţ îl acuză pe acesta că nu-şi recunoaşte copilul” [7] conţinea 
şi fotografii în care alături de deputat apare o femeie necunoscută şi un bebeluş. Articolul care a intrigat cititorul 
şi i-a amplifica curiozitatea chiar şi cu ajutorul supratitlul: „Dezvăluire şocantă”, s-a dovedit a fi, în ultimă 
instanţă, o minciuna, iar redacţia a fost nevoită să facă dezminţiri şi să-i ceară public scuze lui Valeriu Streleţ. 
Acest caz a scos în vileag un alt handicap etic al mass-media – utilizarea doar a unei  surse de informare şi 
neverificarea informaţiei colectate.  
Abordarea bazată pe senzaţional nu este una profesionistă, mai ales atunci când relatăm despre oamenii simpli. 
Cazul unei profesoare, fotografiile căreia (în care ea apare îmbrăcată sumar) au fost plasate pe net  este elocvent 
în această ordine de idei. În data de 3 februarie 2014, la unul din posturile de televiziune autohtone, a fost 
difuzat un material în care se relata despre acest incident. Jurnalistul, în aparenţă, a fost corect şi a abordat 
problema echidistant, luând opiniile mai multor persoane pe acest subiect. În aparenţă, pentru că unghiul de 
abordare a problemei, modul în care au fost selectate sursele şi însuşi conceptul relatării sunt de natură să 
genereze doar atitudini  negative faţă de personaj. O atare abordare a subiectului este, puţin spus, iresponsabilă, 
or, jurnalistul nu a tratat conjunctura, nu a investigat problema, nu a definit consecinţele şi nu a luat în calcul 
efectele psihologice pe care le poate avea această modalitate de expunerea jurnalistică asupra personajului 
implicat în situaţia descrisă mai sus. Este clar că jurnalistul nu şi-a propus să descrie situaţia în aşa fel, încât să 
asigure o sensibilizare de durată a opiniei publice şi să contribuie la descurajarea unor asemenea 
comportamente. El a făcut senzaţie! Goana după senzaţie le-a jucat festa şi jurnaliştilor care au relatat despre 
cazul moldovencei care se presupune ca ar fi fost violata la staţiunea Râşnov din România. [8] Consiliul de 
Presă din Republica Moldova s-a autosesizat pe marginea reflectării mediatice a presupusului viol în şedinţa 
publică din 10 ianuarie 2012. În urma examinării materialelor jurnalistice publicate la această temă, Consiliul de 
Presă a identificat faptul că sursa primară de documentare pentru instituţiile mass-media din Republica Moldova 
a fost mass-media din România, şi luând în considerare opinia juridică expusă de juristul solicitat de Consiliul 
de Presă în acest caz, a constatat că au fost încălcate mai multe prevederi ale Codului deontologic al jurnalistului 
din Republica Moldova.[2] În decizia finală a Consiliului de Presă din Republica Moldova se stipulează, între 
altele: 
1. Se constată că în reflectarea mediatică a presupusului viol la staţiunea Râşnov din România, mai multe 
instituţii mass-media din Republica Moldova au încălcat prevederile Codului deontologic al jurnalistului, 
inclusiv articolele 4.1 şi 4.2: Jurnalistul este dator să respecte dreptul la viaţă privată şi demnitate al 
persoanelor. Imixtiunea în viaţa privată este permisă numai atunci când interesul public în dezvăluirea faptelor 
prevalează în faţa protecţiei imaginii persoanei; articolul 4.9: Jurnalistul respectă prezumţia de nevinovăţie şi 
consideră că orice persoană este nevinovată până la pronunţarea unei sentinţe definitive şi irevocabile 
împotriva sa; articolul 4.11: Jurnalistul nu dezvăluie identitatea victimelor accidentelor, calamităţilor, 
infracţiunilor, cu precădere ale agresiunilor sexuale.  
2. Consiliul de Presă solicită instituţiilor mass-media care au mediatizat presupusul viol la staţiunea Râşnov din 
România să redacteze conţinutul editorial al materialelor plasate pe site-uri şi să excludă 
informaţiile/datele/imaginile care dezvăluie sau pot duce la dezvăluirea identităţii victimei; de asemenea, să se 
asigure că este respectat principiul prezumţiei nevinovăţiei în cazul persoanei bănuite de viol. 
3. Consiliul de Presă cere instituţiilor mass-media din Republica Moldova să nu admită imixtiuni 
nejustificate în viaţa privată a persoanelor în situaţii vulnerabile. Dezvăluirea identităţii unei 
presupuse victime a agresiunii sexuale este inadmisibilă şi contrară normelor deontologice şi 
bunelor practici ale jurnalismului profesionist. De asemenea, principiul etic al prezumţiei 
nevinovăţiei trebuie respectat de jurnalişti în toate cazurile, inclusiv în situaţiile când organele 
poliţiei şi procuraturii nu fac acest lucru. 
La fel, în decizie se regăseşte iniţiativa Consiliului de Presă de a propune Convenţiei Organizaţiilor de Media 
din România redactarea unui memoriu comun în atenţia instituţiilor mass-media din Republica Moldova şi 
România privind încălcările deontologiei jurnalistice în reflectarea mediatică a acestui caz, precum şi intenţia 
acestuia de a solicita Consiliului Coordonator al Audiovizialului, în calitate de reprezentant şi garant legal al 
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interesului public în domeniul audiovizualului, realizarea monitorizării reflectării de către radiodifuzorii din 
Republica Moldova a presupusului viol la staţiunea Râşnov din România şi să ia măsurile care se impun. 
Consiliul de Presă a solicitat instituţiilor mass-media din Republica Moldova, care au reflectat acest 
caz, să publice prezenta decizie pe site-uri lor sau în paginile publicaţiilor periodice pe care ele  le 
editează. 
Nu sunt rare cazurile când instituţiile de presă, în goana după ratinguri şi tiraje, dar contrar bunelor practici 
jurnalistice, postează fotografii sau imagini, în care personajul apare parţial dezgolit, (anumite părţi intime ale 
corpului acestuia) sau chiar gol. Jurnaliştii pun în circuitul informaţional imagini ce reprezintă nuduri pentru a 
amplifica efectele relatărilor mediatice. Dar această practică este una vicioasă şi contravine prevederilor 
deontologice, or codul deontologic, principiul 4.7 le recomandă jurnaliştilor să proceseze electronic imaginile 
care reprezintă nuduri, pentru a proteja zonele intime. Divulgarea, fără temei legal, a informaţiilor, fotografiilor 
despre viata personala, intima a personajelor reprezintă grave abateri de la standardele jurnalismului de calitate 
şi serioase încălcări ale normelor de drept. Codul mai prevede (principiul 4.8) că imaginile trebuie să respecte 
realitatea cu acurateţe, iar procesarea electronică nu trebuie folosită pentru a crea o impresie falsă asupra 
persoanelor şi evenimentelor. Fac excepţie colajele, care trebuie marcate ca atare. 
În tendinţa de a mediatiza cât mai exact şi, respectiv, mai adevărat realitatea, dar şi din dorinţa de a atrage 
publicul, jurnaliştii deseori recurg la imagini, care, de asemenea, pot afecta viaţa privată. Face deschideri, în 
acest context, principiul 4.5 al Codului deontologic al jurnalistului, care stipulează: „Jurnalistul nu va furniza 
publicului detalii morbide ale crimelor, accidentelor şi catastrofelor naturale sau detalii privind tehnicile de 
sinucidere. Aceleaşi reguli se aplică şi materialelor vizuale (fotografii, materiale video).”[2]  

 
Concluzii: 

În jurnalism nu există o unanimitate de opinii privitor la răspunderea jurnaliştilor atunci când ei, în scriitura lor 
de presă, ating viaţa intimă a persoanelor, fie ele private sau publice. Unii jurnalişti explică încălcarea 
principiilor despre inviolabilitatea vieţii private prin rezonanţa socială şi interesul public sporit pentru asemenea 
cazuri. Ei încearcă să-şi justifice devienţele comportamental-profesionale susţinând ideea că viaţa cetăţenilor şi 
realitatea în care aceştia există constituie masivul informaţional brută pentru presă. Respectiv, ei au dreptul, ba 
chiar obligaţia să reflecte necenzurat şi neredactat viaţa privată, tocmai pentru a putea corecta greşelile şi 
nedreptăţile sociale. Aşa e, dar jurnaliştii trebuie să acopere atât zona anormalităţii – spre a o corecta, cât şi pe 
cea a normalităţii – spre a o proteja de abuzuri, iar întru realizarea acestui deziderat ei trebuie să stabilească un 
just echilibru între interesul public şi cel privat. Or, dacă ne dorim ca materialele de presă despre viata 
cetăţenilor să poată să genereze înţelegerea şi corectarea nedreptăţilor, instituţiile mediatice, în general, şi 
jurnaliştii, în particular, trebuie să trateze responsabil şi cu atenţie sporită informaţia despre viaţa privată a 
omului. Prin urmare: 
• jurnalistul va solicita permisiunea/autorizaţia persoanei vizate sau al reprezentanţilor săi legali pentru 
colectarea informaţiilor despre viaţa privată a acesteia;  
N.B! Excepţie sunt cazurile când informaţia despre viaţa privată este de interes public sau când aceasta 
afectează capacitatea de exercitare a funcţiei publice. 
• jurnalistul va evita publicarea, în cadrul reportajelor, articolelor şi altor materiale jurnalistice, a informaţiilor 
ce permit identificarea persoanei reţinute, arestate, bănuite sau învinuite de săvârşirea unei infracţiuni, or prin 
informaţiile respective se aduce atingere la viaţa privată; 
• jurnalistul va preîntâmpina cetăţeanul sau persoana publică asupra efectuării înregistrărilor;  
N.B! Investigaţiile de presă sunt excepţii în acest context, dar care implică riscuri. 
• jurnalistul va efectua înregistrări (video, foto) în locurile publice fără acordul persoanelor prinse în obiectiv, 
or aflarea persoanei în locurile publice, discursurile publice ale persoanei etc. nu pot fi atribuite la domeniul 
vieţii private a acesteia. În consecinţă, nu este necesara o permisiune expresă; 
• jurnalistul va redacta materialul prin mijloace tehnice disponibile, dacă în obiectiv au fost prinse persoane, 
comportamentul cărora denotă ca ei nu se identifică cu participanţii la greve, mitinguri, boicoturi şi alte 
manifestaţii în masă, şi dacă persoanele respective  solicită acest lucru; 
• jurnalistul nu va efectua  filmări (video, foto) în case sau de case şi alte proprietăţi aparţinând persoanelor 
private fără consimţământul acestora;  
N.B! Excepţie sunt cazurile când informaţia despre viaţa privată este de interes public sau când aceasta 
afectează capacitatea de exercitare a funcţiei publice.  
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• jurnalistul va filma persoanele cu funcţie de răspundere şi funcţionarii publici în exercitarea atribuţiilor de 
serviciu fără acordul lor;  
• jurnalistul va aborda mai responsabil şi profesionist subiectele care vizează viaţa privată a persoanelor cu 
disabilităţi, a celor care se află în situaţii-limită, ca să nu le fie provocate alte suferinţe şi să nu fie expuşi unor 
noi riscuri; 
• jurnalistul nu va face senzaţie din informaţiile cu caracter privat; 
• jurnalistul nu va utiliza informaţiile cu caracter privat pentru proiectarea contextelor senzaţionale; 
• jurnalistul nu va prezenta imagini foto sau video, dacă acestea au un caracter privat şi includ nuduri; 
• jurnalistul va evita o abordare subiectivă a cazurilor, nu interpretaţi faptele şi nu faceţi presupuneri; 
• jurnalistul nu va propune şi a nu accepta pentru publicare materiale jurnalistice despre viaţa privată, care nu 
întrunesc toate cerinţele profesionale şi etice. 
• jurnalistul va reveni la subiectele de rezonanţă pentru a arăta evoluţia cazului. Instituţia mediatică, astfel, îşi 
va îndeplini nu doar rolul de sursă de informare despre anumite întâmplări şocante, ci şi rolul de „câine de pază 
al societăţii”.  
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Rezumat: În lucrarea respectivă vom încerca să elucidăm efectele comunicării comportamentale implicite a tutorelui - 
cadrului didactic responsabil de calitatea studiului individual al studentului. Comportamentul tutorelui se identifică drept 
totalitatea acţiunilor racordate la respectarea regulamentului intern al instituţiei de învăţământ superior în cadrul căreia 
activează cadrul profesoral-didactic în calitate de angajat şi a relaţiilor create de el cu studenţii pe care îi 
îndrumă.Comportamentul tutorelui este conceput şi drept unul implicit, determinat de comunicarea implicită. Vom remarca 
că cercetările realizate la tema dată dezvoltă ideile Şcolii de la Palo Alto şi susţin ideea că orice comportament este o 
comunicare implicită; definesc comunicarea drept „activitate colectivă de construire a unei perspective comune” 
desfăşurată de interlocutori.   
Cuvinte-cheie: comunicare comportamentală implicit, tutore, studiul individual al studentului.  
 
Abstract: In this work we’ll try to elucidate the effects of guardian-professor’s implicite behavioure communication  who is 
responsible for the quality of students’ individual studing. The behaviour of guardian is identified as the ensemble of the 
actions which are connected with respeting the internal rules of the high school institution where is working the professor 
and the relations created by him with the student which he is guiding. The behaviour of guardian is conceived also as an 
implicit one, that is determined by implicitely communication. The concept of implicitely communication enlarges the 
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notion of behaviour’s communication that is trying to show that every behaviour is carrier of normative proposes about the 
communications which the partners are required to have. In other words our aim is to establish the effects of the implicitely 
behaviour’s communication of the guardian on the quality of realization the individual studing by the students. 
Key-words: implicite behavioure communication, tutor, students’ individual studing. 

 
Introducere: 

Calitatea studiului individual al studentului este studiată de noi sub aspectul impactului stilului tutorelui, 
cadrului didactic universitar pe care acesta îl preferă în gestionarea lucrului individual cu studenţii. Vom 
remarca faptul că, la moment, există o discriminare faţă de activitatea  tutorelui,  manifestată de o bună parte de 
profesori prin atitudinea acestora faţă de gestionarea studiului individual al  studenţilor. Izvorul desconsiderării 
activităţii tutorelui  îl găsim în statutul acordat acestui gen de activitate profesorală. Vom observa că activitatea 
didactico-ştiinţifică are statut de contact direct, pe când cea a tutorelui are statut de contact indirect. De aici 
porneşte atitudinea neglijentă faţă de gestionarea lucrului individual al studenţilor; părerea că lucrul individual 
cu studenţii este mai puţin valoros decât activitatea didactico-ştiinţifică. Toate acestea influenţează negativ 
calitatea instruirii. Situaţia cere a fi redresată prin implementarea practicii pedagogice europene, unde 
gestionarea volumului de lucru individual cu studenţii  este concepută ca activitate egală între egale.  

 
Rezultate şi discuţii: 

Gestionarea calitativă a lucrului individual al studenţilor porneşte de la premisa că pedagogul în rol de 
tutore trebuie să le permită studenţilor să ia cât mai multe decizii privind proiectarea şi realizarea volumului 
lucrului individual [3, p.89]. Acest  principiu trebuie aplicat şi interpretat într-un mod cât se poate de adecvat. 
Chiar dacă procesul instructiv-didactic nu permite în mod obiectiv  acordarea studenţilor a unei libertăţi depline 
în alegerea obiectivelor propriei activităţi, atitudinea tutorelui şi faptul că îi lăsa să decidă privitor la proiectarea  
lucrului  individual vor demonstra studenţilor că pedagogul are încredere în ei. Dat fiind că succesul studenţilor 
depinde în mare măsură de expectanţele cadrului didactic, această metodă nu poate aduce decât rezultate 
pozitive. 

O altă cerinţă a gestionării calitative constă în aceea că pedagogul-tutore trebuie să fie sincer, să dea 
dovadă de francheţe.  La fel el trebuie să fie sensibil faţă de nevoile studenţilor, manifestând empatie. Toate 
acestea caracteristici sunt extrem de necesare oricărui pedagog, care se vrea a fi considerat umanist. Opinia că 
partea afectivă a gestionării lucrului individual cu studenţii este tot atât de importantă ca şi componenta 
informaţională a procesului didactic este de mare actualitate. Din acest punct de vedere, pedagogul-tutore 
trebuie să abandoneze practica axată pe utilizarea stilului autoritar, şi să utilizeze metode ce ar atrage şi implica 
benevol studenţii în procesul de luare a deciziilor privitor la proiectarea şi realizarea lucrului individual.  

Unul dintre cele mai importante reguli propuse de gestionarea calitativă are în vedere faptul că cel mai 
mare impact asupra studentului îl are relaţia  „tutore–student”. Tutorii axaţi pe calitate pun accentul pe maniera 
în care pedagogul interacţionează cu studenţii, considerând că acest lucru determină succesul. Este cert că o 
relaţie pozitivă dintre „tutore–student” creează o atmosferă psihologică favorabilă, care contribuie la obţinerea 
calităţii instruirii. Cu toate acestea, gestionarea participativă avertizează pedagogii-tutori că nu trebuie să cadă în 
extrema cealaltă şi să devină prea mult prieteni studenţilor uitând că ei le sunt tutori. Deci, e preferat să fie un 
pedagog de ajutor mai mult decât un prieten.  

Vom remarca că procesul gestionării volumului de lucru individual cu studenţii axat pe obţinerea 
calităţii instruirii  reprezintă o modalitate de prevenire şi depăşire a formalismului ca stil de gestionare a lucrului 
individual cu studenţii. În cazul tutorelui formalist se constată că studentul nu este îndrumat de pedagogul-
tutore. Comportamentul tutorelui formalist faţă de gestionarea volumului de lucru individual al  studenţilor se 
manifestă prin următoarele caracteristici: 

 Nu acordă consiliere la solicitarea  studentului, ci doar conform graficului consultaţiilor. 
 Interelaţionează formal cu studenţii în cadrul orelor prevăzute pentru consiliere. 
 Nu manifestă bunăvoinţă în acordarea ajutorului studentului cu privire la realizarea studiului 

individual.  
 Comunică cu studenţii în termeni defavorabili în cazului în care le evaluează studiul individual. 
 Din start ia o atitudine dispreţuitoare faţă de rezultatul lucrului individual al  studenţilor, fără a 

face careva efort pentru a se documenta cu privire la calitatea realizării studiului individual.  
 Estimează realizările studenţilor ca fiind prea modeste atunci când evaluează volumul de lucru 

individual al  studenţilor. 



210 211

UNIVERSITATEA DE STUDII EUROPENE                                                             VECTOR EUROPEAN  
DIN MOLDOVA                                                           REVISTA ŞTIINŢIFICĂ Nr.2/2014 

 
CONFERINŢA INTERNAŢIONALĂ ŞTIINŢIFICO-PRACTICĂ 

“ABORDĂRI EUROPENE ÎN CERCETARE ŞI INOVARE” 
9-12 OCTOMBRIE 2014 

 
 

În realizarea studiului ne-am propus drept obiectiv elucidarea efectelor comunicării comportamentale 
implicite a tutorelui - cadrului didactic responsabil de calitatea studiului individual al studentului. 

Comportamentul tutorelui îl identificăm drept totalitatea acţiunilor racordate la respectarea 
regulamentului intern al instituţiei de învăţământ superior în cadrul căreia activează cadrul profesoral-didactic în 
calitate de angajat şi a relaţiilor create de el cu studenţii pe care îi îndrumă. Comportamentul tutorelui este 
conceput de noi şi drept unul implicit, determinat de comunicarea implicită. 

Vom remarca că investigaţia realizată la tema dată dezvoltă ideile Şcolii de la Palo Alto şi susţin ideea 
că orice comportament este o comunicare implicită. Reprezentanţii Şcolii nominalizate definesc comunicarea 
drept „activitate colectivă de construire a unei perspective comune” desfăşurată de interlocutori.   

Conceptul de comunicare implicită lărgeşte noţiunea de comunicare comportamentală care încearcă să 
arate că orice comportament este purtător de propuneri normative privind comunicările pe care partenerii sunt 
solicitaţi să le aibă. 

Psihologia anilor 50 ai secolului XX (К. Lewin) a realizat experienţe celebre ce demonstrau importanţa 
stilurilor comunicării ale managerilor pentru comportamentele subalternilor, persoanelor ce depind de lider. К. 
Lewin a scos în evidenţă existenţa în comunicare a „comenzilor implicite” ale şefilor pentru subordonaţi. Pentru 
aceasta el a definit 3 roluri precise: rolurile animatorilor democratici, autocratici şi liberali (laisser-faire). Aceste 
roluri sunt definite prin atitudini şi comportamente diferite [1, p.32].  
Rolul animatorului  autocratic: 

- Păstrează pentru el obiectivul final al activităţii grupului. 
- Decide singur cum atribuie sarcinile pe care le distribuie. 
- Îi dictează fiecăruia pas cu pas ce trebuie să facă, fără a oferi o vedere de ansamblu asupra sarcinii şi fără 

a preciza cum se înscrie aceasta în activitatea globală. 
- Se adresează individual membrilor grupului fără a folosi cuvântul „noi”. 
- Comunică doar ordine, mustrări, gratificaţii. 
- Nu participă la realizarea obiectivul final al activităţii grupului. 

Rolul animatorului  democratic: 
- Explică obiectivul final al activităţii grupului. 
- Însufleţeşte grupul pentru a-l face să ajungă la autoorganizare. 
- Îşi atribuie lui însuşi o sarcină. 
- Foloseşte  cuvântul „noi” pentru a raporta despre succesele obţinute. 

Rolul animatorului  liberal: 
- Indică obiectivul final al activităţii grupului care trebuie realizat. 
- Se retrage din acţiunea colectivă indiferent la ceea ce se petrece în grup [2, p.39]. 

În cadrul studiului ne-am propus să  vedem în ce măsură experienţele celebre realizate de К. Lewin (Psihologia 
anilor 50 ai secolului XX) cu privire la importanţa stilurilor comunicării ale managerilor pentru 
comportamentele persoanelor ce depind de lider sunt reflectate şi în comportamentul tutorelui, în construirea 
relaţiilor acestuia cu studenţii.  Cu alte cuvinte ne-am propus drept obiectiv să determinăm efectele comunicării 
comportamentale implicite a tutorelui asupra calităţii realizării studiului individual de către student. Am 
presupus că comportamentul studenţilor este determinat de  stilul comportamental al tutorelui, calitatea lucrului 
individual al studentului este dependent de stilul relaţional preferenţial al tutorelui.  

Prin intermediul metodelor şi metodicilor selectate am fixat reacţiile studenţilor la stilul utilizat de tutore 
în construirea comunicării cu ei. Se merită a fi menţionat în special efectul revoltei a unui microgrup de studenţi 
ivit din sânul macrogrupului împotriva tutorelui autocratic. Vom remarca că o atare revoltă nu a fost una 
efectivă. Din contra ea a contribuit la creşterea tensiunii, ceea ce a făcut şi mai dificilă cooperarea, relaţiile 
amicale, invenţia creativă a grupului şi satisfacţia. Au fost înregistrate constrângerile formale ale situaţiei şi 
presiunile exercitate de tutorele autoritar. Sa constatat că logica situaţiei, creată de logica constrângerilor şi de 
logica animatorului-tutorelui, induce comportamente conformiste. Acest conformism comportamental este 
consecinţa situaţiei în care doar tutorele-animator decide, doar el ştie ce trebuie de făcut, trebuie făcut ce spune 
el, nu poţi face altfel. Aceste concepţii despre animarea unei echipe de lucru creează fenomene de comunicare 
caracteristice. În cazul tutorelui democratic comunicările studenţilor la sfârşitul activităţii, când li se cere să-şi 
evalueze realizarea şi satisfacţia sunt pozitive. Pe când în cazul tutorelui autocratic am constatat că studenţii sunt 
dependenţi de tutore: 
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 i se adresează personal, cerându-i instrucţiuni,  
 nu arată nici o iniţiativă ori creativitate,  
 cerşesc gratificaţii, plângându-se de colegii lor, 
 nu comunică între ei, în afara cazului în care se ceartă şi se critică, 
 cooperează doar în mică măsură, 
 la sfârşitul activităţii, când li se cere să-şi evalueze realizarea şi satisfacţia, îşi estimează 

sarcinile ca fiind prea puţin interesante şi sunt puţin satisfăcuţi de rezultatul final obţinut. 
Analiza datelor colectate ne-a permis elaborarea modelelor de tutore care practică un anumit stil de comunicare: 
autocratic,  democratic,  liberal. Iată cum se prezintă un tutore autocratic:  

 stabileşte pentru studenţii săi norme de comportament de la care aceştia  nu pot să se sustragă 
din cauza situaţiei lor de dominaţi. Toate atitudinile şi comportamentele tutorelui le dau de 
înţeles studenţilor că pentru tutore contează doar rolul de profesor, rezultatul ce trebuie atins. 

 lasă să se înţeleagă că studenţii nu sunt decât executanţii ordinelor sale. Implicit, tutorele spune 
aşadar că studenţii nu trebuie să se implice personal în realizarea finală. Este explicat faptul de 
ce până la urmă sstudenţii-actorii să nu se simtă implicaţi în producţia comună, să-şi considere 
sarcinile  ca fiind prea puţin interesante şi să fie puţin satisfăcuţi de realizarea finală.  

 transmite prin atitudinea şi comportamentul său următorul mesaj: colectivitatea nu are nici o 
valoare şi instituţia unde-ţi face studiile studentul nu este locul unei cooperări. Implicit, el spune 
că nu trebuie întreţinute relaţii interindividuale: amicale, de cooperare, de creaţie comună, de 
emulaţie etc.  

 ordonă, felicită sau mustră, prin aceasta vrea să spună: sunt singura sursă a bunului mers al 
activităţii instituţiei şi nu există alte criterii de evaluare a comportamentului tutorelui şi 
studentului. 

 Până la urmă toate ordinele tutorelui  autocratic sunt îndeplinite, pentru că situaţia este închisă 
şi nu permite studentului alte variante de comportament. 

Aşadar, în baza rezultatelor obţinute am dedus următoarele concluzii: 
1. Comportamentul studenţilor este determinat de  stilul comportamental al tutorelui, calitatea lucrului 

individual al studentului este dependent de stilul relaţional preferenţial al tutorelui. 
2. Comportamentul tutorelui se identifică drept totalitatea acţiunilor racordate la respectarea 

regulamentului intern al instituţiei de învăţământ superior în cadrul căreia activează cadrul profesoral-
didactic în calitate de angajat şi a relaţiilor create de el cu studenţii pe care îi îndrumă. 

3. Comportamentul tutorelui este o comunicare. Însă el nu este doar atât: tocmai am văzut că 
comportamentul tutorelui este şi purtător de norme relaţionale. Conceptul de comportament implicit al 
tutorelui îl continuă pe cel de comunicare relaţională implicită. 

Am găsit de cuviinţă că schiţarea unor sugestii cu privire la obţinerea calităţii realizării gestionării studiului 
individual ar putea răspunde unor nevoi reale, în condiţiile în care baza pregătirii psihopedagogice a tutorelui se 
prefigurează a fi, tot mai insistent, autoinstruirea. Vom considera a ne fi atins scopul dacă unele dintre 
recomandările noastre vor stârni interes. 

Recunoaştem că orice întreprindere teoretică în domeniul gestionării lucrului individual al studenţilor, 
inclusiv în cadrul cursul universitar „Pedagogia” stă sub semnul unei minime incertitudini. Nu poţi fi sigur 
niciodată că o viziune proprie este completă, că nu va fi desconsiderată din motivul dinamicii procesului 
didactic. Dar în intenţia noastră de a veni cu unele sugestii cu privire la sporirea calităţii gestionării lucrului 
individual al studenţilor pornim de la ideea că Pedagogia nu este o ştiinţă statică, ci o teorie deschisă pentru noi 
puncte de vedere. Ea se scrie şi se re-scrie necontenit. O cere logica internă a „creşterii" teoretice, o impune 
exterioritatea proceselor instructiv-educative în expansiune. 

Sugestiile noastre faţă de gestionarea lucrului individual al studenţilor facilitează o bună orientare în 
problematica realizării contactului indirect cu studenţii, atât prin reiterarea experienţelor tradiţionale de 
gestionare a lucrului individual al studenţilor, dar îmbogăţite de semnele timpului nostru, cât şi prin deschiderea 
de noi discuţii asupra unor subiecte axate pe obiectivul problematicii gestionării lucrului individual al 
studenţilor.  

Volumul dezbaterilor purtate în cadrul şedinţelor Catedrei Psihologie şi Pedagogie USRM s-au convertit 
în sugestii utile pentru acele cadre didactico-profesorale ce au a realiza rolul de tutore. Grupajul de însărcinări 
practice cuprinde teme de didactică generală, aspecte ale laturilor educaţiei. Acestea sunt abordate într-o 
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modalitate sintetică, autorii având meritul de a stimula activitatea de autodidact al studenţilor. Sa avut în vedere 
structurarea unor recomandări concentrate care să aibă valoarea de îndreptar funcţional, atât pentru cel ce se 
iniţiază în gestionarea lucrului individual al studenţilor, dar şi pentru cadrele didactice, familiarizate deja cu un 
anumit inventar de concepte şi de probleme specifice. Nădăjduim că, cel puţin prin unele sugestii, vom contribui 
la formarea unor atitudini mai favorabile despre ceea ce înseamnă astăzi gestionarea lucrului individual al 
studenţilor, iar prin conţinuturile expuse vom ajuta la configurarea unor direcţii teoretice care să conducă la 
identificarea soluţiilor practice, Apariţia sugestiilor stă oarecum sub semnul urgenţei, întrucât literatura, în acest 
perimetru teoretic, rămâne în continuare deficitară.  

În continuare propunem un model al conţinutului studiului individual şi tehnologiilor de evaluare a 
acestuia. Conţinutului acestuia poate fi următorul:  
O temă din curriculumul cursului universitar ”Fundamentele ştiinţelor educaţiei” se propune a fi cercetată de 
studenţi la libera alegere, pentru aceasta ei vor căuta, accesa, selecta, interpreta, sistematiza, produce şi 
comunica o cunoaştere de specialitate, realizând autonom următoarele: 

a) bibliografie pertinentă – din bibliografia obligatorie a cursului de Pedagogie, cel puţin 5 lucrări de 
specialitate (capitol de carte, studiu în revistă), alese de fiecare student în funcţie de propriile interese şi 
posibilităţi de accesare vor fi citite de fiecare student (minimum 150 pagini), cu o prezentare de 10 
rânduri pentru fiecare titlu”) –  aceasta va contribui cu 25% în calculul notei obţinute pentru portofoliul 
prezentat. Dintre acestea, cel puţin 2 lucrări vor fi identificate autonom de către fiecare student (să nu se 
regăsească în bibliografia orientativă de mai jos şi să fi fost editate după 1995.  Pentru studiile de revistă 
sau capitolele de cărţi, studenţii vor furniza şi o fotocopie completă care va rămâne la dispoziţia 
colegilor interesaţi (contribuind totodată la completarea bibliotecii de specialitate a facultăţii). 

b) un mic dicţionar – cel puţin 10 termeni pentru fiecare echipă, cu indicarea surselor de informare (cel 
puţin trei titluri citate pentru fiecare articol) – 25%; 

c) lucrare „aplicată” (50%), constând în una din următoarele: 
• documentare statistică – fotocopie / listare a cel puţin trei documente comparabile, plus o 

prelucrare şi interpretare a datelor pe maximum trei pagini; 
• documentare normativă (documente ale Ministerului Educaţiei şi Tineretului, legislaţie 

naţională, documente ale UE) – fotocopie / listare a cel puţin două documente comparabile, plus 
o prelucrare şi interpretare a informaţiei pe maximum trei pagini; 

• un chestionar administrat în cel puţin două colective educaţionale comparabile (cadre didactice 
sau / şi elevi sau studenţi) – formularul, chestionarele completate plus o prezentare pe 
maximum trei pagini a rezultatelor şi interpretării acestora; 

• grilă de interviu semistructurat utilizată pentru recoltarea a cel puţin 10 interviuri (eşantionare 
calitativă) –  formularul, transcrierile interviurilor plus o prezentare pe maximum  trei pagini a 
rezultatelor şi interpretării acestora; 

• un protocol de observaţie utilizat în cel puţin 10 cazuri –  formularul, fişele / notele de 
observaţie plus o prezentare pe maximum trei pagini a rezultatelor şi interpretării acestora. 

Criterii de evaluare a studiului individual: 
1. Participarea la activităţile organizaţionale: 

 Studenţii care, în perioada studierii cursului de Pedagogie, desfăşoară o activitate organizaţională 
remunerată sau voluntară în comunitate pot fi notaţi pentru aceste criterii şi pe baza unei aprecieri 
purtând semnătura conducătorului unităţii respective şi ştampila acesteia (formular tip, solicitat cadrului 
didactic). 

 Această apreciere va fi prezentată în cadrul ultimei întâlniri din semestru şi va fi echivalată cu 
producerea unui portofoliu individual. 

2. Producerea unui portofoliu individual şi prezentarea lui în faţa colegilor la o dată   
      stabilită.   

Organizarea gestionării studiului individual 
• Consultaţiile se vor desfăşura individual şi în grup, o dată pe săptămână, în zilele de miercuri (2 ore pe 

săptămână). Eventualele modificări previzibile ale datei vor fi anunţate la secretariatul facultăţii cu cel 
puţin o săptămână înainte. 

• Primele întâlniri vor avea loc la orele şi în sala indicate de secretariatul facultăţii. 
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• Va fi negociat planul individual al fiecărui student în parte.  Nici o „negociere” ulterioară nu va mai fi 
acceptată. 

• Tema portofoliului, un plan orientativ de lucru, termenul de prezentare vor fi stabilite în cadrul primelor 
consultaţii desfăşurate (întâlniri directe sau comunicare prin e-mail,  iniţiate de studenţi). Nici o 
„înscriere” ulterioară nu va mai fi acceptată.  

• Pe parcurs, fiecare student va avea dreptul la o a doua consultaţie (maximum 30 minute), solicitată cu 
cel puţin o săptămână înainte şi programată pentru aceleaşi zile în care vor avea loc şi cursurile. 
Întâlnirea directă poate fi înlocuită cu comunicarea prin e-mail. 

• Rezultatele evaluării portofoliului vor fi anunţate / afişate după finalizarea cursului. Studenţii care, 
indiferent de motiv, nu au realizat portofoliul cerut sau nu l-au prezentat pentru evaluare până la data 
stabilită se vor putea prezenta la examenul scris numai în anul următor, încadrându-se în programul 
anului respectiv. 

• Rezultatele evaluării portofoliilor vor fi anunţate în 48 ore. Eventualele contestaţii vor fi discutate în 
cursul aceleiaşi zile în care se vor afişa rezultatele.  

Astfel, la finalul studiului individual, studenţii vor trebui să probeze că: 
1. Şi-au însuşit o cultură pedagogică în domeniu. 
• Pot recunoaşte / indica notele de conţinut şi extensia unui concept prevăzut în programă (îl pot defini şi 

pot indica erori de definire, explicite sau implicite). 
•  Pot recunoaşte dacă un concept / o ipoteză este sau nu este utilizat/ă corect într-un text dat, iar dacă este 

cazul pot corecta textul. 
• Sunt capabili să tematizeze şi să problematizeze un text citit (să recunoască temele şi organizarea lor, 

să-şi formuleze întrebări, să emită judecăţi critice argumentate şi documentate). 
•  Pot asocia sau disocia corect concepte / ipoteze, nume, lucrări, epoci istorice, spaţii culturale. 

2. Înţeleg specificul perspectivei pedagogice asupra educaţiei, punând-o în raport cu alte perspective 
(filosofică, politică, psihologică, istorică, antropologică), sunt capabili să utilizeze această perspectivă în 
analize  şi sunt capabili să comunice raţionamentele proprii. 

 Pot identifica şi argumenta dimensiunea (ne)pedagogică a unei propoziţii sau a unui raţionament 
(text). 

 Pot identifica şi argumenta caracterul (ne)ştiinţific al unei propoziţii sau al unui raţionament (text). 
 Sunt capabili să producă autonom o interpretare logic şi pedagogic validă a unui eveniment sau 

proces educaţional recent – local, naţional sau internaţional. 
 Sunt capabili să comunice raţionamente proprii (argumentare, contraargumentare, organizare a unui 

mesaj). 
3. Sunt capabili să participe eficient la o activitate organizaţională. 

 Înţeleg sarcina şi o realizează complet şi la timpul stabilit. 
 Manifestă corectitudine, respect al normelor instituţionale şi al normelor negociate etc. 
 Dau dovadă de respect al celuilalt, ascultare activă şi dialog constructiv, solidaritate şi ajutor etc. 
 Manifestă iniţiativă şi disponibilitate (timp, efort) pentru creşterea calităţii activităţilor organizaţionale 

şi performanţelor proprii. 
 

Concluzii: 
 Vom menţiona că volumul lucrului individual indicate în modelul propus de noi şi sarcinile practice 

poartă un caracter orientativ. Planificarea conţinutului lucrului individual pentru fiecare student în parte va ţine 
cont de preferinţele şi posibilităţile acestuia. La fel ţinem a  remarca că gestionarea studiului individual al 
studenţilor se merită a fi desfăşurat potrivit principiilor pedagogiei active, centrate pe activitatea şi achiziţiile 
studentului asistat de către profesor. Pentru categoria de studenţi care preferă sistemul de lucru bazat pe 
reproducerea unor informaţii primite „de-a gata” sau pe strategia efortului personal minim  se vor presta servicii 
de consiliere individuală. 

În concluzie vom susţine, că axarea pe obiectivul profilaxiei formalismului în gestionarea volumului de 
lucru individual al studenţilor va permite obţinerea unei eficienţe cu adevărat înalte a procesului instructiv-
didactic realizat în instituţiile superioare de învăţământ. Depăşirea formalismului în realizarea  rolului de tutore 
va contribui la obţinerea calităţii gestionării studiului individual al studenţilor. 
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Abstract: The article uses the example of the three cases in order to show the extent to which freedom is combined with 
quality by the Romanian media, but also to prove how media policy lures journalists in the credibility trap and turns them 
in time of crisis into PR strategists, who sign press releases instead of conducting investigative journalism. To what extent 
one can speak today of a turning point in Romanian society and at the same time of an advancement regarding the path of 
free media in Romania remains, unfortunately, still partly up to debate. The discussed cases show, especially in an acute 
pre-election campaign, that media too can be the victim of a well orchestrated campaign propaganda. Whether civil society 
can still play a role is therefore questionable. The impression is that at least the major part of civil society has become a 
passive spectator of the power struggles, without knowing exactly with whom or whether it still wants to vote. 
Keywords: freedom of the press, Romanian society, credibility, political influence 

 
Rezumat: Prin trei cazuri din mass-mediase observă că, deşi după Revoluţie, în România există o diversitate în mass-
media, existenţa unor moguli care exercită influenţă în şi prin mass-media duce la o limitare a calităţii jurnalistice, precum 
şi a libertăţii presei. Mass-media politică atrage jurnaliştii într-o capcană a credibilităţii, căci, pe timp de criză, aceştia 
sunt convertiţi în strategi de PR, care semnează comunicatele de presă în loc sa aplice metodele jurnalismului de 
investigaşie. Este de discutat şi evident un subiect deschis în ce măsură s-a schimbat societatea românească şi în acelaşi 
timp în ce constă progresul din presa românească acum când se bucură de libertate. Cazurile abordate arată că, mai ales 
într-o campanie pre-electorală acută şi mass-media devine victima unei propagande electorale, bine puse în scenă. Din 
păcate, îndoielnic este, de asemenea, şi dacă societatea civilă mai poate juca vreun rol. Peisajul mediatic din România. 
Cuvinte-cheie: libertatea presei, societatea românească, credibilitate, influenţă politică 

 
Introducere: 
După anii 90 în România au apărut peste 1200 de publicaţii. Unele dintre ele nu mai există momentan, 

însă apar în mod permanent altele noi. Piaţa românească de ziare cuprinde în prezent 1500 de publicaţii, cele 
mai multe sunt cotidiane, 200 de ziare care apar zi de zi, 14 dintre ele in Bucureşti, iar între 1 şi 5 în oraşele 
principale din România. În ciuda diversităţii nu se poate vorbi despre o presă, care este liberă în totalitate (vezi 
raportul organizaţiei Freedom House). 

În România, cele mai vândute ziare sunt tabloidele: pe primul loc este Click – având o valoare medie de 
587.000 de cititori pe ediţie, urmează Libertatea cu 468.000 de cititori (confom datelor furnizate de BRAT 
pentru perioada: 23 ianuarie 2012 – decembrie 2013), pe urma urmează:  

- Ziarele sportive Gazeta sporturilor (338.000 de cititori) şi  Pro Sport (318.000 de cititori), ziarul 
Jurnalul Naţional  (187.000 de cititori) 

- Adevărul (157.000 de cititori), Evenimentul zilei (150.000 de cititori), ziarul Ziarul financiar (78.000 de 
cititori) şi România liberă cu 67.000. Toate ziarele au pierdut cititori, în afară de ziarul sportiv ProSport, care a 
câştigat 10.000 de cititori. 

Cele mai bine vândute săptămânale sunt: Libertatea pentru femei cu 351.000 de cititori, Click pentru 
femei cu 368.000 de cititori şi Femeia de azi cu 208.000 de cititori.  

Cele mai bine vândute publicaţii lunare sunt: Practic în bucătărie cu 997.000 de cititori, Libertatea pentru 
femei – Reţete cu 548.000 de cititori, Click poftă bună- 482.000 de cititori, Click Sănătate – 446.000 de cititori. 

Referitor la dezvoltarea ediţiilor tipărite se poate spune că până în 2008 aceasta a  fost constantă, însă, ca 
peste tot, având o tendinţă descrescătoare. După această perioada, trendul este de scădere a numărului de cititori.  
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Rezultate şi discuţii: 
În România sectorul presei scrise se confruntă de la începutul crizei economice cu dificultăţi majore. În 

februarie 2012 s-au suspendat trei ziare: Cotidianul, Ziua şi Gardianul după ce tirajele lor au scăzut 
semnificativ, rămând accesibile doar online. În ceea ce priveşte ziarele de informare din România, Evenimentul 
zilei avea pe atunci un tiraj de aproximativ 45.000 aflându-se pe locul trei, după Adevărul şi Jurnalul naţional, 
Tirajul a scăzut cu 3,7% în 2009, iar la ziarul Capital cu 9,1%. Cel mai de succes ziar din România Adevărul a 
fost singurul din acest segment a cărui tiraj a crescut în 2009 cu 14,1%, ajungând la peste 120.000 de exemplare.  

Televizorul este cea mai credibilă sursă de informare, însă acoperirea naţională în cazul televiziunilor 
private este undeva între 50% şi 72%, pe când posturile publice pot fi urmărite de întreaga populaţie. Însă în 
cazul oraşelor situaţia este diferită, posturile naţionale (TVR1 şi TVR2) au o audienţă de doar de 35%, aflându-se 
astfel în urma posturilor private.  

Cel mai important program este ProTV cu o audienţă de 72% iar cota sa pe piaţă este de 15,8%. În martie 
2014 clasamentul celor mai urmărite posture de televiziune este următorul: ProTV, Antena 1, Antena 3, Kanal 
D, Prima TV, România TV, National TV, B1TV, Acasă, TVR 1. În funcţie de încasări, în 2012, clasamentul a fost 
următorul: Pro TV, Antena 1, Acasa, Kanal D, Antena 3, Prima TV, TVR1, Realitatea TV, Naţional TV, Diva 
Universal.   

Situaţia postului public de radio este mai bună, Radio România, nu a  suferit pierderi, ci din contra a 
realizat profit în anul 2007, chiar dacă acesta a fost destul de modest.   

Din 1990 – la fel ca si în cazul posturilor de televiziune – s-a modificat şi situaţia posturilor de radio. În 
afară de radiodifuzunea publică, ce oferă mai multe progame, mai există încă 150 de posture de radio private, 
locale sau de alt tip (posturi confesionale sau străine). Posturile locale emit de regulă ştiri scurte şi muzică.  

Cele mai importante posturi de radio sunt: Kiss FM, cu 2,774 milioane de ascultători şi o cotă pe piaţă de 
13,2%, Radio România Actualităţi cu 2,013 milioane de ascultători şi cu o cotă pe piaţă de 13,4%, ProM, Radio 
ZU, Europa FM, Antena Satelor, Radio 21, Magic FM. În Bucureşti se ascultă Radio Zu. În ceea ce priveşte 
profitul, Europa FM şi Radio 21 au avut în 2007 cel mai mare profit  dintre posturile de radio. Referitor la un 
post de radio internaţional, Deutsche Welle, acesta a comunicat că are profit, în schimb BBC România şi-a 
anunţat pierderi, iar din 1. august 2008 postul a fost suspendat. 

Nu în ultimul rând, cu privire la utilizarea internetului, ultimele cercetări au arătat, că 5,9 milioane de 
români folosesc zilnic intenetul, adică 61,6% din populaţie iar această tendinţă creşte.  

2. Libertatea presei româneşti 
În raportul organizaţiei Freedom House România se clasează pe locul 84 şi se află printre ţările a căror 

presă este doar parţial liberă. Studiul se raportează la 197 de ţări din întreaga lume, iar România îşi imparte locul 
cu Republica Dominicană şi Botswana.  

Pe piaţa cotidianelor cel mai mare proprietar este grupa elveţiană Ringier (îi aparţin cele mai bine vândute 
tabloide, o gazetă sportivă şi un cotidian),  din acest clasament a făcut parte şi ziarul Capital, care a fost până în 
Februarie 2010 cel  mai bine vândut ziar economic şi alte reviste destinate publicului (cu programe TV, reviste 
pentru femei şi  timp liber).  

Casa editorială elveţiană a renunţat însă în februarie 2012 la doua publicaţii din România. Ringier a 
vândut cotidianul Evenimentul zilei şi ziarul economic care apărea săptămânal Capital firmei nou înfiinţate 
Editura Evenimentul şi Capital, a cărui acţionar este cunoscutul om de afaceri Bobby Păunescu, care la rândul 
său lucrează cu mogulul mass-mediei americane, Rupert Murdoch.  

Bogata familie Păunescu, cunoscută datorită afacerilor dubioase cu imobile şi bănci, controlează deja 
programul TV B” prin firma News Television. Programul TV B1 este unul din canalele de propagandă ale (între 
timp ex-)preşedintelui Traian Băsescu. Ringier România explicase că doreşte să consolideze segmentul online şi 
în acelaşi timp să se concentreze asupra tabloidului Libertatea şi asupra revistei de femei Unica.  

Referitor la independenţa/dependenţa presei trebuie precizat că în cee ace priveşte presa scrisă Cotidianul 
aparţine trustului mass-media Realitatea-Caţavencu, firma ce îi aparţine lui Sorin Ovidiu Vântu, cuprinzând în 
afară de posturi radio, posturi TV (posturi TV: Realitatea TV, The Monney Channel, Romantica; posturi radio: 
Radio Realitatea FM şi Radio Guerrilla) şi o agenţie de presă precum şi cel mai popular ziar politic Academia 
Caţavencu. Cel mai de succes cotidian din România Adevărul a aparţinut fostului om de afaceri din domeniul 
petrolier Dinu Patriciu, care în 2008 şi-a vândut acţiunile pe care le deţinea la Rompetrol, a doua firma petrolieră 
din România. Acesta explicase atunci, că doreşte să se dedice proiectelor culturale.  
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ProTV aparţine trustului mass-media CME, în timp ce Antena împreună cu postul TV Euforia Lifestyle 
aparţin imperiului mass-media Intact, care aparţine familiei Voiculescu.  

Proprietarul Europei FM este compania franceză Legardere (prin societatea pe acţiuni Europa 
Developpment International – R SA). Printre posturile private, care  aparţin altor moguli din mass-media, se 
numără şi posturile radio Etno FM, Sport FM şi posturile de televiziune Etno TV şi Taraf TV, care aparţin altui 
om de afaceri, la fel de cunoscut, Silviu Prigoană.  

Printre cele mai cotate posturi TV şi radio se numără pe locul 2 şi 3 posturile TV Antena şi Euforia 
Lifestyle, cel mai ascultat canal radio în Bucureşti este postul de radio Radio Zu (împreună cu postul de radio 
Romantic), iar cea mai citită publicaţie sportivă este Gazeta Sporturilor. Fondatorul acestui imperiu mass-media 
este fostul collaborator al securităţii, Dan Voiculescu, cunoscut şi sub numele cod „Felix”. La vârsta de 67 de 
ani, Voiculescu afirma că este un simplu pensionar, deoarece a trecut aproape totul pe numele fiicelor lui, însă 
până de curând a fost fondatorul unui important partid politic – Partidul Conservator - iar până în 2013 a fost şi 
membru în Senat, având astfel un rol important în politica românească.  
3. Moguli mass-media în criză 

Cazul Voiculescu. În 8 august 2014 Dan Voiculescu este arestat pe o perioadă de 10 ani, deoarece a 
participat la privatizarea ilegală a Institutului de Cercetare Alimentară Bucureşti. Astfel din concernul mass-
media Intact se confisca clădirea cea noua a postului de televiziune Antena.  

Reacţia jurnaliştilor: 
a.) Comunicatul de presă. Imediat după ce Dan Voiculescu a fost arestat, fiica sa Camelia Voiculescu, 

proprietara concernului Intact, a reactionat imediat cu un comunicat de presă, la fel şi jurnaliştii Antenei 3.  
Arestarea lui Dan Voiculescu împreună cu alte persoane în cauză este privită ca un abuz al 

guvernului. Întregul comunicat de presă este scris într-un stil patetic dintr-o perspectivă subiectivă (“Noi, 
jurnaliştii postului de televiziune Antena 3, cea mai credibilă instituţie mass-media din România”) şi se 
încheie cu un adevărat apel: ”Veniţi cu noi (împreună) să punem capăt abuzului!” semnatîn numele 
”jurnaliştilor Antenei 3” (se poate citi la următoarea adresă www.stiripesurse.ro).  
 b). Directorul general al postului de televiziune Antena 3 şi unul dintre cei  mai cunoscuţi jurnalişti al 

postului privat, Mihai Gâdea, îi scrie preşedintelui Senatului o scrisoare, în care nu este de acord cu arestarea lui 
Dan Voiculescu şi în care cere ca departamentul pentru combaterea corupţiei să cerceteze acest caz cu atenţie 
pentru a clarifica acest ”abuz” precum şi motivul principal al arestării (în ce condiţii legale a fost privatizat 
Institutul de Cercetare) şi, de asemenea, fiind împotrivă ca noua clădire în care postul privat îşi are sediul să fie 
confiscată. Această scrisoare este semnata în numele ”întregii echipe de jurnalişti ai Antenei 3” (vezi 
www.ziare.com). Scrisoarea este înregistrată la Senat în 18.August, 10 zile după ce Dan Voiculescu a fost 
condamnat.  

Cazul Dinu Patriciu. În 19 august moare într-un spital din Londra Dinu Patriciu, un alt mogul al mass-
media din României. În acest context, în mass-media apar o serie de conexiuni discutabile. Dinu Patriciu a fost 
un om de afaceri român, care în 1998 a cumpărat rafinăria naţională de petrol. 9 ani mai târziu această rafinărie 
avea un profit de 8,6 bilioane de dolari, iar în 2007 a fost vândută unei companii din Kasakstan, KazMunaGaz. 
Înainte Dinu Patriciu a fost preşedintele grupului Rompetrol, o companie multinaţională petrolieră, care îşi avea 
sediul în Olanda, cu filiale în 13 state, cele mai importante fiind în România, Franţa şi ţări din Europa de Sud. 
Sub conducerea sa Rompetrol  devenise a 25 companie petrolieră din cadrul UE. Programul de dezvoltare a 
companiei includea regiunea balcanică, în special Moldova, Georgia şi Ucraina, precum şi cumpărarea în 2005 a 
celei mai mari companii franceze de produse petroliere Dyneff Group SA of France. Ultima companie preluată a 
fost Vector Energy dezvoltând în acelaşi timp o linie de comercializare elveţiană, atribuindu-i astfel 
Rompetrolului o funcţie conectoare între materii prime din Europa de Est şi cererea de energie din vestul 
Europei. Patriciu a fost şi preşedinte al Investment Committee of the Romania and Moldova Direct Fund, 
înfiinţat în 1998, sub conducerea americană fondului de investiţii. Printre investitori se află şi International 
Finance Corporation şi DEG din cadrul guvernului german. Patriciu a fost şi proprietar al trustului Adevărul 
Holding, din cadrul căruia cotidianul Adevărul şi tabloidul Click sunt cele mai bine vândute ziare. Astfel  
Patriciu a fost unul dintre cei mai bogaţi români în topul Forbs Romania. Patriciu a fost şi membru important al 
partidului Partidul Naţional Liberal din România şi conform Forbes 2007 cel mai bogat român până ce a 
decedat. În 2009 se afla pe locul 397 dintre cei mai bogaţi oameni din lume având o avere de 2,5 bilioane de 
dolari. Averea sa a crescut după ce a vândut Rompetrol şi datorită investiţiilor pe piaţa imobiliară – avea peste 
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40 de proiecte de casă si comerciale, peste 25 de locuinţe  de lux, birouri şi hoteluri chiar şi în Emiratele Arabe 
Unite (www.wikipedia.org). 

Cazul Rober Turcescu. Robert Turcescu, unul dintre cei  mai iubiţi jurnalişti ai generaţiei tinere (născut 
în 1975), având articole în ziarele calitative Dilema şi Dilema veche şi cunoscut datorită emisiunii sale politice 
100% (în 2004 considerat cel mai bun  talk-show politic), fiind premiat cu 4 premii jurnalistice (dintre care în 
2001 – acordat de Clubul de Presă Român, iar în 2005 datorită contribuţiei sale la dezvoltarea democraţiei din 
României), şochează întreaga societate civilă prin dezvăluirile sale din 21. septembrie, prima data pe blogul său, 
apoi într-o emisiune live pe postul de telviziune B1, unde a şi fost angajat în ultimii ani, că a fost ofiţer acoperit 
şi îşi prezintă presupusele state de plată, dându-şi, în acelaşi timp, demisia de la postul de televiziune. În 
emisiunea în direct, jurnalistul dur şi obiectiv de altădată, este de nerecunoscut utilizând chiar şi un discurs 
mistico-religios. Fostul jurnalist se declară împăcat cu sine. Părerile profanilor şi a specialiştilor sunt împărţite, 
însă se pare că nimeni nu a crezut în dezvăluirile sale.  

Alegerile care urmează în scurt timpi, par să joace un rol important: Postul de televiziune B1 joacă şi 
acum un rol important : B1 este cunoscut pentru politica sa pro Băsescu. Preşedintele Băsescu are, de asemenea, 
o candidată preferată în alegerile prezidenţiale: pe fosta doamna ministru al turismului Elena Udrea, care şi-ar 
dori şanse mai bune. Însă această legătură nu a fost (încă) cercetată de niciun ziar sau jurnalist. Iar jurnalismul 
de investigaţie este pe cale de dispariţie.  

 
Concluzii: 
Prin cele trei cazuri menţionate se observă în ce măsură în mass-media din România libertatea limitată 

duce la o limitare a calităţii jurnalistice, dar şi în ce măsură mass-media politică atrage jurnaliştii într-o capcană 
a credibilităţii, căci, pe timp de criză, aceştia sunt convertiţi în strategi de PR, care semnează comunicatele de 
presă în loc sa aplice metodele jurnalismului de investigaşie. Este de discutat şi evident un subiect deschis în ce 
măsură s-a schimbat societatea românească şi în acelaşi timp în ce constă progresul din presa românească acum 
când se bucură de libertate. Cazurile abordate arată că, mai ales într-o campanie pre-electorală acută şi mass-
media devine victima unei propagande electorale, bine puse în scenă. Din păcate, îndoielnic este, de asemenea, 
şi dacă societatea civilă mai poate juca vreun rol. Această imagine lasă impresia că cel puţin o mare parte a 
societăţii a devenit un simplu spectator, care asistă pasiv la luptele pentru putere, fără a şti exact cu cine sau 
dacă mai vrea să voteze.  
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Rezumat: Aderarea la Uniunea Europeană este însoţită obligatoriu de procesul de europenizare a noii entităţi statale, cu efecte 
asupra politicilor interne, structurilor şi funcţiilor instituţiilor de stat. Procesul de europenizare a politicilor mediatice din Republica 
Moldova cunoaşte noi accepţii şi progrese, datorită conştientizării importanţei acestora ca instrumente strategice de comunicare cu 
cetăţenii şi de informare a acestora despre procesele integraţioniste. Totodată, nu este lipsit de existenţa multor decalaje, contradicţii 
şi discrepanţe din cauză că statul are la dispoziţie resurse limitate, iar finanţările externe sunt insuficiente. 
Cuvinte-cheie: europenizare, politici mediatice, integrare europeană, mass-media, transfer de politici. 
 
Abstract: Joining the European Union is necessarily accompanied by the Europeanisation of new entities, affecting domestic 
policies, structures and functions of state institutions. The Europeanisation of media policy in the Republic of Moldova meets new 
meanings and progress, due to the awareness of its importance as a strategic tool for communicating with citizens and informing 
them about the integration processes. However, it is well up on the existence of many gaps, contradictions and discrepancies because 
the state has available limited resources and the external financing is insufficient. 
Key words: europeanisation, media policy, European integration, mass media, policy transfer. 

 
Introducere: 

Europenizarea, ca o realitate edificată preponderent prin mecanisme formale, s-a dovedit a fi un 
proces de adaptare instituţională ce se centrează pe analiza modului în care actorii şi instituţiile ţărilor 
candidate au fost influenţate de Uniunea Europeană. În ceea ce priveşte instituţiile, europenizarea este 
utilizată pentru a arăta cum s-au adaptat politicile publice, din care fac parte şi politicile mediatice, la cerinţele 
Uniunii. Deşi dispune de structuri instituţionale, valori şi simboluri proprii, impactul Uniunii Europene nu se 
regăseşte în atitudini, comportamente, modele, valori şi principii proeuropene. Pentru a deveni viabilă, 
această structură politică are nevoie de cetăţeni care dau sens identităţii europene. 

Studiul relaţiei dintre politicile mediatice şi europenizarea unei comunităţi naţionale are în vedere 
rolul instituţiilor mediatice naţionale în integrarea în comunitatea europeană. Politicile mediatice devin un 
instrument important de exprimare a problemelor, de promovare a intereselor şi de informare a cetăţenilor 
faţă de procesul de europenizare. Rolul mass-media în europenizare este determinat de schimbările ce au loc 
în comunicarea supranaţională, având la bază dimensiunea socioculturală. 

Evoluţia procesului de europenizare în Republica Moldova este strâns asociată cu procesul de aderare 
la Uniunea Europeană. Odată cu semnarea Acordului de Parteneriat şi Colaborare, urmat de semnarea 
Acordului de Asociere, autorităţile moldoveneşti au adoptat programe şi strategii de pregătire a societăţii 
pentru a accede în structurile europene. 

Impactul Uniunii Europene asupra statelor candidate, mai precis asupra europenizării politicilor 
mediatice şi aranjamentelor instituţionale interne, se manifestă printr-o serie de mecanisme. Capacitatea de 
influenţare a Uniunii Europene asupra politicilor mediatice naţionale se manifestă prin condiţiile de aderare 
care includ transferul de politici, ce reprezintă „un proces prin care cunoştinţele despre politici, structurile 
administrative, instituţiile şi ideile dintr-un cadru politic sunt folosite pentru dezvoltarea politicilor, 
structurilor administrative, instituţiilor şi ideilor dintr-un alt cadru politic” [4].   

Transferul de politici a fost utilizat în diferite etape de dezvoltare a civilizaţiei, căci experienţele 
reuşite din anumite ţări au reprezentat modele pentru alte state. La nivel european, un exemplu pot servi 
politicile mediatice ale Marii Britanii privind instituirea unui serviciu public al audiovizualului. Modelul BBC 
a fost preluat de majoritatea statelor integrate şi a devenit o instituţie-cadru pentru statele ce îşi manifestă 
intenţia de a adera la Uniunea Europeană.  
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Este cunoscut faptul că Uniunea Europeană utilizează condiţiile de aderare pentru a transfera politicile 
mediatice viitoarelor state membre. Deşi, nu s-a pronunţat nici până în prezent asupra prioritizării unei 
dimensiuni a politicilor mediatice europene, fie aceasta economică sau socioculturală, Uniunea Europeană 
monitorizează acţiunile statului candidat luând în considerare ambele abordări. Statul, în cazul dat, este nevoit 
să asigure atât pluralismul de conţinut, cât şi cel competiţional pentru a realiza progrese în armonizarea 
politicilor naţionale cu cele comunitare.  

După toate, transferul de politici a fost o condiţie-cheie de admitere în Uniunea Europeană încă din 
timpul primei extinderi din 1973. Uniunea Europeană cerea fiecărui stat solicitant să implementeze acelaşi 
sistem de politici, care a fost deja aprobat de statele membre existente. În domeniul mediatic, statele erau 
obligate de a se conforma cerinţelor europene şi de a implementa standardele Uniunii Europene în cadrul 
legislativ şi aplicativ naţional. În calitate de exemplu menţionăm cazul Bulgariei, un stat comunist până în 
anul 1989. Cu aceleaşi dispoziţii legislative proprii statelor totalitare, la începutul anilor ’90 ai secolului al 
XX-lea, Bulgaria a decis modificarea lor în corespundere cu prevederile legislative ale statului vecin, Grecia, 
membru al Uniunii Europene din 1981. Prin adoptarea Legii privind radiodifuziunea în 1998, au fost 
reglementate unele aspecte ale politicilor mediatice europene, cum ar fi: asigurarea independenţei mass-media 
electronice de presiuni politice şi economice, protejarea jurnaliştilor de cenzură, cât şi instituirea Consiliului 
Naţional de Radio şi TV, organul de reglementare în audiovizual însărcinat cu atribuţii respective [6, p. 56]. 
Acţiunile următoare întru transpunerea politicilor comunitare în cele naţionale au continuat până în 2003, 
când a fost amendată în varianta finală (fiind precedată de amendare în 2000 şi 2001) Legea cu privire la 
radiodifuziune, fiind prevăzute toate aspectele activităţilor organului de reglementare (asigurarea capacităţii 
administrative, finanţării şi infrastructurii) în conformitate cu Recomandarea R(2000)23 a Comitetului de 
Miniştri pentru statele membre privind independenţa şi funcţionarea autorităţilor de reglementare a sectorului 
audiovizual [10].  

Întru argumentarea acestui deziderat pot servi exemplele tuturor statelor devenite membre Uniunii 
Europene în cea de a cincea şi a şasea extindere, prin care au fost transpuse politicile comunitare la nivel 
naţional prin modalităţile de copiere, emulaţie, sinteză.  

 
Rezultate şi discuţii: 

Europenizarea politicilor mediatice naţionale prin intermediul transferului de politici comunitare nu se face 
automat, ci etapizat. Prima este cea de examinare a programelor şi acţiunilor statelor care s-au confruntat cu aceeaşi 
problemă. Scopul nu este acela de a deveni expert în ceea ce au făcut alţii, ci de a face rost de idei noi şi relevante pentru 
abordarea problemei. În al doilea rând, ceea ce se doreşte nu este o replică identică a ceea ce s-a făcut în altă parte, ci un 
program care să funcţioneze în ţara respectivă. Din acest considerent, ceea ce se transferă este cunoaşterea generală şi, în 
acelaşi timp, aplicabilă. 

În cazul Republicii Moldova rolul de examinare a experienţelor altor state în realizarea politicilor mediatice a 
revenit societăţii civile. Prin studiile realizate şi programele de informare a publicului, s-a reuşit plasarea în agenda 
politicilor mediatice a informaţiilor despre standardele europene privind activităţile serviciului public al audiovizualului 
şi a organului său de reglementare. Aceste experienţe au fost cunoscute şi în cadrul relaţiilor bilaterale cu unele state care 
au aderat la Uniunea Europeană în 2007 şi Croaţia în 2013. 

Crearea unui program compatibil societăţii moldoveneşti se face prin copiere, emulaţie, sinteză şi inspiraţie. 
Programul de activitate a Guvernului Republicii Moldova pentru anii 2011-2014 [8] reprezintă o emulaţie a autorităţilor 
moldoveneşti de a implementa normele democratice europene. Printre obiectivele prioritare întru liberalizarea spaţiului 
mediatic şi garantarea libertăţii de exprimare au fost menţionate armonizarea cadrului juridic ce reglementează 
activitatea mass-media cu normele şi standardele europene, inclusiv adoptarea unui nou Cod al Audiovizualului, 
reformarea şi modernizarea activităţii IPNA Compania „Teleradio-Moldova” şi stimularea investiţiilor în piaţa 
mediatică autohtonă. Experienţa altor state, precum România, Bulgaria reprezintă o sursă de inspiraţie pentru organele 
de conducere din Republica Moldova. 

Evaluarea presupune un studiu prospectiv şi comparativ între politicile aplicate în momente diferite de timp, de 
către diferite entităţi care au candidat la Uniunea Europeană. Un exemplu elocvent al studierii experienţei altor state 
reprezintă acţiunile întreprinse de parlamentarii României în vederea reglementării respectării echilibrului politic în 
cadrul programelor informative şi dezbaterilor politice. În 2004, Consiliul Naţional al Audiovizualului a solicitat ca 30 
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% din programe să reprezinte opinia opoziţiei (prevedere inspirată din modelul francez). Însă prevederea dată a fost 
ignorată în timpul conflictelor dintre Preşedintele ţării T.Băsescu şi Guvernul României, căci devenise dificil de a 
determina cine este în opoziţie [6, p.328].  

Regula a fost adoptată sub presiunea unor rapoarte de monitorizare care demonstrau o excesivă prezenţă a 
partidului de guvernământ. Înainte de adoptarea ei, argumentul celor care supraexpuneau Guvernul A.Nastase era că 
aceştia sunt generatori de ştiri şi în mod profesional se realizează programul cu subiecţii lui. Argumentul acesta 
continuie să fie menţionat de acei radiodifuzori care nu respectă regula, căci în viziunea lor este complicat a respecta 
„regula celor trei treimi” [5, p. 319], când opoziţia nu realizează evenimente zilnice. Şi în prezent, situaţia este departe de 
a fi ideală.  

Luând în considerare experienţa română, după unele încercări ale unor actori mediatici de a indica 
proporţionalitatea echilibrului politic, în Republica Moldova nu sunt menţionaţi indicatorii numerici pentru a determina 
„accesul echilibrat la programele informative şi de dezbateri”. Contrar funcţionării eficiente în Franţa a „regulii celor trei 
treimi”, autorităţile moldoveneşti au luat în calcul experienţa română care a demonstrat că nu toate modelele europene 
funcţionabile pot fi transferate în alte state.  

Evaluarea se face şi prin cercetarea rapoartelor de progres realizate de Uniunea Europeană în care sunt 
evidenţiate eşecurile şi progresele obţinute de alte state. Însă, trebuie să ţinem cont de faptul că deducţiile din rapoartele 
Comisiei Europene sunt generale şi deseori destul de vagi, fără a conţine unele recomandări de omitere a lacunelor.  

Întru explicarea influenţei Uniunii Europene prin transferul de politici este utilizat conceptul adaptat din teoria 
organizaţională de „izomorfism instituţional”. În esenţă, acest termen este aplicat pentru explicarea identicităţii 
instituţiilor diferitor subiecţi de drept internaţional. Astfel, în procesul de transpunere a politicilor mediatice comunitare, 
izomorfismul instituţional descrie cel mai concludent modificările ce au loc în statele candidate. C.Radaelli susţine că 
„copierea structurilor organizaţionale nu reprezintă un proces determinat de considerente de eficienţă, ci o modalitate de 
a asigura legitimitatea în viaţa politică”[9, p. 37]. Această caracteristică au avut-o acţiunile guvernanţilor din Republica 
Moldova în perioada 2005-2009, care au transcris modelul instituţiilor Uniunii Europene, în scopul obţinerii legitimării 
activităţii lor şi pentru a înfrunta rezistenţa politică internă din partea partidelor de opoziţie şi a societăţii civile care în 
nenumărate rânduri au menţionat despre necesitatea implementării standardelor europene în cadrul legislativ naţional. 

În domeniul mediatic izomorfismul îşi găseşte reflectare în transpunerea modelului european al organului de 
reglementare în audiovizual şi serviciului public al audiovizualului. Astfel, prin adoptarea Codului Audiovizualului au 
fost reglementate instituirea organului independent de reglementare CCA şi instituţia publică a audiovizualului IPNA 
Compania „Teleradio-Moldova”. Aceste instituţii au structură, atribuţie şi responsabilitate asemănătoare instituţiilor din 
statele membre ale Uniunii Europene. Instituirea acestor instituţii s-a realizat în cadrul unui fenomen de adaptare 
anticipată, deoarece organele de conducere din Republica Moldova au ajustat politicile mediatice la criteriile Uniunii 
Europene.  

Reieşind din considerentul că instituţiile europene încurajează transferul de politici prin catalizarea proceselor 
izomorfe, în viziunea noastră, autorităţile moldoveneşti au creat instituţii asemănătoare din două considerente. Primul ar 
fi demonstrarea autorităţilor Uniunii Europene a capacităţii Republicii Moldova de a implementa şi respecta prevederile 
legislative şi instituţionale europene. Cel de al doilea se datorează lipsei abilităţilor de creare a propriilor modele 
instituţionale mediatice, capabile să satisfacă cerinţelor societăţii. Fiecare considerent îşi are propria explicaţie. Adiţional 
discursurilor politice privind dorinţa de integrare europeană trebuiau întreprinse unele acţiuni întru argumentarea 
alocuţiunilor organelor de conducere. Lipsa abilităţilor elitei politice rezidă în trecutul istoric al Republicii Moldova, dat 
fiind faptul că organele de conducere moldoveneşti în regimul totalitar au avut în mare parte atribuţii de executare, dar 
nu decizionale.  

În prezent, izomorfismul instituţional al politicilor mediatice din Republica Moldova a luat forma unui „dualism 
funcţional”, conform căruia instituţiile adoptă caracteristici oficiale ale instituţiilor din Uniunea Europeană, însă nu 
funcţionează la fel de bine. Este riscul care însoţeşte transferul de politici în unele state, după cum a menţionat 
Ph.Nicolaides „din punct de vedere virtual este imposibil să transferi unei ţări mecanismele de aplicare care au 
funcţionat în alta. Condiţiile instituţionale şi procesele de elaborare a politicilor variază semnificativ de la o ţară la alta, 
însă aplicarea şi executarea reuşită a legilor depinde de organizaţiile care sunt apte de a învăţa şi a se adapta. Prin 
urmare, soluţiile exacte şi recomandările cantitative vor reprima acele procese atât de necesare de învăţare şi adaptare” 
[7]. 

Instituţiile mediatice create de autorităţile moldoveneşti asemănătoare celor europene au luat forma dualismului 
funcţional, deoarece nu funcţionează atât de bine. Rapoartele de progres în cadrul Politicii europene de vecinătate pentru 
2008 [2] şi 2009 [3]au demonstrat lacunele activităţii lor. Existenţa acestora în funcţionarea coerentă a acestor instituţii a 
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fost condiţionată de omisiunile legislative din Codul Audiovizualului, menţionate de o serie de expertizări externe [1] şi 
de insuccesele organelor competente de implementare coerentă a politicilor mediatice. 

Complexitatea factorilor care concurează la configurarea climatului mediatic favorabil dezvoltării media 
impune o nouă concepţie asupra modului în care politicile mediatice sunt formulate şi o nouă abordare a procesului de 
europenizare a politicilor, strategiilor şi programelor. Politicile mediatice, ca şi celelalte politici publice, au o importantă 
dimensiune intersectorială, care necesită colaborarea, consultarea şi participarea autorităţilor, instituţiilor şi grupurilor de 
interese. Prin urmare, viabilitatea politicilor mediatice este determinată în mod esenţial de o abordare holistică în care 
politicile specific mediatice se împletesc cu politicile economice, educative şi sociale, realizându-se astfel politici de 
dezvoltare integrate şi coerente. 

Procesul de integrare europeană presupune un echilibru între valorile şi principiile acceptate în comun, pe de o 
parte, şi specificitatea naţională şi locală, pe de altă parte. În acest sens, actorii politicilor mediatice naţionale trebuie să 
găsească mijloacele pentru a rămâne deschişi schimbului de valori în contextul pieţei mediatice europene integrate şi, în 
acelaşi timp, pentru a susţine vitalitatea şi diversitatea instituţiilor mediatice proprii. O abordare complexă a perspectivei 
integrării Republicii Moldova în Uniunea Europeană urmează a fi focalizată în raport cu criteriile stabilite de către 
Consiliul European de la Copenhaga şi cu condiţiile ulterioare acestora. Implementarea integră a acestor criterii va 
contribui la intensificarea relaţiilor dintre Uniunea Europeană şi Republica Moldova, cu atât mai mult că s-ar putea 
prelua experienţa statelor din Europa Centrală şi de Est, ce s-au confruntat cu aceleaşi probleme, dar au reuşit să devină 
membre ale Uniunii Europene. Prin concentrarea eforturilor actorilor politicilor mediatice s-a contribuit la adoptarea 
Acordului de asociere odată ce media îi revine rolul de monitorizare a acţiunilor autorităţilor de conducere. 

În contextul societăţii democratice, politicile mediatice sunt rezultatul unui proces de structurare a opţiunilor şi 
obiectivelor colective. Întru determinarea unor orientări generale şi coerente cu privire la dezvoltarea sectorului mediatic 
pentru obţinerea perspectivei de integrare europeană devine necesară realizarea unei strategii comune a tuturor actorilor 
politicilor mediatice pentru proiectarea unui sistem de acţiuni care vor asigura realizarea obiectivelor pe termen mediu şi 
lung. Eficienţa strategiei depinde de concordanţa între obiectivele şi resursele existente. În acest sens, strategia 
presupune o mai bună repartizare a responsabilităţilor între organele de conducere, grupurile asociative, colectivităţile şi 
indivizii. Elaborarea strategiei va ţine seama de modul cum se poziţionează sectorul mediatic în diversele contexte 
economice şi socio-culturale specifice Republicii Moldova şi în dependenţă de gradul de europenizare a politicilor 
mediatice. 

Strategia comună ar trebui să includă etapizarea, determinarea, realizarea şi evaluarea procesului de 
europenizare prin ajustarea politicilor mediatice naţionale celor comunitare. Considerăm că prin elaborarea unei Foi de 
parcurs ce va conţine acţiuni concrete şi în baza obiectivele pe termen mediu şi lung s-ar putea obţine rezultatele 
scontate. Printre acestea menţionăm: finalizarea armonizării legislative, reglementarea şi implementarea principiilor 
libertăţii de exprimare şi o reformare modernă şi motivată de tip occidental întru asigurarea independenţei autorităţilor 
de reglementare în audiovizual şi a serviciului public al audiovizualului. În cazul când agenda de integrare europeană a 
organelor de conducere nu va fi transformată într-un exerciţiu de promovare a imaginii sau într-un poligon de competiţie 
politică între partidele aflate la guvernare sau în opoziţie, atunci sunt şanse reale de reuşită.  

Procesul de europenizare a politicilor mediatice din Republica Moldova prin intermediul colaborării dintre 
instituţiile mediatice, cunoaşte unele progrese, realizându-se prin intermediul Uniunii Europene de Radiodifuziune 
(UERT), membră a Uniunii Mondiale a Radiodifuzorilor. Luând în considerare că crearea acestui organism european s-
a datorat necesităţii „omogenizării standardelor şi normelor pentru membrii săi şi instituirea unui intermediar dintre 
instituţiile supranaţionale şi cele naţionale” [11], devine sesizabilă contribuţia acesteia asupra pluralismului de conţinut 
în cadrul instituţiilor publice naţionale. Devenit membru în 1992 al UERT, serviciul public al audiovizualului din 
Republica Moldova a beneficiat de o serie de proiecte de susţinere şi schimb de programe. Tot sub auspiciul UERT, 
TRM şi-a stabilit şi intensificat relaţii de colaborare cu alte servicii publice europene, precum DW, CFI. Deşi 
colaborarea presupune activitatea în comun, coordonată, constantă şi eficientă, de mare amploare şi variată ca formă şi 
direcţie de acţiune a instituţiilor de profil, totuşi semnarea unor acorduri de colaborare nu semnifică şi activitate în 
domeniu. Pentru a fi mai expliciţi, menţionăm că Compania „Teleradio-Moldova” are semnate acorduri de colaborare 
cu serviciile publice din Ucraina, Belorusia, România, Ungaria, însă funcţionalitatea acestora este redusă la un schimb 
sporadic de programe. 

Deşi, serviciul public al audiovizualului nu poate fi caracterizat prin relaţii intense cu alte instituţii de profil 
europene, nu putem omite rolul acestuia în europenizarea şi informarea societăţii moldoveneşti despre procesele 
integraţioniste. Ar fi cazul să menţionăm, că procesul multidimensional de informare a cetăţenilor despre perspectivele 
europene în cadrul instituţiei publice a audiovizualului a demarat cu mult mai devreme decât a fost adoptată Strategia de 
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comunicare cu privire la integrarea europeană a Republicii Moldova şi Planul de acţiuni privind realizarea acesteia. Deşi 
radiodifuzorul public a început să-şi desfăşoare activitatea pe acest segment mai devreme, obiectivele sunt comune: 
asigurarea distribuirii adecvate şi sistematice a informaţiei despre Uniunea Europeană; oferirea de date din mai multe 
surse de informaţie cu referire la Uniunea Europeană şi oferirea posibilităţii cetăţenilor Republicii Moldova pentru a 
participa la procesul de integrare europeană. 

Un aspect al determinării relaţiei dintre europenizare şi politicile mediatice naţionale reprezintă analiza 
conţinutului mediatic despre Uniunea Europeană. Avem în vedere ştirile transmise de mass-media despre evenimentele 
europene şi deciziile Uniunii Europene. Nu poate fi omis rolul instituţiilor mediatice în crearea atitudinii cetăţenilor din 
Republica Moldova faţă de Uniunea Europeană. Din cauza unui număr limitat de ştiri şi dezbateri publice, cetăţenii nu 
pot participa la dezbateri despre problemele europene Comunicarea prin mass-media naţionale a problemelor europene 
poate avea ca efect întărirea viziunii specifice, locale asupra europenizării.  

Întru argumentarea acestei opinii, menţionăm că instituţia publică a audiovizualului nu are un corespondent 
titular la Bruxelles, însărcinat cu responsabilitatea de informare a cetăţenilor Republicii Moldova. Motivul esenţial al 
absenţei ţine de costurile ridicate necesare întreţinerii. Iar instituţiile mediatice comerciale au permanenta preocupare de 
sporire a audienţei, lucru mai greu de realizat cu subiecte în general abstracte şi mai puţin populare, cum sunt cele 
privind Uniunea Europeană. Însă, autorităţile moldoveneşti ar trebui să conştientizeze importanţa acestui serviciu de 
informare de la Bruxelles. Întru argumentare menţionăm experienţa Poloniei, care în perioada negocierilor de aderare a 
avut la Bruxelles o echipă numeroasă şi foarte activă de jurnalişti. Aceştia au influenţat chiar, în anumite momente, 
cursul negocierilor şi evoluţia procesului de extindere a Uniunii Europene.  

În acelaşi timp, mass-media ar putea împiedica procesul de europenizare, în cazul în care o mare parte din 
instituţiile mediatice restrâng dezbaterea publică, fie la cadrul naţional, fie la aderarea la altă uniune. La moment, în 
Republica Moldova, o serie de instituţii mediatice, ce retransmit posturile TV şi radio ruse, se axează pe informarea şi 
promovarea ideei în rândul cetăţenilor de renunţare la procesul de aderare în Uniunea Europeană şi de redirecţionare a 
politicii externe spre integrarea în Uniunea Vamală Rusia-Belarus-Kazahstan. Este cunoscut faptul că majoritatea 
surselor mediatice din Republica Moldova reflectă opinia şi atitudinea proprietarului faţă de procesul de integrare în 
Uniunea Europeană. Factorul geopolitic a devenit determinant în abordarea informaţiilor de politică externă, în 
Republica Moldova existând la ora actuală surse mediatice cu tendinţă de expunere a ştirilor cu conotaţie proromână şi 
prorusă, unde tendinţa proromână este adesea echivalată cu orientarea proeuropeană. 

 
Concluzii: 

În concluzie, menţionăm că europenizarea politicilor mediatice are un efect benefic asupra informării 
cetăţenilor din Republica Moldova despre procesele ce au loc în Comunitatea Europeană. Însă, deocamdată, mass-media 
se implică nesemnificativ în informarea asupra realităţilor din Uniunea Europeană şi în formarea opiniei publice privind 
europenizarea ca principiu de funcţionare internă a societăţii naţionale. Sectorul mediatic este atât de vast şi ambiguu 
încât nu este posibilă evaluarea politicilor mediatice fără existenţa unor metode prestabilite. Luând în considerare faptul 
că europenizarea politicilor mediatice va accelera şi consolida procesul de informare a publicului privind procesele 
integraţioniste europene, evocăm că devine necesară coordonarea centralizată a conţinutului mediatic despre 
semnificaţia integrării europene. 
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Abstract: The strategies of (meta) cognitive development, an imperative of time, provide relevant solutions to the question: 
How can we effectively learn and keep motivation in affordable ways? According to criteria “learning situations” these 
solutions are classified into cognitive and / or metacognitive. The article describes (meta) cognitive strategies with  Google 
Drive. 
Key words: globalization, localization, Social Media, ubiquity, Google Drive 

 
Rezumat: Strategiile de dezvoltare (meta)cognitivă, un imperativ al timpului prezent, oferă soluţii relevante la întrebarea: 
Cum putem învăţa efectiv şi păstra motivaţia pe căi accesibile? Conform criteriului “situaţii de învăţare” aceste soluţii se 
clasifică în cognitive şi/sau  metacognitive. În articol sunt descrise strategiile (meta)cognitive în raport cu Google Drive.    
Cuvinte cheie: globalizare, localizare, Social Media, omniprezenţă, Google Drive.  

 
Introducere: 

Secolul XXI este marcat de postmodernism, globalizare, localizare, omniprezenţă, Social Media, tehnologii 
digitale, dar şi de abandonul vechilor tehnologii educaţionale. Educaţia modernă este situată pe patru piloni: a 
învăţa să fii, a învăţa să ştii, a învăţa să înveţi şi a învăţa să relaţionezi în societate [1]. În priorităţile UNESCO 
educaţia este recunoscută ca condiţia iniţială pentru realizare umană, pace, dezvoltare sustenabilă, creştere 
economică, activitate decentă, egalitate de gen şi cetăţenie globală demnă de încredere. Aceste tendinţe ale 
educaţiei moderne sunt determinate de: creşterea exponenţială a informaţiei; învăţarea şi alfabetizarea 
funcţională; învăţarea de-a lungul vieţii; evaluarea şi validarea cunoştinţelor şi abilităţilor [2, p. 5-6].  

Învăţarea în cadrul studiilor universitare, din prelegeri, seminare, lucrări practice şi examene reproductive, 
a devenit o activitate participativă cu medii distribuite centrate pe student şi evaluări formative, în care studentul 
este implicat activ în căutarea, sinteza şi evaluarea cunoştinţelor. În condiţiile actuale sunt valorificate rigorii care 
se referă la interdependenţa conceptelor, feedbackul imediat, interactivitatea real-virtuală, învăţarea din surse 
deschise, inclusiv MOOC, autoevaluarea computerizată şi realizarea de proiecte. Toate aceste provocări 
demonstrează că pedagogia universitară necesită a fi considerată un domeniu transdisciplinar care studiază teoria 
şi designul învăţării de a preda, a învăţa, a evalua până la a învăţa să înveţi. 

Aria de cercetare a pedagogiei universitare este studiată de filosofi, psihologi, fiziologici, neurologi, 
neuropsihologi, informaticieni etc. Paradoxul acestor cercetări este problema: Cum să se realizeze o cercetare: 
prin fuziune de ştiinţe sau prin dialog transdisciplinar? Astfel, soluţia „fuziunea de ştiinţe” indică spre Ştiinţele 
Învăţării (engl. Learning Sciences) – ca domeniu al cercetărilor sistematice fondat de teorii, modele, metode, 
procedee şi tehnici, dar care oferă soluţii în baza Design-ului Sistemic al Instruirii. Viceversa, „dialogul 
transdisciplinar” indică spre Ştiinţa Învăţării (engl. Learning Science) – un domeniu transdisciplinar al 
investigaţiilor ştiinţifice a personalităţii în formare din perspectiva . Soluţiile propuse sunt oferite de Designul 
MetaSistemic al Învăţării şi includ omniprezenţă, tehnologii digitale, metacogniţie, analitica învăţării etc. Aceste 
soluţii valorifică structura integrativă a competenţei care este formată/dezvoltată dinamic şi flexibil prin 
mecanisme care includ procese cognitive, afective şi/sau psihomotorii.  

Cunoaşterea şi aplicarea strategiilor (meta)cognitive reprezintă o necesitate, inclusiv în învăţarea de-a lungul 
vieţii. Pintea (2014) în discuţia cu Basarab Nicolescu constată că cunoaşterea este o interacţiune, fără să fie şi 
fuziune. Fără să fie şi una şi alta, pentru că este şi una şi alta. Din punct de vedere al transdisciplinarităţii nu 
există substrat ultim, doar niveluri diferite. Sunt niveluri de realitatea care reprezintă legi generale. Pe un nivel 
de realitate sunt legile cuantice, pe altul – cele macrofizice, newtoniene etc.  
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Rezultate  şi discuţii: 
Necesitatea cercetărilor ştiinţifice în domeniul pedagogiei universitare este cauzată de provocările externe 

asupra sistemului educaţional: globalizarea informaţională, MOOC, mobilitatea academică etc., dar şi de 
schimbările în mecanismele de percepţie, encodare şi decodificare în creierul uman care se produc datorită 
accesibilităţii mediilor digitale. Actualitatea cercetării strategiilor universitare de dezvoltare (meta)cognitivă este 
probată atât de necesitatea de a înlătura contradicţiile dintre metodele de predare/evaluare tradiţională şi 
fezabilitatea strategiilor participative, cât şi de tendinţa de orientare a cercetărilor epistemologice către 
dimensiunile transdisciplinare ale formării/dezvoltării structurii integrative a competenţei.  

Studiile privind pedagogia universitară (engl. University Pedagogy, The Pedagogy of University Teaching 
etc.), inclusiv strategiile de dezvoltare (meta)cognitivă, sunt destul de numeroase în lume, dar destul de modeste 
în Republica Moldova comparativ cu numărul activităţilor didactice realizate la diverse universităţi. Astfel, la 
Universitatea din Copenhaga cursul “Introducere în pedagogia universitară” oferă abilităţi de a planifica, realiza 
şi evalua propriul proces de predare sau/şi a învăţa principii pedagogice. Participanţii esperimentează diverse 
exemple de predare pe care le aplică în decizii informate despre propriul proces didactic.  

Strategiile de dezvoltare (meta)cognitivă pot fi studiate şi aplicate practic doar în viziune postmodernistă. 
Mai mulţi autori afirmă despre necesitatea a trece de la predare la învăţare şi de la medii centrate pe profesor la 
învăţare în care studentul este centrul procesului de învăţare. În sistemul autohton se produc schimbări radicale 
care constitue oportunitatea acestei cercetări.    

 
Strategiile cognitive în mediul universitar: 

În linii generale strategia cognitivă reflectă cunoştinţele, priceperea/abilitatea şi atitudinea de a planifica, 
organiza şi a conduce mecanismele cognitive ale procesului de învăţare de la percepţie până la imaginaţie. 
Conform lui Zlate (2006) mecanismele cognitive se clasifică în:  

- mecanisme cognitive primare (senzaţia, percepţia, reprezentarea); 
- mecanisme cognitive secundare (memoria, gândirea, imaginaţia).  
Strategiile cognitive pot fi predate, învăţate sau/şi (auto)dezvoltate prin diverse metode, proceduri sau 

tehnici. Cele mai des utilizate sunt căile deductive şi inductive. Strategiile deductive sau axiomatice sunt de 
natură empirică, urmează traseul de la principii la fapte sau exemple care le explică, fiind axate pe date 
confirmate experimental sau prin observaţie. Astfel de date pot include şi unele patterne ale comportamentului, 
dacă sunt valide pentru cel puţin 25 de subiecţi. Demersul strategiilor inductive, însă, este de la particular la 
general, de la fapte la principii, de la percepţie la explicaţie/argumentare comprehensivă, de la exemplu concret la 
idee, de la efecte reale la cauze obiective. Astfel de strategii, sustenabile din punct de vedere educaţional, sunt 
realizate cu ajutorul metodelor de predare/învăţare/evaluare interactivă, deseori cu utilizarea suporturilor digitale, 
implicând studenţii în situaţii specifice prin particularizarea conţinuturilor la caracteristici psihopedagogice 
emotiv-afective şi climat psihologic pozitiv. Totuşi, cele mai importante sunt strategiile mixte, aşa numitele 
strategii mixte activ informativ-participative, în care profesorul îmbină armonios predarea cu problematizarea, cu 
dialogul/conversaţia euristic(ă), formularea de ipoteze, cercetarea în echipă, asaltul de idei, modelarea etc. 

Strategiile cognitive nu pot fi realizate fără tehnologii de informare şi comunicare. Conform ghidului, 
propus de ExamTime.Com, un profesor modern trebuie să posede 10 abilităţi. Aceste abilităţi se clasifică în 
abilităţi tradiţionale şi abilităţi noi. Astfel, un profesor modern este:  

1) abilităţi tradiţionale 
a. captivat: responsabil de educarea cognitivă, afectivă şi psihomotorie, cât şi de formarea 

profesională a noii generaţii de specialişti;  
b. pregătit: instruit la nivel academic şi competitiv în diverse medii de învăţare; 
c. organizat: designer a materiei de curs din perspectivă postmodernistă;  
d. tolerant: în societatea multiculturală tratează toţi studenţii în mod egal;  
e. povestitor: poate uşor exemplifica conceptele cu grad complex de dificultate şi unităţile 

curriculare pentru a preda şi a transmite idei noi;  
f. întrebări deschise: discuţiile şi activitatea colaborativă sunt esenţiale pentru stimularea şi 

motivarea studenţilor de a învăţa.      
2) abilităţi noi: 

a. inovativ: dornic de a fi inovativ şi a încerca noi mijloace de predare, de exemplu: apps-urile 
educative, instrumente ICT şi suporturi digitale; 
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b. entuziasmat de noua tehnologie: să folosească noi tehnologii educaţionale cu IPad-urilor, 
proiectoarelor,  writeboard digitale etc.; 

c. social: să exploreze posibilităţile Social Media sau a reţelelor sociale;  
d. tocilar: să fie o persoană curioasă care caută şi explorează noi informaţii şi date.  

Dintre avantajele provocărilor sistemului educaţional universitar se evidenţiază posibilităţile metodologice 
de a diagnostica stilul de învăţare al studentului cu scopul de a personaliza conţinuturile curriculare la stil de 
învăţare corespunzător. Este cunoscut că noile tehnologii şi strategii cognitive oferă posibilităţi egale atât pentru 
cei cu stilul de învăţare vizual, cât şi pentru auditivi şi chinestezici. Astfel, studenţii cu stilul de învăţare vizual 
învaţă mai bine din imagini, filme, diagrame, tabele şi modele; auditiv – din lectură, înregistrări audio, povestire, 
muzică, verbalizare, iar cei cu stilul chinestezic – din interpretare, joc de roluri, modelare etc.    

În mediul universitar pot fi aplicate diverse strategii cognitive care includ tehnici care necesită utilizarea 
suporturilor digitale. Astfel de tehnici sunt:  

- hărţile mnemotice (engl. mind map): o diagramă care prezintă concepte şi interdependenţa dintre 
concepte, elaborarea căruia startează cu o idee centrală (denumită şi nod central) pentru a genera o 
hartă a conceptelor (denumit şi graf al cunoştinţelor), în care se interpătrund şi se inter-relaţionează 
ideile de bază şi ideile generate.   

- cartele flash online:  cartele flash, care includ sunete, imagini, texte multimodale uşor de memorat, 
spre exemplu: date istorice şi evenimente, vocabulare, boli şi tratamente etc.  

-  quiz online: teste online pentru a măsura nivelul de cunoştinţe, de comprehensiune, auto-instruire, 
evaluarea formativă prin teste online, statistica performanţei etc.  

-  note digitale: forma evaluată a notelor de curs, în care conceptele de bază propuse de profesor pot fi 
dezvoltate de student prin adăugare de texte, imagini, sunete, video etc.  

- grupuri colaborative sau comunitate de învăţare virtuală: activitate comună a unui grup de studenţi 
care sunt preocupaţi de editarea, formarea sau evaluarea unui document online prin analiza şi 
soluţionarea unui studiu de caz.    

Toate aceste căi pot fi completate cu manuale digitale, instrumente sau utilitare de monitorizare şi 
evaluare, calendar academic, reţele sociale etc.  

Strategiile metacognitive în mediul universitar: 
Metacogniţia reprezintă o formă a cogniţiei, un construct al gândirii care reflectă capacitatea de a învăţa prin 

cele mai adecvate strategii care asigură învăţarea profundă [7, p.121]. este demonstrat că metacogniţia asigură 
atenţia selectivă, calitatea memoriei de lungă durată, limbajul etc., dar şi monitorizarea, managementul, 
autocontrolul în procesele de luare de decizii. “Metacogniţia reflectă abilităţile superioare de gândire folosite 
pentru a planifica activităţile de învăţare, a monitoriza şi a evalua procesele de învăţare în desfăşurare” [1, p. 
5582].  

 Metacogniţia are un rol semnificativ în decodificarea mesajului scris şi oral, antrenamentul atenţiei şi 
memoriei, rezolvarea de probleme şi sarcini complexe, gândirea critică, stimularea cogniţiei sociale, 
autocontrolul etc. Fiind conceptualizată ca “gândire despre gândire” [5, p.129], în cercetările recente acest 
concept este rafinat permanent. Astfel, metacogniţia este completată cu idei referitor la “participarea activă a 
individului în procesul său de gândire” [2, p. 4016].  

Ku şi Ho (2010, p. 252) afirmă că metacogniţia se referă la sistemul de “control executiv” al crierului uman 
şi la condiţiile de ordin superior care supraveghează gândurile, cunoştinţele sau acţiunile. O astfel de 
supraveghere monitorizată individual se realizează prin percepţia şi analiza celor percepute a ceia ce este 
cunoscut şi comparativ cu ce este necunoscut, cunoaşterea de sine şi reglementarea modului de soluţionare a 
unor probleme care necesită gândire. În strategia învăţării universitare metacogniţia are un rol dublu:  

- formează o reprezentare a cogniţiei bazată pe procesele de monitorizare  
- exercită controlul cogniţiei bazat pe reprezentarea cogniţiei.  

Metacogniţia are multe faţete, fapt care face dificilă deosebirea dintre procesele de monitorizare şi procesele 
de control. Acest fapt demonstrează că strategiile metacognitive includ diverse mecanisme informaţional-
energetice şi psihice care pot crea inferenţe cu alte procese cognitive, afective sau psihomotorii. Totuşi, 
strategiile metacognitive se referă la învăţarea conştientă, constituind un predicator profund al rezultatelor 
învăţării. Cunoştinţele metacognitive sunt declarative şi nu procedurale. Totuşi, după cum afirmă Veenman, 
Bavelaar, De Wolf şi Van Haaren (2014), existenţa cunoştinţelor metacognitive nu garantează că aceste 
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cunoştinţe sunt adecvat aplicate pentru învăţarea autoreglată, iar cel care este învăţă poate să nu observe 
aplicabilitatea cunoştinţelor pentru situaţii particulare sau este lipsit de abilităţi de decizie.  

Cunoştinţele metacognitive includ trei variabile interrelaţionale:  
- cunoştinţe despre sine şi despre alţii (variabile despre persoană, cunoştinţe/idei despre capacităţile 

cognitive personale);  
- cunoştinţe despre cerinţele sarcinii (variabile care ţin de sarcinile de învăţare/informaţii despre natura 

şi nivelul dificultăţilor problemelor); 
-  cunoştinţe despre strategii (variabile strategice, cunoştinţe despre diversitatea strategiilor cognitive 

aplicative). 
Metacogniţia se manifestă dacă studentul posedă abilităţi metacognitive care au rolul de a regla şi a controla 

calitatea învăţării. Abilităţile metacognitive corespund cunoştinţelor procedurale funcţionale axate pe procese de 
reglare şi control al comportamentului care învaţă. Orientarea, setarea scopurilor, monitorizarea activităţilor, 
evaluarea propriului progres şi recapitularea sunt exemplele de manifestare a abilităţilor metacognitive în 
mediul universitar.  

Totalitatea cunoştinţelor şi abilităţilor metacognitive formează competenţele metacognitive. Grigoraş (2014, 
p.125) afirmă că competenţele metacognitive de mobilizare/reglare/feedback sunt orientate spre îmbunătăţirea 
„înţelegerii” atât în plan cognitiv, cât şi socio-afectiv. Deseori adulţii care învaţă o specialitate se confruntă cu 
situaţii neordinare de „executiv”, „suprasolicitare”, „supraaglomerare”. În aceste situaţii este indicată 
enumerarea motivelor posibile care creează aceste situaţii, în special, diferenţierea motivelor în baza stilului 
personal de management al învăţării şi construirea unor strategii pentru a înţelege  cum se poate acţiona.  

În baza competenţei metacognitive sunt generate strategii de dezvoltare metacognive. Spre deosebire de 
strategiile cognitive, strategiile metacognitive ne asigură că scopul va fi realizat. Într-o primă accepţie orice 
strategie cognitivă poate fi considerată o strategie metacognitivă în situaţiile în care persoanele cunosc cum să le 
utilizează adecvat. Strategiile de dezvoltare metacognitivă includ cunoştinţe şi abilităţi metacognitive, inclusiv 
despre managementul metacognitiv al cunoştinţelor. Aceasta presupune existenţa unor procese metacognitive 
care  îmbunătăţeşte calitatea învăţării. Studenţii care cunosc strategii metacognitive sunt siguri că pot învăţa; 
demonstrează cum reuşesc în învăţare; reflectă asupra inexactităţilor, problemelor sau cauzelor care conduc la 
eşec academic; explică strategiile metacognitive utilizate, dar şi îşi rezervă timp pentru a reflecta asupra 
îmbunătăţirii atenţiei, gândirii, memoriei etc.  

Competenţele şi procesele metacognitive constituie baza activităţilor metacognitive. Exemple de activităţi 
metacognitive sunt: proiectarea sarcinii de învăţare, utilizând cunoştinţele, abilităţile şi strategiile adecvate  
pentru a soluţiona o problemă concretă, a monitoriza comprehensiunea unui text, a iniţia autocontrolul şi 
autocorectarea în dependenţă de rezultatele autoevaluării, completarea sarcinii şi conştientizarea stimulului 
distractiv.     

 Strategiile metacognitive, posibil de a fi dezvoltate de-a lungul vieţii, se clasifică în:  
1. strategii de proiectare 
2. strategii de organizare 
3. strategii de monitorizare 
4. strategii de evaluare. 
 Strategiile de proiectare se referă la cunoaşterea metodelor de setare a scopurilor, obiectivelor şi 

finalităţilor; la estimarea resurselor şi mijloacelor necesare pentru a elabora un plan de acţiuni(cercetare), a lua  
decizii despre timpul necesar sau alocat soluţionării unei sarcini etc. Strategiile de organizare se referă la 
rezolvare de probleme, planificare şi evaluare, memorare, direcţionarea atenţiei etc. Strategiile de monitorizare 
pot fi considerate evaluări continui ale procesului de învăţare sau a strategiei aplicate. Strategiile de evaluare 
sunt aplicate pentru a analiza performanţa sau a evalua eficacitatea strategiei selectate.  

Strategiile de dezvoltare (meta)cognitivă implică codarea/decodarea patternelor, iar ca rezultat, pentru 
formarea abilităţilor metacognitive sarcinile de citire se propun în forma de rezolvare de problem. Un model 
ideal al strategiilor metacognitive implică definirea scopului, selectarea strategiei, monitorizarea şi 
reglementarea strategiei. Este acest model aplicabil pentru pedagogia universitară modernă? În abordare 
metasistemică orice soluţie este oferită pentru o problemă concretă. Astfel, pentru problema: Care sunt cele mai 
adecvate strategii de dezvoltare (meta)cognitivă? soluţia este: Strategiile care permit soluţionarea concretă a 
problemei pentru care este aplicată şi luarea adecvată a deciziilor. Aceste strategii pot fi îmbunătăţite şi prin 
tehnici interactive realizate prin discuţii care pot fi moderate sau nu. Mediul online este deschis interactiv şi 
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permite participanţilor de a publica şi a citi mesaje pe diverse subiecte. Astfel, strategiile metacognitive 
posibilitatea de a verifica/evalua cele învăţate prin postarea întrebărilor  în forum, corectarea/argumentarea 
răspunsurilor, crearea de subiecte noi pentru discuţii online, transferul de referinţe, utilizarea citatelor, trimiterea 
email-urilor etc.    

Strategiile de dezvoltare (meta)cognitivă sunt necesare mediului universitar. Actualitatea acestor strategii 
este interesul sporit faţă de pedagogia universitară, ca domeniu trans-disciplinar. În mediul universitar pot fi 
implementate mai multe soluţii de management al învăţării sau/şi depozitare a conţinmuturilor. Una din 
posibilele soluţii este Google Drive care permite  localizarea, completarea, personalizarea şi diseminarea 
informaţiilor multitextuale Un prin experiment, realizat şi la Universitatea de Studii Europene, indică spre 
interesul faţă de astfel de tehnologii, dar şi spre necesitatea de a implementa un sistem de management al 
învăţării, care ar permite tuturor studenţilor să fie activi implicaţi în monitorizarea  propriului proces de învăţare. 
Strategiile (meta)cognitive oferă posibilitatea îmbunătăţirii memoriei şi gândirii, iar toate acestea  conduc la 
calitatea proceselor decizionale.        

Concluzii: 
Reieşind din poziţia menţionată mai sus, putem defini strategiile de dezvoltare (meta)cognitivă ca 

totalitatea metodelor, procedeelor şi tehnicilor care conduc la calitatea deciziilor. În condiţiile actuale 
strategiile (meta)cognitive nu pot formate/dezvoltate fără tehnologii de informare şi comunicaţie modernă. 
Strategiile de dezvoltare (meta)cognitivă se clasifică în strategii cognitive şi strategii metacognitive. În linii 
generale strategiile cognitive reflectă cunoştinţele, priceperea/abilitatea şi atitudinea de a planifica, organiza şi a 
conduce mecanismele cognitive ale procesului de învăţare de la percepţie până la imaginaţie. 
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Abstract: Family counseling in general, including family counseling in schools, as in particular, becomes an indispensable 
necessity inside the process of strengthening and harmonization of the family relationships. Child and family counseling 
inside the educational institutions, are being focused on the identification and establishment of the efficient goals and aims, 
which is being carried out in a complex process of communication with all the family members. 
Keywords:counseling; family counseling; child counseling 
 
Rezumat: Consilierea copilului şi familiei, în general, dar şi în cadrul şcolar, devine o necesitate indispensabilă în 
procesul fortificării şi armonizării relaţiilor familiale. Acest obiectiv vizează orientarea şi consilierea nu numai a elevului, 
ci şi a familiei în cadrul instituţiei de învăţământ, axându-se pe identificarea şi stabilirea obiectivelor şi scopurilor 
eficiente, în soluţionarea problemelor şi necesităţilor identificate. 
Cuvinte cheie:  consiliere; consilierea familiei; consilierea copilului 

 
Consilierea familiei, în general, inclusiv consilierea familiei în cadrul şcolar, în special, devine o 

necesitate indispensabilă în procesul fortificării şi armonizării relaţiilor familiale. În acest sens, şcolii îi revine o 
nouă funcţie, cea de remediere şi susţinere a familiei, a realizării unei educaţii eficiente a acesteia, de ajustare la 
problemele şi cerinţele integrării sociale a tinerii generaţii, care creşte şi se formează sub influenţa părinţilor. 
Acest obiectiv vizează susţinerea şi consilierea nu numai a elevului, ci şi a familiei în cadrul instituţiei de 
învăţământ. Colaborarea agenţilor educativi prin activitatea de consiliere a elevului şi a familiei acestuia, 
reprezintă o oportunitate de activizare a parteneriatului educaţional şi a educaţiei permanente, orientată spre 
valorizarea la maximum a resurselor familiei pentru optimizarea educaţiei copilului, a consolidării relaţiilor 
familiale, dar şi a autoperfecţionării personale a părinţilor. Reieşind din cele expuse putem conchide că 
consilierea familiei în instituţia de învăţămnt este realizată diferenţiat în funcţie de problema beneficiarilor şi de 
vârsta acestora. De aici apare necesitatea evidenţierii a două direcţii specifice de consiliere a familiei în cadrul 
instituţiei de învăţământ: 

I. consilierea copilului/ elevului; 
II. consilierea psihopedagogică parentală. 

I. Consilierea psihopedagogică a copilului/ elevului:  
Educaţia copiilor include nu doar instruirea acestora, ci şi consilierea lor pentru a învăţa eficient şi 

durabil, asigurându-le astfel condiţii favorabile formării şi dezvoltării armonioase a personalităţii [21, p. 19]. 
Consilierea copilului/ elevului în instituţia de învăţământ, este un proces complex, structurat în trei 

etape:  
a) Etapa iniţială în consiliere, presupune stabilirea unei relaţii efective între consilier şi copil/ elev. 

Această etapă este indispensabilă, deoarce stabilirea unei relaţii bazate pe acceptare, încredere şi colaborare, 
favorizează producerea schimbărilor pozitive în comportamentul copilului. Formularea scopurilor împreună 
privind schimbările comportamentale, dezvoltarea abilităţilor de luare a deciziei şi eliminarea gândurilor 
negative este, de asemenea, un pas care trebuie realizat. În această etapă este foarte important ca copilul să 
primească semnale că este acceptat aşa cum este el, cu problemele pe care le are. Acest lucru este absolut 
necesar pentru continuarea procesului de consiliere. Tot în această etapă sumarizarea are un rol deosebit. 
Consilierul şi copilul/ elevul, împreună, evidenţiază elementele de bază ale noului comportament.   

b) Etapa de bază în consiliere se va desfăşura cu asistarea şi susţinerea copilului pentru a-l ajuta să-şi 
dezvolte interesele sociale, de cooperare şi comunicare cu ceilalţi. Se va pune accent pe ajutorul oferit copilului 
ca să se cunoască şi să se autoevalueze. Se va asigura atmosfera caldă şi empatia, fără să fie excluse analiza, 
interpretările şi confruntarea constructivă. În această etapă poate fi utilizată ca tehnică de lucru informarea şi 
exersarea. Acest lucru însemnând că foarte multe informaţii vor fi organizate pe traseul de la consilier spre 
copil. Totodată, utilizarea sugestiei, convingerii, metaforei pot fi de un real folos pentru copil. Se pot sugera 
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unele idei, opţiuni care se vor adăuga la cele identificate şi chiar, modalităţi de comportare, care pot fi luate în 
discuţie. Tehnica adresării întrebărilor rămâne actuală, deoarece poate ajuta elevul în modul de a percepe şi 
vedea lucrurile; de a scoate în evidenţă anumite aspecte ale conduitei sale. 

c) Etapa finală a consilierii pune accentul pe încheierea muncii în comun, fiind orientată spre acte şi 
comportamente constructive. Vor fi învăţate proceduri specifice, dezvoltate planuri de acţiune începând cu cele 
mai simple şi până la cele mai complexe în vederea adoptării unui nou comportament. În această etapă pot fi 
analizate schimbările care au intervenit în viaţa elevului. Încurajarea este una din cele mai eficiente metode 
pentru ca elevul să se simtă sigur pe sine. 

Specificul consilierii psihopedagogice a copiilor reiese din particularităţile de vârstă a copiilor. Aceştia 
sunt în plin proces de formare a personalităţii, parcurg anumite perioade de creştere şi se confruntă cu unele 
crize (de exemplu, criza de identitate la adolescenţi), au probleme de autocontrol comportamental şi de adaptare 
la cerinţe, norme şi reguli etc. Pornind de la aceste realităţi, consilierii trebuie să posede şi competenţe specifice 
ca: 

 capacitatea de a stabili relaţii adecvate cu elevul şi părinţii; 
 capacitatea de observare atentă a copilului şi ascultarea lui activă; 
 atragerea elevului în variate activităţi speciale, inclusiv prin utilizarea jocului, exerciţiului structurat 

ca modalităţi de educaţie, corecţie şi de schimbare evolutivă; 
 încurajarea elevului pentru a-şi exprima sincer gândurile şi emoţiile [21, p. 20]. 
Consilierul care are misiunea de a consilia copiii, trebuie să posede o pregătire vastă în domeniul 

psihologiei şi pedagogiei şi să înţeleagă, să corespundă comportamentului şi aşteptărilor copilului. Numai o 
personalitate integră, realistă, autentică, stabilă şi consecventă este în stare să consolideze şi să menţină 
încrederea copilului. Astfel copilul va percepe relaţia cu consilierul ca fiind una empatică, bazată pe încredere. 
Totodată, trebuie să conştientizăm că, lumea adultului este foarte diferită de cea a copilului. De aceea pentru a 
atinge scopul dorit, consilierul trebuie să menţină legătura internă cu eul său de copil – ca componentă a 
personalităţii sale. Această legătură cu eul său de copil nu presupune transformarea comportamentului 
consilierului într-un comportament copilăros, ci presupune transpunerea sa în lumea copilului. Doar aşa 
consilierul, lucrând cu elevii va avea şanse mai mari să menţină relaţii eficiente cu beneficiarii; va reuşi să 
perceapă sentimentele şi percepţiile copilului, minimalizând posibilitatea de a reprima sentimentele acestuia. 
Emoţiile şi gândurile nedezvăluite şi nepercepute de consilier, ar putea avea urmări nedorite asupra copilului, 
care ar provoca fobii şi nevroze pe viitor. De obicei, beneficiarii, inclusiv copiii vor să evite sentimentele şi 
emoţiile nepăcute. Pentru ei, ca şi pentru adulţi, trăirea sentimentelor neplăcute, pot genera grave dereglări 
comportamentale.  

După intervenţia consilierului, elevii pot conştientiza că verbalizarea şi trăirea din plin a emoţiilor plăcute 
sau neplăcute, explicarea sentimentelor negative, diminuează tensiunea, frica, ulterior aceştia, simţindu-se liberi 
şi mai deschişi în procesul consilierii. Consilierul este dator să accepte comportamentul manifestat la moment de 
elev. Manifestarea acceptării copilului reprezintă un proces complicat, mai ales, când copilul are un 
comportament deranjant. De obicei copiii testează limitele răbdării consilierului, până înţelege că este acceptat 
întru toate de acesta, însă nu trebuie de exclus faptul că, copilul poate reveni oricând la un comportament 
neadecvat. Important este ca consilierul să evite manifestarea reacţiilor intense asociate cu problemele copilului, 
el trebuie să manifeste un anumit nivel de detaşare emoţională, dar în nici un caz n-ar însemna că el trebuie să 
fie inexpresiv, retras sau distant. Dimpotrivă copilul trebuie să se simtă în largul său alături de consilier. Copilul 
trebuie să-l perceapă pe consilier ca pe o persoană de ajutor, calmă şi stabilă, capabilă să participe când este 
necesar şi să asculte, să accepte, să fie empatic şi să înţeleagă mereu copilul.  

În cele ce urmează vom analiza esenţa şi caracteristicile relaţiei dintre consilier şi elev, în accepţiunea 
cercetărilor Geldard K., Geldard D., Yin Foo R. [21, p. 20 - 30]. În viziunea cercetătorilor citaţi anterior, relaţia 
copil - consilier depinde de un factor esenţial care constă în atributele personale cu care consilierul participă la 
relaţie. Acestea vizează atributele adecvate şi necesare relaţiei copil-consilier şi se pot manifesta printr-o 
anumită manieră de a conversa, prin felul de a vorbi, optimismul specialistului, umorul şi valorificarea lui 
pozitivă. Inevitabil că aceste atribute au un impact şi asupra relaţiei cu adultul/ părinţii consiliaţi. Astfel, relaţia 
dintre copil şi consilier trebuie să întrunească următoarele caracteristici: 

 Relaţia copil-consilier drept conexiune între lumea copilului şi consilier: 
Relaţia vizează în primul rând o conexiune cu copilul şi menţinerea contactului cu percepţiile acestuia. 

Copilul poate percepe mediul în care trăieşte într-un mod destul de diferit faţă de modul cum îl percep părinţii 
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lui. Sarcina consilierului este să stabilească o relaţie optimă cu copilul şi să lucreze în contextul viziunii şi 
situaţiei copilului. Abordarea relaţiei copil-consilier prin intermediul formulării unor evaluări, confirmări sau 
critici îl determină pe copil să renunţe la propriile percepţii şi să se apropie de cele ale consilierului. Situaţia dată 
nu întodeauna este corectă. Este important însă ca acesta să îşi păstreze valorile, convingerile şi atitudinile, mai 
degrabă decât să fie influenţat de valorile, convingerile şi atitudinile consilierului, care este un adult format.  

Relaţia dintre copil şi consilier reprezintă o legătură între lumea copilului şi consilier, permiţându-i 
acestuia din urmă să observe clar experienţa copilului. Această observare va fi inevitabil distorsionată parţial de 
experienţele consilierului. Cu toate acestea, scopul consilierului este să minimalizeze influenţa experienţei sale 
de adult, astfel încât conexiunea cu experienţa copilului privind lumea sa, să fie cât mai completă posibil. 

 Relaţia dintre copil şi consilier ca relaţie exclusivă: 
Esenţial este ca specialistul să stabilească şi să menţină o relaţie bună cu copilul, astfel încât să se 

instaureze încrederea între ambii actori ai procesului de consiliere. Consolidarea încrederii poate fi facilitată 
când copilul are un sentiment puternic de exclusivitate, şi anume, dacă are impresia că relaţia cu consilierul este 
unică, necompromisă de intruziunea nedorită a altora – de exemplu, părinţii sau fraţii.  

Copilul are o percepţie personală asupra sinelui, care nu va coincide cu percepţia părinţilor. Pentru că 
relaţia terapeutică să fie eficientă, este important ca el să se simtă acceptat de consilier pentru felul în care se 
percepe pe sine. Nu este benefic dacă copilul consideră că percepţia consilierului în privinţa lui a fost influenţată 
de percepţia părinţilor sau a altor persoane importante din viaţa sa. A menţine relaţia exclusivă cu copilul, 
înseamnă a nu le permite altora să intervină sau să fie incluşi în ea, fără permisiunea copilului. În consecinţă, 
pregătirea copilului şi a părinţilor pentru consiliere necesită o atenţie specifică, deoarece este clar că e implicat 
un aspect etic. Acest aspect etic poate fi depăşit doar în cazul în care consilierul le explică clar părinţilor care 
este specificul relaţiei cu copilul şi obţine aprobarea lor cu privire la ceea ce trebuie de făcut.  

Pe măsură ce creşte încrederea copilului în consilier, iar acesta înţelege problemele copilului, încrederea 
manifestată de copil devine mai mare. Această încredere este consolidată de ideea că temerile, neliniştile şi 
gândurile negative faţă de părinţi şi faţă de anumite evenimente şi situaţii nu le vor fi dezvăluite părinţilor sau 
membrilor familiei fără acordul copilului. Copilul are dreptul la intimitate, în anumite limite, fapt greu acceptat 
de unii părinţi. Consilierul trebuie să obţină sprijinul şi încurajarea părinţilor, astfel încât copilul să se simtă 
liber să vorbească deschis cu acesta. În cazul în care consilierul dă dovadă de deschidere faţă de părinţi în 
legătură cu specificul relaţiei dintre copil şi sine, se poate organiza consilierea întregului grup familial. 

 Relaţia dintre copil şi consilier ca relaţie sigură: 
Crearea unui mediu permisiv în care copilul să se simtă liber să acţioneze şi să dobândească controlul 

asupra sentimentelor sale, constituie altă sarcină importantă a consilierului. Pentru a-l determina pe copil să se 
simtă în siguranţă, este nevoie de a stabili o structură a consilierii. Structura îi oferă copilului un sentiment de 
siguranţă şi previzibilitate pe parcursul şedinţelor de consiliere. De asemenea, îi permite consilierului să-i 
amintească acestuia că, dacă va provoca unele activităţi repetitive lipsite de sens, va avea mai puţin timp pentru 
eforturi constructive. Structura relaţiei şi a şedinţei de consiliere implică stabilirea unor limite comportamentale 
şi informarea copilului cu privire la durata acestora. Din cele relatate, conchidem că copiii/ elevii sunt 
beneficiari ai activităţilor de consiliere psihopedagogică într-un mod deosebit de cel al adulţilor. Ei au dificultăţi 
de înţelegere, respectare a cerinţelor şi normelor de convieţuire socială şi de adaptare, integrare în activitatea 
şcolară, manifestă dorinţa de obţinere a independenţei faţă de adulţi şi, frecvent, abordează în discuţii sau chiar 
încalcă intenţionat normele sau interdicţiile adulţilor. 

Stabilirea limitelor în procesul de consiliere a copilului, apare ca o necesitate pentru a proteja copilul, 
consilierul şi obiectivele procesului. La începutul consilierii specialistul trebuie să-i explice clar copilului că 
există trei reguli fundamentale: 

1. copilul trebuie să manifeste stimă faţă de sine; 
2. copilul respectă adultul şi nu are voie să-l jignească pe consilier; 
3. copilul trebuie să spună consilierului dacă nu se simte bine. 

Ulterior consilierul trebuie să explice clar copilului că încălcarea regulilor atrage consecinţe. O consecinţă 
ar fi că şedinţa de consiliere se încheie, însă fără mustrări (totuşi, consilierul va trebui să-l facă pe copil să 
înţeleagă că şedinţa trebuie să se încheie din cauza că au fost încălcate regulile, concomitent, i se comunică 
faptul că poate reveni altă dată şi se stabileşte o nouă întâlnire). Valorificând cele trei reguli, se evită necesitatea 
de a-l controla pe copil şi astfel consilierul nu este nevoit să se comporte ca un părinte pe parcursul şedinţelor de 
consiliere.  
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Deşi sunt stabilite câteva elemente de control extern, consilierul se poate aştepta la comportamente de 
exteriorizare a emoţiilor nedorite din partea copilului. Perioadele intermitente de manifestare a unor 
comportamente de testare constituie o componentă normală a procesului de consiliere în cazul unor copii. 

 Relaţia dintre copil şi consilier ca relaţie autentică: 
O relaţie autentică este sinceră şi onestă, interacţiunea având loc între două persoane reale. Relaţia 

autentică îi dă copilului şansa să nu mai pretindă că este altcineva şi să permită dezvăluirea sinelui. Astfel se va 
ajunge la un nivel profund de încredere şi înţelegere.  

Autenticitatea în relaţie înseamnă că se permite apariţia unei interacţiuni naturale, spontane între consilier 
şi copil, fără inhibiţie sau cenzură şi fără o anxietate inutilă. Ea le va permite copilului şi consilierului să se 
implice spontan în interacţiuni ludice şi amuzante. Cel mai important este faptul că în relaţia autentică, 
problemele legate de copil care apar nu sunt suprimate, evitate sau tratate în mod necorespunzător. 

 Relaţia dintre copil şi  consilier ca relaţie confidenţială: 
Pentru ca elevul/ copilul să se simtă în siguranţă, este nevoie de un anumit nivel de confidenţialitate. Este 

important ca consilierul să discute cu copilul despre confidenţialitate şi despre limitele sale la începutul 
procesului de consolidare a relaţiei. Iniţial este necesar să fie analizate problemele care ar putea apărea ca 
urmare a confidenţialităţii, astfel încât consilierul şi elevul  să identifice nişte limite adecvate. Inevitabil, vor 
exista momente când copilul îi va împărtăşi consilierului unele informaţii despre care acesta consideră că trebuie 
să comunice şi altora (de exemplu, dacă un copil dezvăluie un abuz sexual sau fizic). Totuşi, dezvăluirea acestor 
informaţii într-un mod lipsit de consideraţie sau fără a ţine cont de impactul dezvăluirii asupra copilului, l-ar 
putea determina pe acesta să creadă că a fost trădat. Evident, că specialistul se confruntă aici cu o dilemă etică. 
De aceea chiar la începutul procesului terapeutic, este necesar  de avertizat copilul că uneori poate fi important 
ca informaţiile să fie dezvăluite şi altor persoane, însă doar cu permisiunea lui. 

 Relaţia dintre copil şi  consilier ca relaţie cu un anumit scop: 
Copiii se implică în procesul de consiliere cu mai multă disponibilitate  şi încredere dacă ştiu exact de ce 

anume vin la şedinţele de consiliere. Ei au nevoie de timp pentru a se pregăti pentru consiliere şi de obicei vor 
face acest lucru dacă sunt anunţaţi în mod adecvat.  

În cazul în care elevul înţelege motivele pentru care se apelează la consilier, relaţia acestuia cu consilierul 
are posibilitatea de a fi deliberată. Unele şedinţe de consiliere cu elevii implică joaca, lectura, arta, metafora, 
povestea, deoarece acestea sunt modalităţi eficiente de a induce schimbarea dorită în comportamentul copilului. 
Sarcina consilierului e să se asigure că joaca, lectura, exerciţiul etc., sau orice altă activitate este facilitată astfel 
încât să aibă un scop, să nu fie zădarnică. Cu toate acestea, nu înseamnă neapărat că joaca va trebui dirijată: 
poate da bune rezultate o joacă improvizată, dirijată şi controlată exclusiv de copil. Este importantă încercarea 
consilierului de a facilita un proces util din punct de vedere psihologic şi moral. 

Plecând de la aspectele prezentate putem menţiona că procesul consilierii psihopedagogice a copiilor/ 
elevilor, include un ansamblu de activităţi specifice focalizate pe: 

- sensibilizarea şi formarea copiilor pentru a înţelege necesitatea respectării unor norme şi reguli, 
condiţii ale formării şi dezvoltării propriei personalităţi; 

- convingerea copiilor pentru a le dezvolta interesul şi aspiraţia, motivaţia de a învăţa bine şi a-şi 
construi o carieră şcolară de succes; 

- sprijinul acordat copiilor pentru a însuşi modalităţi, metode şi tehnici de învăţare eficientă, durabilă 
şi pentru a preveni dificultăţile posibile în procesul de învăţare; 

- orientarea copiilor/ adolescenţilor în alegerea studiilor şi filierei de orientare - învăţare a profesiei; 
- construirea unei imagini de sine adecvate şi a unei stime de sine realiste; 
- soluţionarea şi preîntâmpinarea unor conflicte şi probleme interpersonale. 
II. Consilierea psihopedagogică parentală este un serviciu profesionist oferit oamenilor de către 

persoane competente şi calificate numite consilieri (şcolari; educaţionali; în probleme de familie). 
În continuare vom analiza caracteristicile consilierii psihopedagogice parentale elucidate într-o manieră 

esenţialistă şi descriptiv-comprehensivă de către cercetătoarea autohtonă Cuzneţov Larisa [21, p. 11-12]. Astfel, 
activităţile de consiliere psihopedagogică parentală au la bază relaţia specifică dintre consilier şi părinte/ părinţi, 
în cadrul căreia, consilierul acordă sprijin şi îndrumare acestuia/ acestora, pentru ca el/ ei să se adapteze la 
solicitările în ceea ce priveşte educaţia, comunicarea şi relaţionarea cu copilul în cadrul familiei. Evident că 
relaţia de consiliere, relaţia consilier – părinte, presupune o interacţiune pozitivă, respect reciproc şi focalizare 
pe individ, problemele lui sau problemele copilului acestuia. În activităţile de consiliere, specialistul acţionează 
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ca profesionist şi ca om. El oferă atenţie, empatie, tact, sprijinindu-l pe părinte în înţelegerea, analiza şi 
interpretarea problemelor cu care acesta se confruntă, motivându-l pentru a le accepta şi a căuta soluţii adecvate 
de rezolvare. Consilierea psihopedagogică parentală este un proces de învăţare de către adulţi a unor atitudini şi 
comportamente adecvate şi eficiente, învăţare realizată prin intervenţia şi cu sprijinul, ajutorul şi îndrumarea 
consilierului. Rezultatul activităţilor de consiliere psihopedagogică parentală îl constituie dobândirea de către 
părinţi a unor competenţe, deprinderi şi moduri/ strategii procedurale necesare luării - executării unor decizii 
optime în situaţiile dificile de educaţie familială; comunicare şi relaţionare cu copiii, începând cu vârsta lor 
fragedă şi finalizând cu adolescenţa şi maturitatea acestora.  

Consilierea psihopedagogică parentală ajută părinţii să adopte un model/ stil de viaţă sănătos şi demn, 
care le-ar oferi un echilibru psihoemoţional optim, confort psihologic şi moral, sentimentul autorealizării, 
fericirii şi al împlinirii personale. Totodată, consilierea psihopedagogică parentală include un ansamblu de 
influenţe şi acţiuni cu scop formativ şi corecţional de tipul influenţelor şi acţiunilor realizate într-un cadru 
instituţionalizat (în şcoli, licee, centre şi cabinete speciale destinate consilierii părinţilor, etc.) şi reprezintă 
consilierea psihopedagogică formală. Consilierea nonformală, este realizată în afara instituţiilor cu destinaţie 
educaţională specială, în variate contexte de viaţă (sfaturi oferite de colegi, rude, prieteni, etc.). 

În concluzie, consilierul de familie trebuie să evalueze problemele cu care se confruntă membrii ei şi în 
caz de necesitate să includă în cadrul planului său strategic de soluţionare a problemei şi alţi specialişti, în 
funcţie de problemă: diriginte, profesori, asistenţi sociali, sau autoritatea legală, dar cu toate acestea 
responsabilitatea de a pune la punct o strategie pentru rezolvarea problemelor familiale îi revine în exclusivitate 
consilierului de familie, el este cel care stabileşte scopurile şi obiectivele consilierii în vederea soluţionării 
problemelor familiale. Scopurile şi obiectivele activităţii de consiliere a adulţilor pot fi diverse: directe, simple, 
complexe sau chiar paradoxale, implicând uneori, unul sau toţi membrii familiei. Obiectivele consilierii 
psihopedagogice parentale şi familiale, în general, în cadrul instituţiei de învăţământ ţin de sprijinirea unui mod 
sănătos de viaţă în cadrul familiei şi optimizarea relaţiilor intrafamiliale cu copiii în vederea consolidării 
competenţelor parentale de educaţie şi comunicare eficientă. Consilierul deduce împreună cu beneficiarii 
scopurile şi obiectivele consilierii, sarcinile pentru aceştia, în vederea soluţionării problemelor. În cazul în care 
strategiile nu s-au dovedit a fi eficiente, consilierul va recurge la o altă soluţie. Cu cât scopurile, obiectivele şi 
strategiile de soluţionare a problemei sunt mai clar definite, cu atât este mai eficientă stabilirea sarcinilor 
consilierii familiei. Deci consilierea copilului şi a familiei în cadrul instituţiei de învăţământ, se axează pe 
identificarea şi stabilirea obiectivelor şi scopurilor eficiente, care fundamentează relaţia dintre beneficiari şi 
consilier, în soluţionarea problemelor identificate, prin itermediul valorificării integrative a demersului 
psihodiagnostic, cu cel corecţional şi educaţional, care se realizează  într-un proces complex de comunicare cu 
toţi membrii familiei. 
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Abstract:Towards the end of the XX century narcomanybecome one of the global issues. Currently at evidence are up to 
10,000 patients with drug addicts. Usually the debut is at early school years, but the maximum vulnerability is in 
adolescents. It is a need to study this problem from different positions, including social, legal and medical. The 
prophylactic measures of the narcomany can be effective only if we begin with the healthy lifestyle and healthy 
environment. To defeat the narcomany is to ensure each individual a decent life in a healthy social environment. 
Key words: narcomany,  AIDS disease, interdisciplinarity, prophylactic measures of the narcomany, statistics.   

 
Rezumat: Către sfârşitul secolului XX-lea narcomania a devenit una din problemele globale. În prezent la evidenţă se află 
până la 10.000 bolnavi de narcomanie. De obicei, debutul a precoce, în anii de şcoală, dar vulnerabilitatea maximă e la 
adolescenţi. Este necesar de a studia acestă problemă din diverse poziţii, inclusivsociale, juridice şi medicale. Profilactica 
narcomaniei poate fi eficace numai dacă o vom începe cu afirmarea unui mod sănătos de viaţă şi cu crearea unui mediu 
sănătos în societate. A învinge narcomania semnifică a garanta un trai decent.  
Cuvinte cheie:narcomania, maladia SIDA, interdiscinaritatea, profilactica narcomaniei, statistica. 
 

Introducere: 
Din antichitate sunt cunoscute plantele care conţin substanţe cu efect stupefiant. În papirusurile Edvin 

Smit, Herst, Cester-Bitti se conţin sfaturi la folosirea plantelor ce conţin substanţe cu efect majorat. Oamenii din 
trecut cunoşteau efectul sedativ al macului şi cânepei. Dar aceste plante se întrebuinţau numai la ceremoniile 
rituale. Istoricienii presupun, că răspândirea drogurilor a început din regiunea Orientului Apropriat, Mării 
Mediterane prin Persia şi India, mai târziu prin China. Apoi drogurile au apărut şi în Europa Occidentală prin 
Turcia, Iran şi Statele Orientului Apropiat. După războiul Franco-Pruss din 1870-1871 în Europa a avut loc 
primul „vulcan” a narcomaniei. Al doilea „vulcan” în perioada după primul Război Mondial. Măsurile 
întreprinse, legile apărute în diferite ţări, lichidarea depozitelor de droguri au contribuit la diminuarea acestui 
„vulcan”. Noul „vulcan” al narcomaniei a apărut în anii 1960 ai secolului XX în SUA şi Canada. Din anii 1980 
răspândirea are caracter pandemic şi cuprinde tot Globul Pământesc. Actualmente nu există ţară asupra căruia 
nu se răsfrâng consecinţele negative ale narcomaniei. În ultimii ani se menţine o tendinţă a „globalizării” 
problemei de droguri. Evident, că în aceste împrejurări „nu a fost trecută cu vederea” nici Republica Moldova. 
Tot din anii 1980 se observă şi în ţara noastră răspândirea narcomaniei. Narcomaniadin grecescul nacozis 
înseamnă somn, amorţire, iar mania – patimă, demenţă. Astfel, însuşi termenul conţine explicaţia stării în care 
ajunge consumatorul de droguri cu acţiune drastică asupra sistemului nervos. 
 

Nacromania ca problemă medico-socială şi legală: 
Narcomania este una dintre cele mai acute probleme medico-sociale şi legale, cu care se confruntă astăzi 

societatea noastră (şi nu numai), dat fiind că acest flagel, care a trecut şi el în mileniul trei, determină un destin 
tragic umanităţii. Dimensiunile ei se extind izolând de societate tot mai multe persoane. În medicină narcomania 
este apreciată ca o boală gravă, care afectează toate organele şi sistemele organismului, cu precădere: creierul, 
ficatul, cordul, glandele cu secreţie internă – consecinţă a consumului de substanţe narcotice fără prescripţia 
medicului şi a substanţelor cu efect narcotizant care provoacă dependenţa psihică şi fizică de ele. Pentru 
studierea narcomaniei ca boală este necesar a însuşi unii termeni care o caracterizează.De aceea, această 
problemă nu poate fi neglijată, deoarece consecinţele ei sunt în mare parte inestimabile: narcomania afectează 
sănătatea populaţiei, dar şi situaţia economică, ordinea legală în societate. 

Narcomania este un flagel, care atrage până la 25% din populaţia globului, repartizată inegal geografic [3, 
p.23]. Prin definiţie, dependentă este persoana care nu poate trăi şi activa în ritmul normalităţii decât cu ajutorul 
unei substanţe vegetale sau sintetice care îi procoacă o stare de bine (la începutul drogării), obişnuinţă, fără de 
care se simte rău şi chiar nu mai poate trăi , al cărei efect diminuează dacă nu se creşte doza. În esenţă, persoana 
dependentă de drog îşi face rău nu numai sieşi, dar şi celor care o înconjoară. Sieşi, pentru că e considerată ca o 
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echivalenţă de suicid lent, treptat, iar celorlalţi, pentru că drogul costă bani, de care deseori nu dispune, iar 
pentru a-i obţine ajunge să săvârşească acte antisociale. De obicei, debutul e precoce, în anii de şcoală, dar 
vulnerabilitatea maximă e la adolescenţi. Către sfârşitul sec. al XX- lea narcomania a căpătat o aşa amploare 
încât a devenit problemă globală a contemporaneităţii. Substanţele narcotice sunt expediate de pe plantaţiile 
tainice la fabricile şi laboratoarele clandestine, unde producţia de otravă buimăcitoare este pusă pe cale 
industrială, în care scop se cheltuie milioane de dolari. Reţeaua business-ului cu narcotice este atât de 
impunătoare încât practic guvernele tuturor ţărilor s-au inclus în combaterea narcomaniei, aceasta fiind 
coordonată de instituţii specializate ale ONU. Actualmente, în lume mai mult de 60 milioane de persoane sunt 
infectate cu HIV/SIDA. Au decedat până acum aproximativ 22 milioane de bolnavi. S-a dovedit că infectarea se 
înregistrează mai cu seamă în rândurile narcomanilor, care folosesc diferite droguri intravenoase, acestea 
constituind 84-85% din numărul total de persoane infectate [10, p.16]. 

Narcomania are mai multe laturi şi aspecte: medicale, juridice, biofiziologice, economice, demografice, 
istorice etc. Ea apare nu din cauza că în natură există unele plante ce conţin substanţe narcotice, ci ca o reacţie 
patogenică a societăţii la realităţile deseori triste. Ea nu este un fenomen întâmplător şi izolat, nu poate fi nici 
înţeleasă şi nici explicată, cu atât mai mult dezrădăcinată şi prevenită, dacă nu vor fi stabilită cauzele ei. Mai 
mulţi cercetători care şi-au propus să investigheze fenomenul narcomaniei menţionează câţiva factori care 
contribuie la debutul pasiunii dăunătoare de a consuma substanţe narcotice: din curiozitate sau imitând ceea ce e 
caracteristic în special adolescenţilor şi tineretului. Este necesar ca studierea acestor probleme să fie aprofundată 
şi apreciată nu numai de pe poziţii psihologice (aspecte care ţin de curiozitate şi imitaţie), dar şi de pe poziţii 
sociale, juridice şi medicale. Astfel, au fost concretizate ştiinţific patru grupe de factori care condiţionează 
primul pas spre narcomanie: 

- accesibilitatea drogurilor; 
- factorii sociali care înlesnesc primul pas spre narcomanie; 
- starea psihologică a persoanei care şi o determină să utilizeze droguri; 
- predispunerea ereditară în plan psihic şi fizic – ereditatea propriu-zisă. 

Substanţele narcotice pot fi clasificate în: depresante şi stimulente, vegetale şi sintetice, substanţe 
utilizate în medicină şi produse fabricate ilegal special pentru narcomani. Potrivit altei clasificări, există 5 grupe 
principale de substanţe narcotice [2, p. 384]: 

- otrăvuri sedative (opiul şi cocaina); 
- halocinogene (mescaline, cânepa); 
- substanţe ameţitoare sintetizate pe cale chimică (alcoolul, benzina, eterul, cloramina); 
- otrăvuri somnifere (barbituricele); 
- excitante de provenienţă vegetală (cofeina, tutunul). 

Conform datelor statistice a Centrului de narcologie a Republicii Moldova numărul bolnavilor de 
narcomanie este în creştere (figura 1).  

 
Figura 1. Dinamica fenomenului narcomaniei în Republica Moldova în 2000-2014  

Din figura 1 se observă că începînd cu 2001 numărul de persoane ce utilizează droguri se dublează. În 
mod deosebit narcomania este răspândită în  Chişinău, Bălţi, Tiraspol, Soroca, Orhei, Râşcani şi Edineţ. Mai 
mult decât atît consumatori de droguri sunt în mare parte minori şi adolescenţi. Accesibilitatea drogurilor în 
Republica Moldova este determinată de faptul că materia primă pentru prepararea drogurilor – macul opiacee, 
cânepa indiană – sunt cultivate sau cresc haotic pe tot teritoriul republicii. O dată cu deschiderea hotarelor, care 
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a facilitat migrarea intensă a populaţiei, în ţară au devenit frecvente cazurile de utilizare a heroinei, a 
amfetaminelor etc. Acest fapt provoacă nelinişte şi îngrijorare, pentru că în aşa situaţie va fi cu neputinţă de a 
păstra genotipul sănătos al populaţiei necontaminate de narcomanie. 

Datele statistice atestă că în fiecare an decedează 120-140 de persoane consumatoare de droguri. 
Majoritatea deceselor sunt cauzate de supradozajul drogurilor consumate. Criminalitatea legată de consumul 
abuziv al drogurilor ia proporţii din ce în ce mai mari datorită dorinţei irezistibile sau necesităţii de a continua 
utilizarea drogului şi de a-l obţine cu orice preţ o nouă doză; tendinţa de a spori dozele; dependenţa caracterului 
psihic, iar uneori şi a comportamentului fizic de influenţa drogului. Astfel, 40 % dintre cei care se află la 
evidenţă au antecedente penale pentru procurarea, păstrarea şi prepararea drogurilor.  

Narcomania este o maladie progredientă determinată de atracţia patologică pentru produsele ori 
substanţele stupefiante sau a medicamentelor cu efecte similare acestora cu formarea unei stări disfuncţionale şi 
cu sindrom de sevraj la întreruperea consumului produselor ori a substanţelor stupefiante sau a medicamentelor 
cu efecte similare acestora, iar în cazurile de lungă durată cu dezvoltarea tulburărilor somato-neurologice şi 
dereglări psihice ale personalităţii [4, p. 112]. Transformările sociale care au avut loc în Republica Moldova în 
anii 1990 au contribuit la majorarea permanentă a numărului de persoane antrenate în consumul de droguri şi de 
alte substanţe psihotrope. Acest fapt a provocat probleme esenţiale ce ţin de sănătatea publică a populaţiei, 
situaţia demografică din teritoriu, sporirea morbidităţii prin narcomanie, HIV/SIDA, hepatite virale B,C Şi D, 
sporirea criminalităţii, agresivităţii şi violenţei familiale, care a contribuit la căutarea şi implementarea formelor 
şi metodelor contemporane de tratament, recuperarea psihosocială a acestor persoane etc.  

Simptomele clinice principale ale narcomaniei: 
5. Dependenţa psihică este condiţionată de tendinţa imperioasă de a administra preparate, permanent sau 

periodic, pentru a provoca anumite senzaţii sau pentru a înlătura starea de disconfort psihic. Dependenţa 
psihică apare în toate cazurile de utilizare sistematică a drogurilor şi reprezintă factorul cel mai puternic 
care provoacă intoxicaţia cronică a organismului cu droguri, factorul patologic cel mai puternic care 
acţionează recidiva maladiei ce stăvileşte abţinerea independentă de lungă durată şi însănătoşirea. 

6. Dependenţa fizicăreprezintă starea unei restructurări deosebite a activităţii vitale a organismului uman, 
stare cauzată de consumul sistematic de droguri. Se manifestă prin tulburări fizice şi psihice intensive, 
decurgând imediat după ce acţiunea drogului încetează. Aceste tulburări, considerate drept sindrom de 
„abolire”, de „deprivare” sau drept sindrom de abstinenţă, sunt atenuate sau dispar complet, când este 
administrată o nouă doză a drogului respectiv sau a altui drog cu acţiune identică, condiţionează utilizarea 
consecventă a drogurilor, sau reluarea utilizării după abolirea completă a lui. 

7. Toleranţaeste ostare de adaptare, de obişnuire cu administrarea drogului care se caracterizează prin 
atenuarea reacţiei la administrarea unuia şi aceluiaşi drog în una şi aceeaşi doză. Pentru provocarea 
efectului psihosomatic precedent este necesară administrarea repetată a unei doze mărite de drog. Survine 
momentul când şi această doză devine insuficientă şi este astfel necesară o doză nouă, majorată ş. a. 

În Republica Moldova  medicii specialişti au posibilitatea de a supraveghea pacienţii care consumă opiu 
şi haşiş. Astfel, se observă că:   
- consumatorii de opiu au, de regulă, o înfăţişare specifică: arată îmbătrâniţi la chip, palizi, cu luciu perdut al 

părului, care în timp devine fragil; pielea este palidă, uscată, cu multe cute, dinţii îşi pierd emailul, se 
distrug, cad; unghiile sunt fragile, în straturi, iar deficitul de greutate ajunge până la 7-15 kg. Cu cât e mai 
veche boala, cu atât bolnavii sunt mai istoviţi. Astfel, în regiunea plicii coatelor, pe dosul palmelor, pe gât, 
pe picioare sunt semne de injecţii. Se depistează „calea” venelor,  care sunt foarte comprimate [5, p. 59]. 

- consumatorii de haşiş se înregistrează herosomia cavităţii bucale, tahicardia e de 100 bătăi pe min., ochii 
strălucesc, pupilele sunt dilatate, fotoreacţia e diminuată, apare senzaţia de foame şi sete, au greţuri, 
vomită. Apare tremorul membrelor, uneori a corpului. Pe parcursul consumului îndelungat al haşişului se 
dezvoltă apatia, dorinţa de a evada din realitate. Treptat progresează degradarea personalităţii, se reduc 
capacităţile intelectuale, slăbeşte memoria, surmenarea psihică şi fizică devin o particularitate stabilă. Se 
destramă conduita moral-etică, apare comportamentul antisocial. Bolnavii, chiar şi cei tineri, sunt 
indiferenţi faţă de exteriorul său, au o ţinută neîngrijită, nu respectă igiena corpului şi hainelor. 

Specific e şi aspectul exterior al bolnavilor consumatori de efedron şi a derivaţilor lui. Ei sunt neglijenţi, 
murdari, delăsaţi, istoviţi, îmbătrîniţi. Tegumentele cutanate sunt palide, uscate, ofilite şi acoperite cu piodermie 
şi pete pigmentate. Leziunile se vindecă lent. Unghiile şi părul ciufulit se deosebesc prin fragilitate. De-a lungul 
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venelor antebraţelor, încheieturilor cubitale, braţurilor, dosul palmelor, picioarelor, gâtului se observă 
numeroase urme de injecţii intravenoase (zeci de puncte negre). Venele devin dure, inflamabile şi trombate. 

Din multe simptome şi sindroame ale narcomaniei, greu de ascuns şi uşor depistate de medici, cele mai 
caracteristice sunt ebrietatea narcotică şi abstinenţa. 

 
Ebrietatea narcotică: 

Ebrietatea narcotică (denumită şi intoxicaţie)  este starea, care apare după injectarea narcoticului. Ea se 
caracterizează prin pierderea cunoştinţei de diferite stadii la luarea somniferelor, sedativelor, tranchilizantelor şi 
conştiinţa obnubilată, îngustată, denaturată la consumul preparatelor opiacee sau haşiş. Ebrietatea narcotică are 
specificul său în dependenţă de drogul consumat. Semnele generale ale ebrietăţii narcotice sunt dereglarea de 
conştiinţă, tulburările vegetative, euforia. În dependenţă de substanţa narcotică administrată se deosebesc: 
- Ebrietatea provocată de codeină se manifestă prin agitaţie excesivă, persoana e veselă, comunicabilă, 

dezinhibată, vorbeşte mult, repede şi clar, gesticulează. Apare pruritul cutanat, pe gât şi partea superioară a 
corpului o mulţime de zgîrieturi. Pupilele sunt îngustate, iar mucoasele şi tegumentele cutanate – uscate. 

- Ebrietatea provocată de somnifere(denumite şi preparate sedative) se caracterizează prin schimabrea 
comportamentului. Apar dereglări de coordonare, disartria, hipotonia musculară. Mimica şi gesturile sunt 
expresive. Poziţia Romberg e nestabilă. Se depistează tremorul degetelor mâinilor întinse. Pronunţarea e 
atenuată, neclară. Se depistează ptoza pupililor şi nistagmul, pupilele sunt dilatate, fotoreacţia e redusă, 
reflexele tendinoase sunt inhibate, temperatura corpului e scăzută se depistează hiposalivarea, hipotonia 
arterială şi bradicardia. În cazurile grave de intoxicaţie se depistează tulburări de conştiinţă – de la 
obnubilare până la comă. 

- Ebrietatea provocată de efedronă se caracterizează prin dezinhibiţie motorie, limbuţie, sâcâială. Faţa este 
palidă, pupilele sunt dilatate, buzele uscate. Se înregistrează hipertonie arterială, tahicardie pronunţată, 
nistagm lateral, extrasistolie, tremor al degetelor mâinelor. 

 
Abstinenţa: 

Abstinenţa, denumită şi sindromul de abstinenţă, sindromul de deprivare sau foamea narcotică este starea 
bolnavului după 4-10 ore de la administrarea drogului. Reprezintă o stare excepţional de gravă şi nu poate fi 
tăinuită. Bolnavii în stare de abstineţă suportă dureri de intensitate avansată. Pentru a dobândi droguri, ei pot să 
comită acte socialmente periculoase. Abstinenţa reprezintă un pericol de moarte pentru utilizatori din cauza 
posibilităţii de declanşare a colapsului, a insuficienţei cardiace acute, a tulburării ritmului cardiac; din cauza 
posibilităţii de producere a tulburărilor psihice manifestate prin delir, a crizelor convulsive în serie. Fiecărui tip 
de drog îi corespunde şi un sindrom specific de abstinenţă. Dar comun pentru toate aceste tipuri de droguri sunt 
tulburările de dispoziţie, somato-vegetale şi neurologice. Durata de tratament a sindromului de abstinenţă de la 3 
săptămâni până la 3-4 luni depinde de caracterul drogului.    

Abstinenţa se clasifică în:   
- Abstinenţa provocată de opiu se caracterizează prin hipersalivaţie, lăcrimare, guturai, strănut, căscat, 

frisoane cu „pielea de gâscă”, dureri de dinţi, accese convulsive ale muşchiului maseter, hipertonie 
musculară cu dureri spastice şi rotatoare în muşchii mânilor, picioarelor, spatelui şi regiunii lombare. Se 
depistează transpiraţia şi diareea, tensiunea arterială ridicată, pulsul şi respiraţia accelerate, insomnia şi 
lipsa poftei de mîncare. Bolnavul are o înfăţişare istovită: faţa palidă-pământie cu trăsături ascuţite, 
achii enoftalmici cu cercuri negre sub ei, pupilele dilatate. Bolnavii sunt agitaţi, iritaţi, capricioşi, au un 
comportament neprevăzut. În cazurile grave apare insuficienţa cardiacă, colapsul şi moartea. 

- Abstinenţa provocată de codeinomanie se caracterizează prin senzaţie de arsură în ochi, lăcrimare, 
guturai, strănut, transpiraţie, mioclonii ai muşchilor feţei, convulsii ai muşchilor triceps surali, dureri în 
regiunea temporală, slăbiciune, imobilitate. 

- Abstinenţa provocată de consumul somniferelor se caracterizează prin dispoziţie depresivă, răutăcioasă, 
posomorâtă, iritabilă, nelinişte. Bolnavii sunt dezinhibaţi, agresivi. Se depistează dureri în articulaţiile 
mari (genunchiului, cotului, umărului). Sunt caracteristice mari dureri musculare. Somnul şi pofta de 
mâncare sunt dereglate. În cazuri grave se manifestă accese convulsive şi psihoze. 

- Abstinenţa provocată de efedronomanie se caracterizează prin iritaţie, agitaţie, brutalitate. Bolnavii au 
senzaţia de nelinişte nemotivată, încordare internă. Apoi aceste simptome dispar şi apare apatia şi 
moleşeala. Viaţa pentru bolnavi îşi pierde sensul, nimeni şi nimic nu-l bucură. Apare astenia, 
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slăbiciunea, cafaleea unilaterală în una din părţi ale capului. La agravarea stării deseori e posibilă 
sinuciderea.  
 

Tratamentul bolnavilor de narcomanie de la dezintoxicare la reabilitare: 
Scopul de bază al procesului de dezintoxicare constituie trecerea într-un mod sigur şi corespunzător. 

Dezintoxicarea constituie etapa iniţială a tratamentului medicamentos. În esenţa, dezintoxicarea nu reprezintă o 
metodă de reabilitare a persoanelor dependente de droguri doar este în ajutorul beneficiarului de a nu mai 
consuma droguri un timp îndelungat, fără o remisie constantă. Procesul de dezintoxicare a consumatorului de 
substanţe psihoactive trebuie efectuat doar sub supravegherea specialistului. Caracteristicile acestui proces sunt: 
necesitatea şi atracţia patologică de a continua consumul de droguri, nelinişte, irascibilitate, insomnie, etc. 

Probleme legate de consumul de substanţe definesc o gamă largă de comportamente şi atitudini. 
Standardele de prevenire a recăderilor sunt menite să schimbe comportamentul persoanei în scopul controlului 
necesităţii de a continua consumul de droguri. În acest scop pot fi utilizate atât măsuri psihosociale, cât şi 
farmacologice. Astfel, în viaţa fiecărui consumator substanţa are cel puţin un rol; adesea ea reprezintă 
principalul mijloc de a face faţă unor situaţii dificile. Unii consumatori aleg să vadă şi efectele negative  din 
perioada de iniţiere a consumului sau abia după ani de zile; iar unii consumatori pot dezvolta rapid dependenţa 
de substanţă.   

În asamblu, concepţia modernă asupra dependenţelor defineşte existenţa unui consum continuu de 
substanţe psihoactive [4, p. 39]. Comportamentul de consum este frecvent supus unor procese de schimbări 
spontane sau ca urmare a unor intervenţii specializate. Reabilitarea este adresată necesităţilor persoanelor care 
au finalizat etapa de dezintoxicare sau care rămân a fi dependente de droguri, dar nu manifestă simptome 
evidente de abstinenţă şi poate fi considerată  o etapă a programului de tratament după reabilitare, orientată spre 
abstinenţă şi vindecare. 

Profilaxia narcomaniei: 
Lupta cu narcomania trebuie dusă la modul cel mai riguros. Un rol important îi revine profilaxiei, definită 

ca controlul permanent asupra producerii, păstrării şi realizării narcoticelor sau/şi explicarea pericolului 
administrării substanţelor narcotice. Pericolul narcomaniei îi urmăreşte în special pe tineri. Un rol important îl 
revine exemplului părinţilor în educaţia adolescenţilor. În cadrul familial profilaxia narcomaniei se poate solda 
cu succes doar în cazul când metodele medico-psihologice generale de formare a personalităţii armonioase şi cu 
factorii de risc sociali şi psihologici. Astfel,  profilaxia narcomaniei va înregistra un succes susţinut şi în condiţii 
de stabilitate social-economică şi politică a ţării, precum şi în programul general de stat (naţional de stat) de 
însănătoşire a societăţii prin educarea unei stări de conştiinţă care nu va accepta consumul de stupefiante. 

Profilaxia narcomaniei în familie constituie unul din factorii cei mai esenţiali de educaţie antinarcotică. 
Dacă este asigurată socializarea  adolescentului în corespundere cu valorile, motivaţiile şi tradiţiile familiale 
(unde munca este creativă, predomină un mod sănătos de  viaţă, iar calităţile spirituale şi morale sunt apreciate), 
toate acestea  capătă pentru adolescent o imunitate de neacceptare a  deprinderilor nesănătoase, inclusiv a 
narcomaniei [6, p.55]. Ambianţa raţională, sănătoasă în sânul familiei reprezintă unul din factorii decisivi în 
care decurge profilaxia narcomaniei. Dimpotrivă, certurile permanente, atitudinea de unire manifestată de tată 
faţă de mama adolescentului şi invers; beţia, infidelitatea în căsnicie şi raporturile conjugale, tutelarea sporită a 
adolescentului (cu precădere din partea mamei) – toate acestea constituie factori potenţiali de căutare de către 
adolescent a unui refugiu în societatea narcomanilor. Astfel, profilaxia narcomaniei în familie necesitîă 
familiarizarea părinţilor cu fenomenul narcomaniei. 

Atenţia insuficientă acordată adolescentei constituie, de asemenea, unul din factorii de risc de consumare 
a drogurilor. Fiecare adolescentă este viitoarea mamă, iar fiecare adolescent este viitorul tată. Din aceste 
considerente, în acţiunile de profilaxie a narocomaniei sunt obligate să se implice toate persoanele antrenate în 
procesul de educaţie şi instruire a tinerei generaţii: pedagogi, părinţi, medici, lucrători ai organelor de drept. 
Adolescentul va conştientiza că consumarea drogurilor va influenţa negativ asupra viitorului copil şi poate cauza 
boli grave. Conchiden că crearea unui sistem complex de profilaxie şi depistare anticipată a consumului de 
droguri printre elevi şi studenţi constituie o problemă medico-pedagogică majoră.  

Profilaxia primară a narcomaniei este determinată de nivelul de educaţie antinarcomanică a tineretului. 
Tineretul trebuie să fie antrenat în diferite ocupaţii extracuriculare. Realizarea unui cadru educativ şi formativ 
din copilărie în familie, în instituţiile de învăţământ reprezintă garantul acţiunilor de profilaxie a narcomaniei. 
Măsurile profilactice de evitare a narcomaniei la elevi sunt [1, p. 450]:educaţia antinarcotică; examenul 
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profilactic cu participarea medicului psihiatru – narcolog;depistarea consumatorilor de droguri din „grupa de 
risc”. 

O verigă importantă în măsurile de profilaxie primară a narcomaniei elevilor este educaţia antinarcotică a 
lor, care trebuie să fie efectuată de toţi pedagogii indiferent de funcţie şi specialitate. Însă acces la această 
activitate pot avea numai persoanele care au fost special instruite în domeniul profilaxiei narcomaniei. 
Programul de instruire se formează în funcţiune se specialitatea pedagogilor. În afară de aceasta, medicii 
psihiatri-narcologi anual efectuează instruirea pedagogilor privind educaţia antinarcotică. Pedagogii, instruiţi în 
domeniul combaterii narcomaniei, ţin de 2 ori pe an lecţii cu părinţii privind combaterea maladiei. Elevii iau 
cunoştinţă de problemele antinarcotice în timpul lecţiilor ce cuprind o tematică variată: influenţa nocivă a 
drogurilor asupra sănătăţii omului, stării lui sociale, necesitatea şi posibilitatea de a se trata, aspectele legislative 
ale narcomaniei, modul de viaţă sănătos etc. Se anunţă adresele instituţiilor narcologice, se efectuează 
consultaţii şi tratament anonim. 

Informaţia necalificată, imprudenţa poate duce la apariţia interesului şi tendinţei de a încerca influenţa 
drogurilor. De aceea ea nu trebuie să conţină date privind metodele de preparare şi consum ale drogurilor, 
senzaţiilor provocate de droguri. Nu se permite de a da informaţie despre lista drogurilor, e necesar de a informa 
numai despre drogurile consumate pe teritoriul dat. În Republica Moldova se poate informa despre mac (poiu) şi 
cânepă (haşişul) [1, p. 451]. Elevii trebuie să fie convinşi că în caz de probleme legate de narcotizare, ei vor 
primi consultaţia (ajutorul) necesar anonim, atât din partea pedagogilor, cât şi din partea medicilor. 

Dacă elevii se adresează de sinestătător după ajutor, e necesar ca medicii să se conducă strict de 
principiile de stimă, încredere şi păstrarea tainei profesionale. E necesar ca această atitudine să devină un 
fenomen firesc, ceea ce va contribui la creşterea atitudinii conştiente a elevilor faţă de problemele personale şi 
sociale şi a nivelului educaţiei antinarcotice. Depistarea condiţiilor consumului posibil al drogurilor, 
supravegherea celor suspecţi se efectuează corect, fără publicitate şi aplicare a metodelor „de influenţă”, care 
înjosesc demnitatea adolescentului.  

Adevărata profilaxie a narcomaniei constă în educaţia antinarcotică a adolescenţilor. Vorba este despre 
educaţia etico-morală prin munca orientată spre formarea unei personalităţi cu caracter ferm, interese diverse, 
cultură înaltă, deprindere de muncă. Realizarea acestui sistem în familie, instituţia de învăţământ este o garanţie 
a profilaxiei narcomaniei. Profilaxia narcomaniei poate fi eficace numai dacă o vom începe cu afirmarea unui 
mod sănătos de viaţă şi cu crearea unui mediu sănătos în societate. A învinge narcomania înseamnă a garanta un 
trai decent. 

Rezultate  şi discuţii: 
Guvernul Republicii Moldova, Ministerul Educaţiei, Ministerul Sănătăţii au elaborat recent un şir de 

documente care vizează probleme ce ţin nemijlocit de programul protecţiei civile şi educaţie pentru sănătate. 
Printre acestea: combaterea manifestărilor vicioase, cum sunt narcomania, alcoolismul şi fumatul. Promovarea 
programului naţional cu privire la bolile sexual- transmisibile, organizarea companiei de combatere a maladiei 
SIDA, combaterea constituţiei şi fabricării sau desfacerii obiectelor pornografice, reducerea traumatismului în 
Republica Moldova, maladiilor infecţioase şi tuberculozei. 

Rezultatele principale ale studiului sunt sarcinile privind combaterea narcomaniei:  1) Depistarea precoce 
a bolnavilor de narcomanie, antrenând în această activitate medicina generală, instituţiile de învăţământ, părinţii; 
2) Tratamentul benevol şi obligatoriu al bolnavilor de narcomanie aflaţi la evidenţă; 3) Organizarea instituţiilor 
de tratament şi de reabilitare în toate judeţele Republicii Moldova; 4) Organizarea centrelor de consultare şi de 
tratament anonim;  5) Revizuirea legislaţiei în vigoare şi adoptarea de noi legi privind combaterea traficului 
ilicit de droguri; 6) Lucrul educativ în rândurile populaţiei, cu părinţii adolescenţilor despre consecinţele nefaste 
ale utilizării drogurilor; 7) Organizarea cursurilor de perfecţionare a medicilor de familie, a profesorilor şi a 
educatorilor din sistemul de educaţie privind depistarea precoce a consumatorilor de droguri, tratamentul 
bolnavilor de narcomanie; 8) Introducerea în programele de studii ale instituţiilor de învăţământ de orice nivel a 
tematicilor privind narcomania în rândurile tineretului; 9) Elaborarea unor programe interdepartamentale 
dedicate combaterii narcomaniei şi implementarea lor prin intermediul mass-media; 10) Asigurarea instituţiilor 
medicale cu aparataj şi cu medicamente necesare; 11) Ridicarea nivelului de finanţare întru acordarea asistenţei 
medicale, întru reabilitarea bolnavilor de narcomanie.Aceste sarcini, căt şi în scopul executării Hotărârii 
Guvernului Republicii Moldova „Cu privire la Programul naţional de educaţie pentru sănătatea populaţiei şi 
promovarea modului sănătos de viaţă”, nr.1000 din 28 septembrie 1998, au contribuit la realizarea unor 
modificări în planurile de învăţământ la disciplina „Protecţia Civilă”, a fost introdus cursul special „Educaţie 
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pentru sănătate”. Conform aceluiaşi program, în toate grupele de studenţi ai Universităţii de Studii Europene din 
Moldova s-au ţinut prelegeri despre dauna narcomaniei. 

 
Concluzii: 

Plantele care conţin substanţe cu efect stupefiant se cunosc din antichitate. Narcomania, conform 
semnificaţiei, indică spre somn, amorţire, patimă, demenţă. În prezent narcomania este o problemă medico-
socială şi legală. Conform datelor statistice a Centrului de Narcologie a Republicii Moldova numărul bolnavilor 
de narcomanie este în creştere. Simptomele clinice principale ale acestei maladiip sunt dependenţa psihică, 
dependenţa fizică şi toleranţa. Aceste simptome se manifestă diferit la diferite substanţe stupefiante. Cele mai 
caracteristice simptone şi sindroame sunt ebrietatea narcotică şi abstienţa. Tratamentul bolnavilor de narcomanie 
constă în dezintoxicare şi reabilitare Profilaxia narcomaniei revine controlului permanent asupra producerii, 
prelucrării, realizării şi explicării pericolului administrării substanţelor narcotice.    
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Abstract: Academic adaptation is a complex process that has some specific characteristics and needs a certain time 
interval. Students’ academic adaptation research involves procedural operation with a series of indicators that constitutes 
the achievement reference level for the students’ interaction between overall personality development and conditions of the 
educational process.  
Key terms: adaptation, maladaptation, adaptation process, adaptation model, student personality. 
 
Rezumat:Adaptarea în mediul universitar este un proces complex, având anumite caracteristici specifice şi necesită un 
interval anumit de timp. Adaptarea studenţilor presupune operarea cu o serie de indicatori care constituie sistemul de 
referinţă al nivelului de realizare a interacţiunii dintre personalitatea studentului şi ansamblul condiţiilor de desfăşurare a 
procesului de învăţământ.  
Termeni-cheie: adaptare, inadaptare, proces de adaptare, model de adaptare, personalitatea studentului.  
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În prezent, tendinţa generală spre o educaţie universitară calitativă este răspândită şi susţinută în toate 
ţările. Cunoaşterea procesului de adaptare a studentului în mediul universitar prezintă un interes sporit în 
domeniul cercetărilor contemporane, care a determinat o atenţie deosebită la nivelul universităţilor europene. 
Reforma învăţământului superior din perspectiva principiilor Procesului de la Bologna este orientat pe formarea 
competenţelor funcţionale ale studenţilor, a capacităţilor de integrare socială, de adaptare rapidă şi participare la 
schimbările ce se produc în societate, de promovare a valorilor naţionale, europene şi a celor general umane. În 
general, universităţile moderne transpun în realitate speranţele studenţilor, îşi respectă menirea de a promova 
absolvenţi bine instruiţi şi informaţi. În acelaşi timp, numeroase cercetări demonstrează existenţa dificultăţilor 
de adaptare în mediul universitar. Autorii G. Adams, M. Berzonsky [1, p. 181] afirmă că, începând cu anii 1950, 
au fost iniţiate cercetări intense pentru a înţelege impactul experienţei universităţii asupra dezvoltării studenţilor. 
În anii 70-80 ai secolului trecut, cercetările au fost orientate pe efectele educaţiei asupra adaptării sociale a 
studenţilor, enumerând mai multe teorii şi modele asupra modificărilor observate. Respectivele cercetări 
demonstrează că absolvirea unei facultăţi are un impact pozitiv şi semnificativ asupra factorilor ce determină 
îmbunătăţirea calităţii vieţii tânărului pe termen lung, dar şi faptul că mulţi tineri resimt experienţa facultăţii ca 
pe un moment dificil de adaptare în mediul universitar. Din aceste considerente, România acordă o atenţie 
deosebită modului în care studenţii aplică strategiile de adaptare la mediul academic [M. Zlate, E. Avram, 7], 
valorilor pe care le împărtăşesc studenţii [V. Negovan, M. Dincă, 3], relaţiei dintre performanţă, adaptare şi 
starea de bine [M. Zlate, V. Negovan, 8]. În Rusia problema adaptării studenţilor a fost studiată de următorii 
cercetători: E. Муратова [10], A.Реан [11] etc. Cercetarea în dinamică a studenţilor din anul întâi a fost 
efectuată de T. Чикина de la Universitatea Tehnică din Ijevsk, Rusia. Rezultatele obţinute demonstrează 
creşterea indicilor de adaptare în mediul universitar: în 2005 – 64%, în 2006 – 84%, în 2008 – 94%. Din această 
perspectivă, Universitatea din Ijevsc a iniţiat, în anul 2011, proiectul „Adaptarea socioculturală a studenţilor din 
anul întâi” [12]. În R. Moldova, conceptul de adaptare a studenţilor a fost abordat, în 1990, de Л. Гришанов, В. 
Цуркан [9]. Mai târziu, în anul 2002, procesul de adaptare a studenţilor a fost cercetat de M. Pleşca [4], cu 
referire la mecanismele psihologice de bază ale adaptării studenţilor la activitatea de învăţare şi în 2012, E. 
Ţărnă [4], cu referire la optimizarea procesului de adaptare în mediul universitar.  

Legea învăţământului din R. Moldova prevede ca obiectiv educaţional major, în art. 5, nr. 547-XIII din 
21.07.95: dezvoltarea liberă, armonioasă a omului şi formarea personalităţii creative, care să se poată adapta la 
condiţiile în schimbare ale vieţii. Realizarea acestui obiectiv necesită implicarea cadrelor didactice universitare, 
care au nevoie de programe şi modele psihopedagogice ştiinţific argumentate. Schimbările rapide care au loc în 
învăţământul superior din R. Moldova generează noi provocări şi oportunităţi pentru promovarea modelelor de 
optimizare a procesului de adaptare a studentului în mediul universitar. Inerenţa factorilor care determină 
inadaptarea studenţilor în mediul universitar impune aplicarea unui program de intervenţii axat pe dimensiunile 
de: prevenire – proces continuu; remediere – proces de intervenţii şi de optimizare – proces de valorizare. 
Analiza cercetărilor teoretice şi practice ne-au permis evidenţierea următoarelor contradicţii: contradicţia dintre 
antrenarea rapidă a studenţilor în căutarea soluţiilor eficiente la problemele de adaptare cu care se confruntă şi 
rigiditatea ritmului, ignorându-se dificultăţile pe care le întâmpină cei cu ritmuri lente de adaptare; contradicţia 
dintre diferenţele semnificative de pregătire şcolară anterioară şi nivelul exigenţelor cognitive manifestate faţă 
de student, mai ales în prima perioadă de adaptare; contradicţia dintre necesitatea acordării sprijinului în 
rezolvarea problemelor de adaptare şi lipsa unui model psihopedagogic de optimizare a procesului de adaptare a 
studenţilor în mediul universitar; contradicţia dintre prevenirea abandonului universitar şi lipsa unui inventar de 
investigaţie a personalităţii studentului în procesul de adaptare; contradicţia dintre obligaţia de a organiza 
activităţi speciale dedicate dezvoltării competenţelor de adaptare şi lipsa unui program de optimizare a nivelului 
de adaptare a studentului în mediul universitar. 

În cercetările actuale adaptarea studentului este evaluată la ideea de cât de capabili sunt studenţii să facă 
faţă stresului specific mediului universitar [3, 4,5,11]. 

Unii autori consideră că tinerii care studiază la universitate se dezvoltă în mod specific datorită procesului 
de adaptare şi integrare în mediul universitar: Frecventarea studiilor la nivel universitar influenţează atitudinile, 
valorile şi personalitatea pe termen lung [1, p. 180]. Desigur, acest nivel nou de instruire implică performanţă şi 
organizare. Adaptarea în mediul universitar este un proces complex care are unele caracteristici specifice şi 
necesită un interval anumit de timp. E. Bonchiş [Apud 5, p.25], citându-i pe G. Vaillant, D. Levinson, numeşte 
intervalul de trecere de la studiile preuniversitare la cele universitare faze de tranziţie.  
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Autoarea T. Creţu precizează că în fazele de tranziţie studenţii experimentează diverse orientări şi strategii 
de adaptare la noile cerinţe până când acceptă ceea ce corespunde propriei personalităţi [Apud 8, p. 44]. 

Credem că o astfel de tranziţie este mai ales specifică pentru studenţii fără experienţă. Dacă privim studentul 
ca pe o personalitate activă prin specificul de vârstă, remarcăm faptul că în viaţa tinerilor de 18-20 de ani pot 
parveni unele împrejurări care pot contribui la apariţia unor dificultăţi de adaptare. Acestea pot fi de natură 
socială, însemnând nevoia naturală a tânărului de a deveni independent şi de a lupta pentru un nou statut şi un 
nou rol. Încercând să facem o sinteză a mai multe păreri despre statut şi rol, vom desprinde în mod clar ideile:  
• rolul contribuie la formarea personalităţii; 
• personalitatea se manifestă încontinuu prin rol; 
• statutul defineşte poziţia unei persoane în societate. 

Atribuind aceste idei studentului, el va trebui să conştientizeze cine este şi ce conduită îi este permisă. În 
acelaşi timp, însă, statutul acţionează şi din interior asupra lui şi astfel determină maniera complexă de stimă de 
sine şi nivelul său de aspiraţie. În acest fel, studentul precizează şi conduita pe care o aşteaptă de la ceilalţi, în 
cazul nostru, de la profesori. Prin urmare, asumarea corectă a rolurilor va spori gradul de adaptare în mediul 
universitar. Nu tinereţea este aceea care s-a schimbat brusc, ci societatea s-a schimbat. În mod sigur, 
bulversările acestei societăţi sunt cele care pun astăzi problema adaptării studenţilor în condiţii noi. Astăzi tinerii 
studenţi sunt chemaţi să participe activ la viaţa socială şi politică. La această vârstă, studentul manifestă interes 
pentru cunoaşterea mediului şi a societăţii, are o mare curiozitate intelectuală, care nu întotdeauna este axată pe 
înţelegerea şi studiul specialităţii. În acest sens, societatea trebuie să le acorde un anumit statut şi un anumit rol. 
Studenţii nu mai pot fi consideraţi ca nişte „adulţi tineri sau „copii în creştere”. Aceşti tineri îşi asumă anumite 
responsabilităţi şi trebuie ajutaţi să se adapteze uşor în mediul universitar şi să se integreze în societate.  

Datorită specificului mediului universitar, dificultăţile de adaptare sunt des întâlnite, în special, la începutul 
anului de învăţământ. În această direcţie, cercetările efectuate relevă următorul tablou al adaptării studenţilor în 
mediul universitar: pe un eşantion de 150 de studenţi din anul I doar 9 (6%) studenţi nu au avut dificultăţi de 
adaptare în mediul universitar, iar 141 (94% ) au avut diverse dificultăţi de adaptare, dintre aceştia 72 (48% ) – 
nivel mediu de adaptare şi 69 (46% ) – nivel scăzut de adaptare. După implementarea Modelului 
psihopedagogic de optimizare a procesului de adaptare a studentului în mediul universitar şi a Programul de 
optimizare a nivelului de adaptare, 86 (57%) de studenţi au obţinut valori înalte de adaptare, 55 (37%) valori 
medii şi doar 9 (6%) studenţi nivel scăzut de adaptare [5]. Dificultăţile de adaptare influenţează personalitatea 
studentului şi acesta nu mai face faţă cerinţelor, intră în conflict cu profesorii, colegii şi, în sfârşit, abandonează 
studiile. Delimitarea netă a formelor de manifestare a inadaptării este dificil de realizat, întrucât deseori acestea 
nu sunt exteriorizate. Prin urmare, analiza şi observarea atentă a rezultatelor obţinute ne permite să-i depistăm 
pe cei cu dificultăţi de adaptare, să stabilim nivelul lor de adaptare. În acest context de analiză evidenţiem 
principalele manifestări observabile ale dificultăţilor de adaptare a studentului în mediul universitar: 

• în plan comportamental – absenteism, indiferenţă, acte de indisciplină, izolare, oboseală, ostilitate, 
inhibiţie, încăpăţânare; 

• în plan cognitiv – dificultăţi de concentrare, gândire superficială, scădere a motivaţiei, lipsă de 
comunicare; 

• în plan afectiv-volitiv – depresie, descurajare, teamă excesivă, labilitate emoţională, reacţii afective 
neadecvate. 

În sens general, adaptarea este definită ca fiind acordul individului cu mediul său, în special cu cel social. În 
această accepţiune, prezintă un interes deosebit conceptul personalitatea studentului în procesul de adaptare. 
Aceasta presupune o organizare dinamică precum şi o structură flexibilă şi receptivă a studentului capabil de 
adaptare rapida la schimbările din mediul universitar, aspecte ce ne-au determinat, pe parcurs, să observăm 
unele manifestări legate de personalitatea studentului în procesul de adaptare la mediul academic. 

De exemplu, G. R. Adams, M. D Berzonsky utilizează conceptul academic adjustiment - adaptare 
academică, ceea ce presupune adaptarea la caracteristicile sarcinilor academice. Autorii respectivi 
nominalizează factorii care au un impact pozitiv asupra adaptării academice a studenţilor, cum ar fi: faptul că 
trăiesc în campusuri universitare; experienţa academică; metodele de predare eficientă şi subiectele de studiu 
stimulative; interacţiunea cu facultatea în cadrul unor contexte neoficiale; implicarea în activităţi 
extracurriculare [1, p.192]. 

Expresia adaptare la procesul de învăţământ superior reflectă explicaţia potrivit dicţionarului de pedagogie, 
care defineşte procesul de învăţământ ca „o activitate sistematică şi organizată la care participă cadrele didactice 
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(organizare, conducere, predare, îndrumare, evaluare) şi studenţii (efort propriu, învăţare, asimilare, înţelegere, 
prelucrare, reţinere, aplicare); un proces de cunoaştere prin care studentul descoperă adevăruri noi pentru el prin 
efort personal, se instruieşte şi se educă (autoeducă) în acelaşi timp”. 

Autorii M. Zlate, V. Negovan [8, p. 21] susţin că adaptarea studenţilor în mediul universitar deţine toate 
notele definitorii ale adaptării individului la mediu, dar că respectivele note sunt modelate de particularităţile 
mediului universitar. 
Autorii citaţi disting două perioade ale procesului de adaptare: 
• prima perioadă este reprezentată de existenţa rivalităţii si a imaginilor cu caracter negativ, noul venit reţine 

numai experienţele negative ale grupului la care se raportează, iar experienţele negative ale unui membru 
sunt atribuite întregului grup, în timp ce colectivul anterior, din care provine, este idealizat; 

• a doua perioada se caracterizează prin dispariţia imaginii negative asupra grupului în întregime, înlocuirea 
ei cu aprecierea individuală privind membrii grupului. 
Baza acestor procese este egalizarea socială şi dispariţia izolării grupale, durata acestora depinzând de 

relaţiile de grup şi de caracteristicile valorice ale grupului în mediul universitar. 
În acest context, este necesar să înţelegem adevărata dimensiune a personalităţii studentului. O atenţie 

deosebită trebuie acordată şi următorilor indicatori menţionaţi de N. Vinţanu în ordinea respectivă:  
• profunzimea şcolarităţii anterioare; 
• nivelul de cultură al mediului în care trăieşte; 
• activitatea socială în care se află; 
• nivelul atins în pregătire şi profesionalizare; 
• imaginea despre sine şi despre viitor [Ibidem, p.91]. 

Studiind problemele adaptării în mediul universitar, F. Aysan, A. Băban, G. Savage, Van De Vijver, au 
observat că modul în care este perceput profesorul în sala de curs influenţează percepţia studenţilor asupra 
materialului de învăţat, ca mai apoi să stabilească dacă ceea ce le-a fost predat le este sau nu folositor. Autorii 
citaţi consideră un factor important în procesul de adaptare rezultatul interacţiunii dintre caracteristicile de 
personalitate ale studentului şi experienţele sale trăite în mediul universitar [1].  

Procesul de adaptare în mediul universitar nu poate fi redus la simpla însuşire a informaţiilor implicate 
în procesul de instruire. Acesta antrenează un cumul de factori interni şi externi. Prin urmare, studentul nu este 
pasiv în raport cu condiţiile de mediu, ci le asimilează prin intermediul condiţiilor interne (premisele ereditare, 
stocul de programe şi experienţa de care dispune. Interiorizând condiţiile externe oferite de mediu în raport cu 
individualitatea sa, personalitatea se adaptează la aceste condiţii tocmai datorită plasticităţii scoarţei cerebrale şi 
capacităţii sale de învăţare, dobândind noi abilităţi de adaptare. 

Candidatul la studii superioare este nevoit să se acomodeze în noul local, care este mult mai spaţios decât 
liceul în care a studiat anterior, la noii săi colegi, care pot fi de diferite naţionalităţi, cu un nivel de pregătire 
variat, la diferite valori culturale şi, nu în ultimul rând, la profesorii universitari. În acest sens, studentul trebuie 
să se adapteze circumstanţelor propriei situaţii şi unor schimbări imprevizibile. Este necesar să se înţeleagă că 
adaptarea optimă a studentului depinde de condiţiile unui climat universitar favorabil. 

În explicarea conduitei studentului, în cercetarea complexă a personalităţii lor şi a procesului de adaptare, 
analiza lumii spirituale a acestora nu poate fi ignorată de profesori. 

Adaptarea studentului trebuie analizată ţinând cont şi de indicatorii relaţionali. Aceasta se referă la 
preferinţele pe care un anumit student le are faţă de ceilalţi colegi şi invers. Locul pe care îl va ocupa studentul 
în relaţiile interpersonale îi va asigura prestigiul şi poziţia sa în grup. În acest sens, studentul este obligat să se 
conformeze unor norme de grup. Astfel, adaptarea studentului poate fi realizată doar în condiţiile unui climat 
oportun de disciplină, exprimat prin respectarea cerinţelor universitare, a normelor de conduită în grupul 
studenţesc şi în mediul extrauniversitar. În anturajul unei atmosfere pozitive studentul îşi va dezvălui la 
maximum posibilităţile sale de studiu, iar în situaţii defavorabile studentul se complexează, nu se adaptează în 
grupul studenţesc şi riscă să abandoneze studiile. În condiţiile evaluării, factorii determinanţi ai adaptării pot fi 
consideraţi cei biologici şi psihologici, care se manifestă prin starea de sănătate a studentului şi va influenţa 
reuşita acestuia. Majoritatea specialiştilor în domeniu consideră adaptat cerinţelor universitare acel student care 
obţine fără dificultăţi performanţele preconizate. Adaptarea studentului se manifestă în procesul de învăţământ, 
care este forma fundamentală de activitate pentru student, ce presupune implicarea primordială a întregii 
structuri psihice a tânărului. Aceasta integrează percepţiile, reprezentările, memoria, gândirea, limbajul, atenţia, 
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imaginaţia, motivaţia şi voinţa, fiind mediate de caracter, temperament şi afectivitate ca trăsături dominante ale 
personalităţii. 

Adaptarea ţine de inteligenţă, deoarece aceasta constă în capacitatea de a cunoaşte şi înţelege corect şi 
repede, de a anticipa evenimentele şi de a evalua rezultatele acestora. Este recunoscut faptul că între inteligenţă 
şi adaptare există o corelaţie directă, deoarece inteligenţa este considerată ca adaptare rapidă şi eficace la 
cerinţele mediului în transformare şi ale condiţiilor socio-economice. Acest aspect rezultă şi din definiţia 
inteligenţei, care este interpretată ca fiind „capacitatea de adaptare la situaţii problematice noi’’; „instrument al 
reuşitei’’; „al cunoaşterii, abstractizării, al combinării şi sintezei”. 

Cu toate că studentul are abilităţi de studiu individual, fără implicarea directă a părinţilor, factorii 
familiali influenţează nemijlocit asupra personalităţii şi deci au consecinţe asupra procesului de adaptare. 
Aceasta depinde de nivelul cultural, educativ şi afectiv al familiei, de profesia părinţilor, de aspiraţiile acestora 
şi de relaţiile cu copilul lor. 

În categoria sferei de influenţă evidenţiem factorii pedagogici şi ne referim la:  
• formele de organizare a învăţământului; 
• metodele şi mijloacele de învăţământ; 
• natura cerinţelor universitare; 
• personalitatea şi profesionalismul profesorului; 
• atitudinea şi relaţiile cu studentul. 

Aşadar, cel mai semnificativ criteriu de adaptare a studentului în mediul universitar este considerată 
calitatea rezultatelor obţinute. Cu toate acestea, ţinem să menţionăm şi acomodarea tânărului la grupul 
studenţesc şi însuşirea unor valori sociale corespunzătoare vârstei.  

Succesul la învăţătură al studentului este considerat ca un indicator al aptitudinilor, ca element 
motivaţional, ca expresie a atitudinii studentului faţă de cerinţele învăţământului superior şi faţă de specialitatea 
aleasă.  

Există o corelaţie între nivelul dezvoltării personalităţii studentului, starea lui de sănătate şi gradul de 
adaptare. Menţionăm şi faptul că dificultăţile de adaptare pot fi reduse, dacă în ultimii ani de liceu activităţile de 
studiere vor fi apropiate ca procedură de cele universitare. La început diversitatea manifestărilor de adaptare 
poate fi observată în funcţie de vârstă, sex, nivel de dezvoltare, volum de cunoştinţe, nivel de cultură şi educaţie. 

Comportamentul studentului inadaptat poate fi o consecinţă a unei labilităţi afective cu tendinţă spre 
emotivitate ridicată şi din această cauză studentul este adesea blocat. Aceste blocaje se răsfrâng negativ asupra 
capacităţii de învăţare şi asupra propriilor aspiraţii. În cadrul activităţilor, studentul este lipsit de trăirea 
propriului succes, iar aceasta reduce securitatea intelectuală atât de necesară adaptării la situaţii noi. 

După cum am menţionat, studenţii reuşesc doar parţial să conştientizeze factorii care contribuie la procesul 
de adaptare, de aceea, în prima perioadă, profesorul îi poate ajuta. În acest sens, evidenţiem factorii importanţi 
implicaţi în adaptare care pot fi observaţi uşor de orice profesor:  
• factori de personalitate: personalitatea, maturitatea socio-afectivă, toleranţa la frustrare, stabilitatea 

emoţională, sistemul motivaţional-atitudinal, setul de atitudini, aptitudini; 
• factori de mediu: relaţiile de grup, climatul psihosocial, relaţiile studentului cu profesorii. 

Manifestarea comportamentală din aceasta perioada este foarte importantă pentru stabilirea relaţiilor şi, 
evident, pentru socializarea tânărului. Este lesne să înţelegem că studenţii trebuie sa suporte schimbarea 
mediului, rigorile mediului universitar, oboseala – toate aceste capacităţi constituie adaptarea fizică; să se 
insereze într-un mediu nou, să limiteze timpul distracţiilor, să-şi controleze impulsurile, emoţiile, timiditatea, 
frica si agresivitatea – toate aceste capacităţi constituie adaptarea psihologică; trebuie să-şi părăsească familia, 
uneori localitatea, universul cultural obişnuit, habitual pentru a veni să trăiască într-o nouă colectivitate, într-un 
mediu care cere integrare în grup, participare permanentă - această aderenţă la colectiv şi la instituţie reprezintă 
adaptarea socială. 

După cum am specificat, cercetările contemporane înaintează problema modului în care trebuie studiat 
aspectul psihosociologic al adaptării studentului: la nivel individual sau la nivelul instituţiei. De altfel, citându-l 
pe I. Neacşu [Apud 5, p. 24], vom menţiona: idealul educaţiei nu este un model standard, impus o dată pentru 
totdeauna, ci un model dinamic ce permite redimensionări în funcţie de câmpul de posibilităţi în care are loc 
educaţia. Un ideal educaţional ar trebui să se caracterizeze prin trei dimensiuni:  
• dimensiunea pedagogică – să permită o transpunere practică în plan instructiv-educativ; 
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• dimensiunea psihologică – să răspundă nevoilor şi posibilităţilor indivizilor, nu trebuie să fie cu mult peste 
„putinţa” oamenilor; 

• dimensiunea socială – să fie congruent sau coextensiv unor cerinţe sociale. 
În acest context, în majoritatea studiilor citate se menţionează următoarele etape în procesul de adaptare a 

studentului la mediul academic:  
1. etapa de acomodare – domină teama si supunerea, sentimentele de părăsire şi neputinţă. La prima etapă, 

este un atent observator a ceea ce se întâmplă; în urma evaluării persoanelor, normelor, valorilor, adoptă o 
anumită conduită; 

2. etapa de adaptare – căutarea recompenselor si câştigarea bunăvoinţei; 
3. etapa de participare – studentul nu se mai simte străin faţă de ceilalţi şi are un comportament activ în 

relaţiile interpersonale. Măsura participării este determinată de gradul de implicare psihosocială a fiecărui 
student şi acceptarea lui de către ceilalţi; 

4. etapa de integrare – corespunde dependenţei de grup. 
Integrarea studentului în mediul universitar se desfăşoară pe trei niveluri: integrarea tânărului venit în grup; 

integrarea în sistemul general de norme ale vieţii studenţeşti; integrarea grupei în sistemul general de norme si 
valori ale universităţii. 

Prin urmare, una dintre cele mai importante competenţe implicate în procesul de adaptare în mediul 
universitar este capacitatea de autoreglare a studentului, reflectând gradul de participare la procesul de instruire. 
Autoreglarea include abilitatea de monitorizare a propriei evoluţii cognitive, de organizare a timpului şi de 
orientare în spaţiul universitar, acestea fiind caracteristice studenţilor cu nivel înalt de autoreglare. 

De exemplu, cercetările desfăşurate în Turcia şi România cu scopul identificării dificultăţilor de adaptare în 
mediul universitar au demonstrat că studenţii atribuie factorilor externi principala cauză a inadaptări: 
personalitatea profesorului, metoda de predare, relaţia cu profesorii şi problemele familiale. Pentru facilitarea 
adaptării în mediul universitar, studiul recomandă un antrenament al studenţilor vizând probleme de atribuire a 
succeselor şi eşecurilor personale, astfel încât dimensiunea internă a personalităţii să fie valorizată şi stimulată 
[2]. 

Pentru a înţelege cum influenţează universitatea asupra dezvoltării şi adaptării studentului, este necesar să 
analizăm schimbarea atât la nivel individual, cât şi la nivel instituţional, să urmărim compatibilitatea persoană – 
mediu. Prin urmare, studentul nu este pasiv în faţa condiţiilor de mediu, ci le asimilează prin intermediul 
condiţiilor interne şi experienţa de care dispune. Interiorizând condiţiile externe oferite de mediu în raport cu 
personalitatea sa, studentul se adaptează la aceste condiţii tocmai datorită propriilor trăsături de personalitate, 
dobândind noi abilităţi de adaptare. Astfel, adaptarea optimă depinde de dezvoltarea generală şi armonioasă a 
tuturor laturilor personalităţii. După cum observăm, indicatorii, factorii şi condiţiile adaptării sunt 
interdependenţi, iar pentru facilitarea adaptării studenţilor este necesară cunoaşterea acestora şi coordonarea 
acţiunilor conform unui program bine stabilit. Prin urmare, este necesar să se exploreze şi să se aprecieze nivelul 
adaptării fiecărui student, si anume, cum se acomodează în mediul universitar, la ritmul vieţii, la ierarhie si 
modul în care aderă la scopul si valorile instituţiei. Trebuie să se evalueze prin anchetare opiniile si atitudinile 
studenţilor faţă de modul de viaţă şi de valorile morale, să se analizeze gradul de implicare în activităţi. Toate 
aceste dimensiuni sunt corelative, convergenţa lor fiind şi un indicator al propriilor competenţe care vor facilita 
adaptarea şi, evident, succesul şi reuşita la învăţare. Considerăm că una din premisele prevenirii şi înlăturării 
dificultăţilor de adaptare constă în cunoaşterea cauzelor acestora. Este indicat să intervenim încă înainte de 
manifestarea evidentă a dezechilibrului emoţional, a tulburărilor adaptative. Dacă ne referim la mediul 
universitar, crizele şi perturbările comportamentale apar din diferite cauze. De exemplu, ca efect al discordanţei 
dintre pregătirea şcolară anterioară şi noile cerinţe universitare. Aceste diferenţe sunt analizate drept surse de 
inadaptare, ţinând cont de observaţiile întreprinse pe parcursul experimentului: 

Învăţământul universitar este diferenţiat în funcţie de aptitudini; prezenţa sau absenţa acestora influenţează 
procesul de adaptare – vocaţia profesională este o realitate pentru candidatul la studii, astfel studentul care 
întâmplător a ales facultatea va întâmpina mult mai multe dificultăţi de adaptare. 

Învăţământul universitar presupune un studiu aprofundat al disciplinelor dintr-un domeniu de specializare, 
iar, în acest sens, sunt solicitate eforturi cognitive mai mari şi de durată – informaţie nouă, planuri noi de 
pregătire, obiecte noi cu profil de specializare, care nu mai corespund cu solicitările din liceu; astfel cel care nu 
are deprinderi de studiere  aprofundată şi nu va depune eforturi cognitive mai mari şi de durată riscă să se 
adapteze mai greu la noul sistem de învăţământ. 



246 247

驀Ф

UNIVERSITATEA DE STUDII EUROPENE                                                             VECTOR EUROPEAN  
DIN MOLDOVA                                                           REVISTA ŞTIINŢIFICĂ Nr.2/2014 

 
CONFERINŢA INTERNAŢIONALĂ ŞTIINŢIFICO-PRACTICĂ 

“ABORDĂRI EUROPENE ÎN CERCETARE ŞI INOVARE” 
9-12 OCTOMBRIE 2014 

 
 

Specializarea universitară şi învăţarea la acest nivel au o relaţie deosebită cu noutăţile din ştiinţă, obiectele 
noi sunt introduse în fiecare an de studiu şi se cere flexibilitate de gândire şi acceptarea noului – studentul este 
solicitat să desfăşoare activităţi complexe de gândire pentru a însuşi noţiuni şi idei cu grad mare de dificultate, 
iar toate acestea presupun: a) adaptarea capacităţilor la noile cerinţe; b) antrenarea şi dezvoltarea structurii de 
gândire, corespunzător specializării pe care o urmează; c) antrenarea strategiilor de abstractizare şi generalizare. 

La facultate se cere mai mult timp de pregătire, complexitatea conţinuturilor de învăţare universitară 
obligă alocarea unui timp mai îndelungat pentru actul predării şi, totodată, o desprindere de cel al seminarelor 
– deseori studentul nu face deosebire dintre volumul de sarcini cognitive care este mai mare decât la liceu, iar 
aceasta presupune un efort sporit de receptare a cursurilor din partea studenţilor, de înţelegere şi de structurare 
proprie a conţinutului învăţat. 

Seminarele sunt activităţi complementare faţă de cursuri, au propria tematică şi cer studenţilor implicare 
activă şi pregătire specială – pregătirea pentru seminare impune cerinţe deosebite faţă de cele din liceu şi, mai 
nou, pregătirea individuală în portofoliu poate fi pentru unii o dificultate de adaptare la nivel de selectare a 
bibliografiei, care trebuie studiată pentru a găsi ideile principale la problemele care vor fi dezbătute şi mai ales 
că şi volumul de sarcini cognitive este mai mare decât în liceu. 

Complexitatea sarcinilor de rezolvat presupune o diversificare de sarcini atât din punctul de vedere al 
dificultăţilor, cât şi al timpului necesar pentru a le rezolva – în acest sens, pentru unii studenţi apar dificultăţi de 
gestionare a timpului propriu. Modalitatea specială de evaluare în învăţământul superior îi determină pe unii 
studenţi să se angajeze în activităţi extrauniversitare, urmate de reducerea timpului de învăţare sistematică şi 
intensificarea pregătirii în sesiune. 

Învăţământul superior oferă studenţilor un câmp larg al independenţei şi autonomiei în învăţare – unii 
studenţi nu sunt pregătiţi pentru această condiţie, prin urmare, cei care nu realizează această diferenţă se 
pomenesc într-o situaţie de dezorientare şi nu pot să-şi organizeze propriul program de studiu, iar aceasta va 
spori inadaptarea. 

Învăţământul superior implică noutăţi în ceea ce priveşte relaţiile sociale – relaţiile cu profesorii sunt greu 
de stabilit, deoarece, uneori, studenţii au reţineri în comunicare sau se jenează să solicite ajutor; studentul 
inadaptat caută într-o măsură sporită dialogul cu profesorii – fapt recunoscut de studenţii chestionaţi, însă 
deseori nu pot depăşi anumite bariere.  

Aşadar, există o concordanţă reală între nivelul dezvoltării personalităţii studentului, starea lui de sănătate, 
nivelul de adaptare şi condiţiile mediului universitar. Din aceste perspective, prezentăm următoarele 
recomandări utile în optimizarea procesului de adaptare a studenţilor în mediul universitar: 

1. Candidaţii la studii superioare trebuie să fie informaţi din timp referitor la cerinţele studiilor superioare; 
aceasta poate facilita adaptarea optimă la procesul de învăţământ. Individualizarea, diferenţierea şi 
adaptarea treptată a programelor prevăzute din timp reprezintă un avantaj pentru student, universitate, dar şi 
pentru societatea contemporană. Prin urmare, elaborarea unui program integral pentru toţi anii de studii, 
bibliografia selectivă şi recomandările pot fi publicate şi distribuite în ultimii ani de liceu; acestea vor 
contribui la informarea despre specializarea respectivă şi la cerinţele studiilor superioare, ceea ce va micşora 
perioada de adaptare la procesul de învăţământ superior. 

2. Implementarea Modelului psihopedagogic de optimizare a procesului de adaptare a studentului în mediul 
universitar contribuie la dinamizarea procesului de adaptare, la sporirea eficienţei comunicării profesor – 
student, student – profesor. 

3. Programul de optimizare a nivelului de adaptare experimentat pe eşantionul prezentat poate fi aplicat în 
prevenirea şi înlăturarea dificultăţilor de adaptare, poate dinamiza procesul de adaptare, facilitând integrarea 
studentului în mediul universitar. De asemenea, poate preveni abandonul universitar şi crea premise pentru 
adaptarea profesională. 

4. Universitatea deţine un control sporit asupra procedurilor de înmatriculare. În acest sens, poate să furnizeze 
o perioadă adecvată de socializare anticipativă (publicitate, conferinţe, ziua uşilor deschise etc.). Este 
importantă informaţia pe care o au studenţii despre instituţia dată. În acest sens, ei îşi formează o anumită 
viziune despre universitate, despre profesori şi, evident, despre sistemul de învăţământ superior. 
Considerăm necesară introducerea unui curs facultativ de promovare a strategiilor de adaptare a 
studentului în mediul universitar, având scopul de a valorifica strategii noi de adaptare socială şi de 
optimizare a procesului de adaptare. 
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5. Investigaţia realizată denotă faptul că adaptarea studenţilor este un proces complex şi influenţat de numeroşi 
factori, inclusiv de condiţiile mediului universitar. În acest sens, este necesară organizarea unui Centru 
Universitar de Consiliere Psihologică şi Orientare Profesională, unde ar funcţiona şi un Laborator de 
Asistenţă pentru adaptarea studenţilor în mediul universitar. 
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Rezumat:Există mai multe modele de analiză a relaţiei educaţionale. Unul din cele mai cunoscute este cel al lui 

Bellack şi Davitz, care pornesc de la analiza limbajului ca instrument fundamental de comunicare. Există trei niveluri de 
analitică şi investigate a relaţie profesor-elevi: structura globală a activităţii şcolare, studiul relaţiilor elementare şi 
studiul comportamentelor induse prin aceste relaţii. Comunicarea educaţională este determinată nu numai de 
caracteristicile psihologice ale profesorului şi elevului, ci şi de cele sociale. Elevii trebuie consideraţi ca fiinţe concrete, în 
ansamblul determinărilor la care sînt supuşi, atât ca persoane, cât şi relaţiile dintre ei.  
Cuvinte-cheie: relaţie educaţională, relaţie profesor-elevi, comunicarea educaţională, activitate   şcolară. 

Abstract: Models of analyse of educational relationship. There are more models of analysis of educational 
relationship. One of the most known belongs to Bellack and Davitz, that starts from the analysis of language like a 
fundamental tool of communication. There are three levels of analysis and researches of the relation teacher-alumnus: 
global structure of the scholar activity, study of elementary relations and study of the inducted behaviors of these 
relationships. Educational communication is determined not only by psychological characteristics of the teacher and 
alumni, within the environment of determinations they a submitted, as well as de relationships between them. 
Key-words: educational relationship, relation teacher-alumnus, educational communication  scholar activity. 
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Introducere 

Există permanent o dezbatere continuă în societate în legătură cu eficienţa învăţământului. Performanţele 
elevilor sunt legate, în opiniile multora, de dăruirea şi calitatea corpului profesoral, de dotarea materială a 
şcolilor şi de felul în care este structurată intervenţia educativă în ansamblu. Aceasta înseamnă că simţul comun 
crede că elevii evoluează într-un mediu care le determină succesele şi eşecurile. Că eficienţa lor la învăţătură, 
chiar motivaţia, depind de mediul social organizat de adulţi. Trebuie să menţionăm că unii psihologi sociali, 
scrupuloşi, dar deficitari din punct de vedere metodologic, au ajuns să susţină că variaţiile din comportamentul 
profesorilor nu produc diferenţe în performanţele elevilor. Într-adevăr, au fost publicate studii despre eficienţa 
profesorului, care au sfârşit prin a avansa concluzia că nu există decât o corelaţie extrem de slabă între variabilele 
legate de comportamentele profesorilor şi reuşita elevilor. De fiecare dată când rostim cuvintele „dascăl – 
profesor -  pedagog - cadru didactic”,  unii dintre noi îşi reprezintă portretul unei anumite persoane care 
întruchipează tot ceea ce credem noi că reprezintă modelul de pedagog.  

Conceptul profesor/pedagog include specialiştii educatori implicaţi în învăţământul de toate gradele, în 
funcţiile de: învăţător, institutor, dascăl, cadru didactic, magistru, educator, profesor de liceu sau universitar, 
care constituie cadrul personalului didactic, componentă remarcabilă a intelectualităţii.  

Pedagogul este persoana care realizează o misiune deosebit de importantă, de formare şi dezvoltare a 
personalităţii tinerei generaţii, precum şi de instruire profesională în cadrul instituţiilor de învăţământ în 
concordanţă cu necesităţile vitale socio-profesionale, morale şi cetăţeneşti. Prin aceste activităţi profesorul 
contribuie la realizarea celui mai important produs al societăţii, al omului instruit, calificat, capabil să se 
integreze prin activităţi social-utile, contribuind la producerea bunurilor materiale şi spirituale, la progresul 
continuu al societăţii. Profesorul este principalul factor al educării şi instruirii tinerilor, având rolul de 
îndrumător contribuie la pregătirea omului pentru activitatea şi creaţia independentă. Având în vedere că 
profesorii constituie un valoros eşantion al intelectualităţii, este necesar ca, concomitent cu realizarea 
obiectivelor lor principale - educarea şi instruirea tinerilor, să se manifeste şi ca o forţă şi un factor de progres 
social, de dezvoltare a ştiinţei şi culturii, de ridicare a nivelului cultural al societăţii. Pentru a-şi realiza eficient 
performanţele activităţii sale complexe, profesorul trebuie să-şi formeze şi să manifeste o gamă variată de 
competenţe profesionale şi civice, care să-l definească ca specialist, ca om de ştiinţă, cultură, ca pedagog, 
manager, având şi o cultură de importanţă primordială în activitatea educaţională a profesorului [3, pag.165]. 

Pentru alţii, reprezentarea pedagogului este constituită dintr-o sumă de trăsături, selectată din mulţimea 
de exemple oferită pe timpul anilor de şcoală. Unii psihopedagogi consideră că primul pedagog care ne 
marchează existenţa este învăţătorul, deşi sunt mulţi cei care pot mărturisi că există numeroşi dascăli care au 
contribuit semnificativ la dezvoltarea lor ulterioară. Cert este un lucru: toate aceste moduri diferite de percepere 
a modelului profesorului ideal au un numitor comun - leagă imaginea pedagogului de acţiunea de îndrumare, 
orientare, formare, altfel spus, în termeni pedagogici: instruire şi educaţie. 
 
Rezultate şi discuţii 

A fi pedagog înseamnă un risc asumat, deoarece pregătirea pentru a preda, pentru a-i învăţa pe alţii cum să 
înveţe este o operă niciodată încheiată şi care implică multă răbdare, multe momente de incertitudine, de descurajare 
şi multe ore de studiu, iar rezultatele nu pot fi măsurate nici cantitativ şi nici imediat. Totuşi, la capătul acestui 
drum te pot aştepta multe bucurii şi satisfacţii [5, p. 149] 

După Rene Hubert (1965), principala calitate a profesorului este vocaţia pedagogică, exprimată în „a te 
simţi chemat, ales pentru această sarcină şi apt pentru a o îndeplini”. El consideră că vocaţiei pedagogice îi sunt 
caracteristice trei elemente: iubirea pedagogică, credinţa în valorile sociale şi culturale, conştiinţa responsabilităţii 
faţă de copil, faţă de patrie, faţă de întreaga umanitate. 

M.A. Bloch (1968), consideră că „arta pedagogică este înainte de toate arta de a te pune la dispoziţia 
copiilor, de a simpatiza cu ei, de a le înţelege universul, de a le sesiza interesele care îi animă, se întemeiază în 
mare parte pe un dar, pe care candidaţii la funcţia de profesor îl au sau nu îl au. Însă, o bună formare (a 
profesorului) poate ajuta acest dar să se dezvolte. 

Dacă M.A. Bloch susţine că arta de a-i învăţa pe alţii reprezintă un dat natural, există şi autori care cred 
că meseria de profesor se învaţă ca oricare altă meserie. Cele mai multe discuţii s-au purtat asupra trăsăturilor de 
personalitate ale profesorilor, care acompaniază actul educaţional şi influenţează rezultatele procesului de învăţare. 

اك

UNIVERSITATEA DE STUDII EUROPENE                                                             VECTOR EUROPEAN  
DIN MOLDOVA                                                           REVISTA ŞTIINŢIFICĂ Nr.2/2014 

 
CONFERINŢA INTERNAŢIONALĂ ŞTIINŢIFICO-PRACTICĂ 

“ABORDĂRI EUROPENE ÎN CERCETARE ŞI INOVARE” 
9-12 OCTOMBRIE 2014 

 
 

În acest context, principala modalitate de operaţionalizare a conţinutului personalităţii profesorului, căreia i-au fost 
consacrate numeroase studii, este aptitudinea pedagogică. 

Un pedagog contemporan trebuie să cunoască idealurile morale, modelele pe care le oferă progresul 
istoric al eticii umane, formele, metodele şi conţinuturile (organizarea faptelor în felul în care să permită 
realizarea obiectivelor şi finalităţilor educaţiei etice) pentru a contribui la evaluarea lor în conştiinţa elevilor sau 
pentru a apăra imaginea personalităţii pedagogului. 

Competenţa pedagogului nu este suficientă în acţiunea de asigurare automată a formării calităţilor 
morale, etice şi spirituale la copii. Competenţa, toleranţa, empatia, creativitatea şi măiestria pedagogică sunt 
trăsături ale personalităţii profesorilor. Ele se manifestă în procesul organizării educaţiei, iar manifestarea 
măiestriei pedagogice ar putea fi urmărită şi în procesul educaţiei, comunicării etice.  

Statutul social al profesorului în societatea contemporană pare să fie statutul clasei mijlocii. Meseria de 
profesor nu se găseşte între cele mai solicitate, dar nici între cele evitate. Profesiunea intelectuală, respectată, nu 
distribuie deţinătorului putere, influenţă sau venituri superioare. Dar conferă prestigiu şi satisfacţii, vocaţia fiind 
considerată unul dintre motivele de bază în alegerea acestei profesiuni [6, p. 184]. 

Demersurile care conduc la definirea statutului profesional includ, ca etapă importantă, identificarea 
nivelului la care se situează în prezent prestaţia profesorului, în contextul efortului de legitimare a profesiei 
didactice în câmpul profesiilor sociale. Activitatea didactică are o dimensiune umană foarte evidentă, fapt care 
implică nu doar cunoştinţe şi competenţe, descriptibile în termeni de standarde profesionale, ci şi atitudini, 
valori, etos - toate greu şi inutil de standardizat [2, p. 167]. 

Cadrul didactic nu este doar un agent care se supune unui sistem de norme, ci şi un actor care se 
investeşte în ceea ce face, conferă semnificaţii, trăieşte activitatea cu elevii, cu un indice de intervenţie personală 
importantă. El activează funcţionează într-un „spaţiu de relativă incertitudine, de urgenţă şi de risc”, ceea ce 
face ca activitatea sa să nu se reducă la aspectele detectabile, observabile şi explicite [7, p. 98].  

Prin activitatea cu elevii, profesorul îndeplineşte multiple roluri, printre care: instructor, actor, mediator 
facilitator, moderator, autoritate instituţională, confesor şi protector, consilier şi terapeut, re(modelator), 
purtător de mesaje, lider de opinie ştiinţifică, manager profesionalizat (Neacşu, 2002). 

Complexitatea atribuţiilor pe care le îndeplineşte şi rolul de conducere pe care îl exercită în desfăşurarea 
activităţilor didactice atribuie profesorului însuşirea de principală resursă umană a activităţii de instrucţie şi 
educaţie. Statutul profesorului acoperă atât sfera socială, cât şi cea pedagogică. 

Statutul social al pedagogului reflectă dimensiunile modelului cultural adoptat pe parcursul unor etape 
de evoluţie istorică. Pe fondul recunoaşterii formale a rolului prioritar al educaţiei în societăţile (post)moderne, 
profesorul realizează tranziţia pedagogică de la instruirea de masă, specifică modelului de dezvoltare de tip 
industrial, spre (auto)instruirea permanentă, diferenţiată şi aprofundată în sens curricular, proprie culturii 
postindustriale, de tip informaţional. 

Relaţia profesor-elev constituie structura de bază a instruirii, în calitatea acesteia de principal subsistem 
al educaţiei [1, p. 172]. 

Studiile consacrate în domeniul psihologiei educaţiei evidenţiază următoarele caracteristici ale relaţiei 
dintre profesor şi elev: 
1) caracterul complex al relaţiei profesor-elev care funcţionează într-un „câmp pedagogic” deschis, care 

include numeroase forţe stimulative dar şi de blocaj, convergente dar şi divergente; 
2) caracterul asimetric, rezultat din statutul diferit, generat de pregătire, vârstă, experienţă pedagogică şi 

socială a celor doi „actori ai educaţiei” - profesorul şi elevul, caracter exprimat la nivelul acţiunilor şi al 
influenţelor pedagogice; 

3) caracterul dinamic şi evolutiv, rezultat ca urmare a intervenţiei mai multor categorii de factori: a) 
psihogenetici (dezvoltarea psihică a elevului de-a lungul şcolarităţii);  

      b) organizaţionali (structura sistemului şi a procesului de învăţământ);  
      c) psihosociali (percepţia şi reprezentarea socială, intercunoaşterea realizată prin intermediul proceselor 
logice, raţionale);  
       d) de personalitate (trăsături generale şi specifice definitorii pentru: personalitatea profesorului - 
personalitatea elevului); 
4) caracterul interactiv, presupune un transfer reciproc de influenţe şi de stări socio-afective şi motivaţionale cu 

efecte transformatoare (pozitive sau negative) la nivelul personalităţii celor doi factori ai educaţiei”, la 
nivelul dinamicii raporturilor dintre statut şi roluri; 
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5) caracterul consonant afectiv exprimat în activitatea de educaţie, instruire, învăţare, organizată formal şi 
nonformal, dar şi pe parcursul numeroaselor influenţe de tip informai realizate la nivelul legăturilor 
reciproce dintre cei doi „actori”, în clasă, şcoală dar şi în afara şcolii. 

Analizele realizate de psihologia educaţiei contribuie la aprofundarea înţelegerii problematicii relaţiei 
dintre profesor şi elev, temă fundamentală în domeniul pedagogiei. Cum subliniază Osterrieth, nu poate fi 
considerată o „întâlnire umană” un schimb verbal care angajează partenerii doar în plan intelectual. ,,Un dialog 
este autentic, dacă fiecare personalitate se angajează în întregime, se manifestă exprimându-şi cu sinceritate, - 
pentru că se simte aprobată - emoţiile, ideile, experienţele, acceptând în totul sentimentele, ideile şi experienţele 
celorlalţi, pentru că doreşte să le înţeleagă, la nevoie să-şi modifice atitudinile şi intenţiile, cooperând cu ceilalţi 
într-o căutare comună”. Dimensiunea afectivă, încredere  a care se stabileşte între profesor şi elevi este atât de 
importantă încât - după opinia lui Dobesso - ea poate, adesea, surmonta un handicap profesional al cadrului 
didactic, performanţele elevilor fiind superioare celor în situaţia de carenţă afectiv-relaţională. 

Există mai multe modele de analiză a relaţiei educaţionale. Unul din cele mai cunoscute este cel al lui 
Bellack şi Davitz, care pornesc de la analiza limbajului ca instrument fundamental de comunicare şi identifică 
activităţile  pedagogice implicate  în schimbul verbal dintre profesor şi elevi şi anume    structurarea,  solici-
tarea, răspunsul şi reacţia. 

O schemă mai amplă de analiză a comunicării didactice a elaborat E. Bayer care, pe lângă direcţia şi 
rolul schimburilor verbale, analizează şi comportamentul pedagogic al profesorului (cu funcţiile sale) şi, de 
asemenea, conţinuturi cognitive ale comunicării. 

Un model mai puţin cunoscut, dar cvasi-complet şi, de aceea, foarte util în efortul de a identifica toate 
componentele relaţiei pedagogice, este cel elaborat de J. Chobaux. El constituie şi un util instrument de 
autoevaluare a activităţii  didactice. Tocmai de aceea redăm aici mai pe larg unele aspecte ale sale. După opinia 
autoarei există trei niveluri de analitică şi investigate a relaţie profesor-elevi: structura globală a activităţii 
şcolare, studiul relaţiilor elementare şi studiul comportamentelor induse prin aceste relaţii. La nivelul structurii 
globale putem identifica următoarele aspecte implicate în structura temporală a activităţii şcolare: secvenţe 
temporale, consacrate unor conţinuturi distincte (obiecte de învăţământ), subsecvente consacrate unor activitate 
distincte (activităţi intelectuale, de organizare, gestuale etc.) şi activităţi elementare (componente ale unei 
subsecvente), consacrate diferitelor operaţii efectuate de elevi (de exemplu, activitatea intelectuală poate fi 
descompusă în 6 tipuri de activităţi elementare - de ascultare, de repetiţie, de control, de aplicare, de discuţie, 
individuale) [3, p. 211]. 

La nivelul al doilea - al relaţiilor elementare - pot fi surprinse categoriile de comportamente ale 
profesorului şi ale elevilor, care apar în realizarea activităţilor elementare. Din acest punct de vedere pot fi 
definite mai multe categorii de relaţii pedagogice, prin descrierea comportamentului fiecărui termen al acesteia. 
- Relaţia realizată printr-o directivă dată de profesor care implica executarea ei de către elevi. Gradul de 

interacţiune este slab. Iniţiatorul relaţiei este profesorul. 
- Relaţie bazată pe control neverbalizat al activităţii care implică urmărirea sarcinii. Gradul de interacţiune 

este slab. Iniţiator, profesorul. 
- Relaţie caracterizează printr-un aport de informaţii care implică ascultarea. Gradul de interacţiune este mai 

puternic. Iniţiatori, atât profesorul, cât şi elevii. 
- Relaţie bazată pe aport de comentarii, de evaluări care implică tot ascultarea  conţinutul transmis are 

caracter normativ). 
- Relaţie caracterizează prin cerere de informaţii care implică (pentru elev) un aport de informaţii. Gradul de 

interacţiune este mai puternic. Iniţiator, ambii. 
- Relaţie bazată pe schimb de informaţii. Spre deosebire de cea anterioară schimburile nu sînt dirijate prin 

întrebările profesorului, realizându-se spontan şi liber. Gradul de interacţiune este puternic. 
- Absenţa relaţiei,  când elevii sînt lăsaţi în aşteptare. 
- Activitatea autonomă, de realizare a unei sarcini. Se caracterizează prin absenţa relaţiei, dar printr-o 

autonomie pe care profesorul o stimulează şi doreşte să o dezvolte. 
După categoria de relaţie care se stabileşte se observă că interacţiunea profesor-elevi este mai mult sau 

mai puţin puternică, iar gradul de activitate al celor implicaţi este mai mult sau mai puţin echilibrat. La nivelul 
al treilea - al comportamentelor - putem stabili o clasificare în raport cu dimensiunile relaţionale şi cu polul la 
care se situează relaţia (tradiţional sau modern). 
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Prima dimensiune situează relaţia educaţională în raport cu lumea exterioară, având în vedere îndeosebi 
procesul de transmitere şi achiziţionare de cunoştinţe (cunoaşterea lumii exterioare şi achiziţionarea mijloacelor 
de acţiune). Din punct de vedere al polilor la care se situează ea poate fi închisă sau deschisă, după cum 
cunoştinţele asimilate permit cunoaşterea autentică sau nu, permit acţiunea sau simpla adaptare pasivă. 

A doua dimensiune plasează relaţia educaţională în raport cu mediul social. Clasa de elevi este un grup 
social în care putem distinge mai multe niveluri de acţiune (cu comportamentele corespunzătoare): nivelul luării 
deciziei, al executării ei şi cel al controlului şi evaluării. Ea poate fi relaţie autoritară sau democratică, după 
gradul de participare efectivă a elevilor la decizie, evaluare etc. 

A treia dimensiune plasează relaţia educaţională în raport cu personalitatea elevilor. (Aspecte ale ei sînt 
implicate şi în primele două, dar aici este vorba de elev ca unitate individuală, specifică). Două tipuri de 
comportamente ale profesorului pot fi identificate şi anume: comportamentul profesorului faţă de elev ca fiinţă 
socială, diferită de  adult  şi comportamentul faţă de elev prin prisma caracteristicilor ce-i diferenţiază de alţi 
elevi. În raport cu cei doi poli, comportamentele pot fi: uniformizante sau individualizatoare. 

Relaţia pedagogică nu poate fi desprinsă de condiţiile în care se desfăşoară şi de multiplele determinări 
cărora este supusă. ,,Relaţia pedagogică nu poate să se realizeze într-un vas închis, independent de societate, de 
structurile sociale”. De aceea, profesorul şi elevul, pe de o parte, şi activităţile pe care ei le desfăşoare, pe de altă 
parte, trebuie analizate nu numai din perspectiva determinărilor psiho-individuale, ci şi a celor sociale. Predarea 
şi învăţarea desemnează „aspecte ale practicii educaţionale instituţionalizate” şi în această calitate „au o bază 
socială relaţională”. Pentru acest motiv dimensiunile sociale ale comunicării, determinările socio-culturale ale 
profesorului şi elevului, constituie premise importante ale analizei relaţiei de comunicare educaţională. Numai 
din această perspectivă putem identifica mai complet factorii care favorizează sau frânează comunicarea. 

Profesorul este rezultatul unui anumit tip de formaţie şcolară şi profesională, are anumite trăsături de 
personalitate etc.,  care - explicit sau nu – marchează activitatea sa pedagogică. Toate acestea fac din el un filtru 
de trecere a exigenţelor societăţii – cuprinse de idealul societăţii  - cuprinse în idealul educaţiei – spre practica 
formării tinerei generaţii. În calitatea pe care o are, profesorul face o anumită selecţie a cunoştinţelor ce urmează 
a fi transmise elevilor, în raport cu formaţia şi aspiraţiile sale, cu nivelul de interiorizare şi acceptare a 
exigenţilor sociale şi cu gradul de cunoaştere a aspiraţiilor tinerei generaţii. Acest decupaj social al cunoştinţelor 
are însă uneori o semnificaţie diferită la profesori şi elevi, ceea ce face ca aspectele implicate în relaţia 
educaţională ca relaţie intergeneraţională să influenţeze nemijlocit eficienţa procesului de instruire. 

Comunicarea educaţională este determinată, deci, nu numai de caracteristicile psihologice ale 
profesorului şi elevului, ci şi de cele sociale. Ei trebuie consideraţi ca fiinţe concrete, în ansamblul 
determinărilor la care sînt supuşi, atât ca persoane, cât şi relaţia lor.  

Statutul pedagogic al profesorului poate fi definit în raport cu trei criterii metodologice esenţiale: 
- obiectivele şi conţinuturile aflate la baza formării sale socio-profesionale, iniţiale şi continue; 
- rolurile socio-educaţionale asumate în mod direct sau indirect; 
- calităţile psihosociale implicate în activităţile specifice (cu scop predominant educativ-didactic, în 

context formal-nonformal), concentrate la nivel aptitudinal (de aptitudine specială). 
Realizând o disociere în interiorul conceptului de statut, N. Mitrofan (1986) identifică statutul moral, 

statutul profesional-ştiinţific, statutul psihopedagogie şi statutul psihosocial. Statutul psihosocial rezultă din 
interacţiunea exigenţelor, prescripţiilor, îndatoririlor legate de relaţionarea umană şi ansambluri de cunoştinţe, 
priceperi, deprinderi, aptitudini, motivaţii aparţinând persoanei educatorului luat în ipostaza de personalitate 
interpersonală. 

Aptitudinea pedagogică este o variabilă instrumentală, practică, efectivă, care asigură buna desfăşurare a 
procesului instructiv-educativ, dar, spre deosebire de celelalte componente ale personalităţii educatorului, ea 
reprezintă variabila de ieşire a sistemului. Între personalitatea profesorului şi performanţele elevilor nu este o 
relaţie strict lineară, personalitatea nefiind o variabilă strict cauzală, ci mai degrabă una moderatoare (Cerghit, 
2004). Având în vedere că acţiunea educativă se desfăşoară în condiţiile confruntării mai multor subiectivităţi, 
putem considera că analiza personalităţii educatorului este necesar a fi analizată din mai multe perspective [1, p. 
120]. 

Activitatea pedagogică implică mai multe tipuri de comportamente condiţionate de o serie de capacităţi 
psihosociale precum: capacitatea de a stabili uşor şi adecvat relaţii cu elevii, capacitatea de a influenţa uşor 
grupul, precum şi indivizii izolaţi, capacitatea de a comunica uşor şi eficient cu grupul şi cu fiecare membru în 
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parte, capacitatea de a utiliza în mod adecvat puterea şi autoritatea, capacitatea de a adapta uşor diferite 
stiluri de conducere. 

Orice situaţie pedagogică reală comportă, în principiu, o componentă afectivă, o componentă cognitivă, 
o componentă motorie şi o componentă senzorială. Eficienţa profesorului este necesar a fi interpretată, nu ruptă 
de context, ci articulată situaţiei, implicată într-un cadru relaţional şi grupal, profesorul jucându-şi activ rolul, 
făcând schimb de semnificaţii cu partenerii. 

Modelul personalităţii educatorului, fundamentat pe alternanţa reprezentare – afectivitate - convingere, 
susţine, de asemenea, concepţia potrivit căreia elementele ce formează structura personalităţii educatorului nu 
pot fi separate decât într-un mod artificial; ele nu funcţionează decât împreună, într-o unitate integrativ - 
dinamică. Personalitatea de bază a educatorului desemnează o structură a personalităţii internă, mobilă şi 
flexibilă, parţial polivalentă, cu care individul intră în câmpul profesional psihopedagogie. Ea are o structură 
complexă, care conţine două dimensiuni majore: personalitatea reală şi aptitudinea psihopedagogică. 

Structura personalităţii de bază, concepută ca o unitate integrativ-dinamică, este analizată pe şapte 
paliere: temperamentală; intelectual-cognitivă, incluzând senzorialul, limbajul şi capacităţile intelectuale; afectiv-
motivaţională, incluzând motivaţia şi afectivitatea; instrumentală; stilistică, incluzând stilul cognitiv, stilul 
perceptual, stilul de cunoaştere, stilul apreciativ, stilul de muncă intelectuală şi stilul de viaţă; reglatoare, 
incluzând atenţia şi voinţa şi relaţional-axiologică, incluzând caracterul şi imaginea de sine. 

Reprezentările psihopedagogice, desemnând procesul de reconstrucţie a realului care coordonează simultan 
stimulul şi reacţia sunt dependente de câmpul psihopedagogie, de mediul profesional specific. Acesta este cel care 
oferă materialitate reprezentărilor, oferă seturi de stimuli care vor fi procesaţi în interiorul structurii cognitive pe 
baza unor reguli, scheme, scenarii cognitive. 

Reprezentările psihopedagogice pot exista şi funcţiona în forme variate, după cum urmează: reprezentările 
psihopedagogice didactice care includ opinii, percepţii, imagini şi atitudini vizavi de proiectare, strategie, evaluare, 
interacţiuni; reprezentările psihopedagogice socio-educaţionale, care surprind diferenţele între elevi în funcţie de 
statutul părinţilor, poziţia familială, sex, rasă, etnie, naţionalitate şi reprezentările psihopedagogice deontologice, care 
includ semnificaţiile pe care educatorul le dă normelor prevăzute în codurile deontologice scrise sau tradiţiei şi modul în 
care aceste sunt concretizate în comportamente de rol. În măsura în care anumite reprezentări psihopedagogice 
persistă în câmpul psihopedagogic, ele dau naştere unui sistem reprezentaţional ce se transformă în timp în convingeri 
psihopedagogice.  

 
Concluzii 
1. Cadru didactic îndeplineşte o profesiune de o deosebită importanţă, aceea care asigură formarea şi 

pregătirea personalităţii tinerelor generaţii şi pregătirea lor profesională în cadrul instituţiilor de învăţământ, 
strâns legate de viaţă, de activitatea socio-profesională, morală şi cetăţenească.  

2. Pentru îndeplinirea la un înalt nivel de performanţă şi eficienţă a activităţii sale complexe, profesorul 
trebuie să-şi formeze şi să manifeste o gamă variată de calităţi ale personalităţii sale, care să-l definească ca 
specialist, om de ştiinţă, om de cultură, pedagog, cetăţean şi manager. 

3. În baza conţinutului teoretic, printre calităţile principale ale personalităţii profesorului, care influenţează 
formarea imaginii profesorului contemporan  sunt menţionate:  

• pregătirea de specialitate temeinică (specialist de înaltă calificare şi competenţă);  
• capacitate de creaţie ştiinţifică (om de ştiinţă);  
• orizont cultural larg (om de cultură): pregătire, competenţă, tact şi măiestrie psihopedagogică;  
• preocupare şi capacitate de perfecţionare profesională şi psihopedagogică continuă;  
• profil moral-cetăţenesc demn (om de înalt profil moral); 
• capacitate managerială.  

4.  Există mai multe modele de analiză a relaţiei educaţionale. Unul din cele mai cunoscute este cel al lui 
Bellack şi Davitz, care pornesc de la analiza limbajului ca instrument fundamental de comunicare şi 
identifică activităţile  pedagogice implicate  în schimbul verbal dintre profesor şi elevi şi anume    
structurarea,  solicitarea, răspunsul şi reacţia. 
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Abstract: State policy in the field of foreign economic relations aimed at the country's further integration into the world economy and 
providing support growth. For Moldova, this issue is more important than for other countries, given that economic diplomacy in 
particular within the framework of the UN might provide a stronger position in the world arena. Therefore it is important to study the 
opportunities presented by multilateral economic diplomacy at the UN in Moldova's interests. In this context, Moldova should focus 
more on developing multilateral diplomacy and relations with international actors concerned for the active involvement of the 
structures authorized by the UN to deepen regional cooperation. 
Keywords: UN, economic diplomacy, the Republic of Moldova, international economic relations, national interests. 
 
Rezumat: Politica statului în domeniul relaţiilor economice externe are drept scop integrarea continuă a ţării în economia mondială 
şi asigurarea susţinerii creşterii economice. Pentru Republica Moldova, acest subiect este mult mai important decât pentru alte ţări, 
dat fiind faptul că diplomaţia economică în special în cadrul ONU i-ar putea asigura o poziţie mai solidă pe arena mondială. De 
aceea se prezintă important de studiat oportunităţile diplomaţiei economice multilaterale în cadrul ONU în interesele Republicii 
Moldova. În acest context, Republica Moldova ar trebui să se concentreze mai mult pe dezvoltarea diplomaţiei multilaterale, precum 
şi a relaţiilor cu actorii internaţionali interesaţi, în vederea implicării mai active a structurilor abilitate ale ONU în aprofundarea 
cooperării regionale. 
Cuvinte-cheie: ONU, diplomaţia economică, Republica Moldova, relaţiile economice internaţionale, interesele naţionale 

 
Introducere: 

În contextul actualei comunităţi internaţionale şi a relaţiilor internaţionale actuale care sunt în plină schimbare 
şi de o mare complexitate, analiza diplomaţie economice se prezintă de a fi de o importanţă primordială. Diplomaţia 
economică este o sferă căreia este necesar de acordat mult mai multă atenţie în viitor, deoarece, în lumea globalizării, 
anume relaţiile economice şi beneficiul economic vor constitui obiectul primordial pe arena internaţională, relaţiile 
politice trec tot mai mult pe planul doi, în special în urma apariţiei unor corporaţii transnaţionale care au tot o mai mare 
pondere în lume. 

Politica statului în domeniul relaţiilor economice externe are drept scop integrarea continuă a ţării în economia 
mondială şi asigurarea susţinerii creşterii economice. Pentru Republica Moldova, acest subiect este mult mai important 
decât pentru alte ţări, dat fiind faptul că diplomaţia economică în special în cadrul ONU i-ar putea asigura o poziţie mai 
solidă pe arena mondială. De aceea se prezintă important de studiat oportunităţile diplomaţiei economice multilaterale în 
cadrul ONU în interesele Republicii Moldova. În acest context, Republica Moldova ar trebui să se concentreze mai mult 
pe dezvoltarea diplomaţiei multilaterale, precum şi a relaţiilor cu actorii internaţionali interesaţi, în vederea implicării 
mai active a structurilor abilitate ale ONU în aprofundarea cooperării regionale. 

Diplomaţia economică nu este numai un subiect de actualitate, ci reprezintă una dintre cheile succesului 
Republicii Moldova în anii următori. Modul în care autorităţile statului, inclusiv cu sprijinul ataşaţilor economici, poate 
sprijini promovarea intereselor economice moldoveneşti în străinătate este o temă recurentă şi disputată. Realităţile 
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economice internaţionale şi perioada de criză economică pe care o traversăm ne impun necesitatea unor adaptări rapide 
şi identificarea unor oportunităţi şi nişe de activitate pentru companiile autohtone, iar instituţiile cu competenţe în 
domeniu trebuie să manifeste o atenţie deosebită în acest sens. Diplomaţia economică constituie pentru ţara noastră o 
modalitate foarte eficientă de promovare a intereselor economice ale ţării, cu atât mai mult că pentru o ţară care nu are 
un potenţial atât de mare în comparaţie cu alte state, diplomaţia este instrumentul numărul unu de promovare şi afirmare 
internaţională, numai o politică echilibrată şi binegîndită poate satisface necesităţile şi asigura bunăstarea populaţiei, ce, 
în ultimă instanţă, constituie obiectivul numărul unu pentru orice stat. Interesele economice ale Republicii Moldova sunt 
în mare măsură îndreptate spre promovarea producţiei autohtone pe arena mondială, găsirea partenerilor comerciali, 
crearea unei imagini favorabile a ţării, din punct de vedere economic. O ţară atractivă, este o ţară prosperă, deci prin 
intermediul reprezentanţelor diplomatice se efectuează o serie de acţiuni de promovare a producţiei autohtone, fie vorba 
de oferirea unor broşuri, ghiduri, îndrumători în mediul de afaceri a ţării noastre, sau chiar a unor recepţii unde este 
prezentată producţia noastră.  

Rezultate şi discuţii: 
Trebuie să menţionăm eforturile Ministerului Economiei al Republicii Moldova în vederea promovării 

diplomaţiei economice. Astfel, la începutul anului 2013 Ministerul Economiei a lansat o platformă de comunicare cu 
responsabilii de domeniul economic din cadrul misiunilor diplomatice şi organizaţiilor internaţionale de profilul 
economic, acreditate în Republica Moldova în vederea asigurării unui schimb permanent de informaţii cu caracter 
economic şi comercial. Platforma de dialog, numită ”Economic Diplomatic Club” [4], este deschisă pentru toate 
instituţiile interesate, va avea un format flexibil şi va fi coordonată de Organizaţia pentru Atragerea Investiţiilor şi 
Promovarea Exporturilor (MIEPO), care va servi şi drept punct de contact pentru toate solicitările de informaţii necesare 
pentru investitorii şi partenerii comerciali străini. 

Şedinţa a fost prezidată de către dl Valeriu Lazăr, Viceprim-ministru, ministru al economiei, care a precizat că 
”Pe lângă discuţiile tehnice privind oportunităţile investiţionale şi comerciale, Economic Diplomatic Club ne oferă 
posibilitatea să beneficiem de expertiza tuturor diplomaţilor prezenţi în Republica Moldova şi de informaţii privind 
evoluţiile din ţările pe care le reprezintă, de exemplu ce acţiuni se întreprind de Guvernele pe care le reprezintă pentru 
depăşirea problemelor din economia mondială”. Acest Club permite Republicii Moldova discutarea necesităţilor de 
finanţare, posibilităţilor de obţinere a asistenţei externe suplimentare, precum şi preluarea bunelor practici în domenii ca 
atragerea investiţiilor, promovarea exporturilor, sporirea competitivităţii, eficienţa energetică, etc., de la exponenţii 
acelor state care au obţinut rezultate notabile în sectoarele de interes pentru Republica Moldova. 

Iniţiativa a fost susţinută de cei peste 30 de reprezentanţi ai misiunilor diplomatice şi organizaţiilor 
internaţionale, printre care ambasadori, consilieri economici şi politici, salutând posibilitatea de a avea un punct unic de 
contact la MIEPO, unde se pot adresa pentru a soluţiona problemele investitorilor cu anumite instituţii de stat, solicita 
informaţii privind parteneri locali pentru companiile străine, clarifica aspecte juridice etc. 

Ca urmare a primei şedinţe a platformei “Economic Diplomatic Club” poate fi recunoscută eficienţa acesteia 
deoarece, diplomaţilor li s-au solicitat contacte ale companiilor din ţările vizate care au o prezenţă în regiune, pentru a le 
invita să investească şi în Republica Moldova. Şedinţele Clubului urmează să se vor desfăşoare cu regularitate pe bază 
lunară, diplomaţii urmând să viziteze şi obiective investiţionale concrete, cum ar fi zonele economice libere, Portul 
internaţional liber de la Giurgiuleşti etc. 

Practica internaţională arată că un caracter cu totul diferit este diplomaţia europeană modernă. Acest lucru se 
datorează în primul rând marilor oportunităţi competitive ale economiei Europei unite, şi prezenţei unor puternici 
microproducători cu tehnologii avansate, care sunt necesare pe pieţele mondiale. Acesta este rezultatul inclusiv a 
diplomaţiei economice, care oferă asistenţă directă agenţilor economici în vederea construirii avantajului de export al 
acestuia. 

În acest scop, subvenţiile guvernamentale sunt utilizate pe scară largă, se formează birouri de informare privind 
comerţul exterior, se organizează mese rotunde cu reprezentanţi ai comunităţii de afaceri şi diplomaţi profesionişti din 
ţările străine. Scopul acestor evenimente - Elaborarea unei strategii globale de promovare a afacerilor europene. De 
exemplu, departamentul economic al Ministerului german de Externe, ca parte a reformei generale a ministerului a 
instituit un grup de lucru (Arbeitsstab), a cărui sarcină este de a însoţirea delegaţiilor comerciale, suport pentru diverse 
iniţiative de afaceri regionale, crearea imaginii de ţară atractivă pentru investitori. 

Practica implicării întreprinderilor private în sistemul diplomaţiei economice este larg răspândită în Franţa. 
Experienţă corporaţiilor franceze mari ("Renault", "Cardin", "Air France") în stabilirea cooperării cu partenerii străini îi 
ajută să dezvolte o abordare mai eficientă în promovarea intereselor economice ale ţării în străinătate [3. pp. 14-16]. 
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Diplomaţia economică europeană ar putea fi numită conservatoare ţinând cont de spiritul ei, metodele utilizate, 
şi în acelaşi timp destul de moderate, lipsite de agresivitate exagerată. Dar ea este stabilă şi atractivă pentru parteneri, 
deoarece nu ea nu are motivaţie politică prea puternic exprimată. 

Diplomaţia economică ca "o punte" între Est şi Vest este caracteristică pentru Turcia, care tot mai des este 
numită un tigru Orient Mijlociu deoarece pe o serie de indicatori macroeconomici Turcia a avansat în comparaţie cu 
ţările nou-industrializate din regiunea Asia-Pacific. Strategia orientată spre export, atragerea investiţiilor, accesul în la 
pieţele din Europa de Est şi Eurasia, pieţele ţărilor post-socialiste au condus la faptul că Turcia este printre cele mai mari 
20 de economii din lume. Diplomaţia economică efectivă a acestei ţări combinată cu doctrina politicii externe de "zero 
probleme cu vecinii" reprezintă o experienţă edificatoare privind reacţionarea la schimbările realităţilor regionale şi 
utilizarea lor inteligentă în interesul naţional. 

Astfel, cunoaşterea bazelor şi metodelor diplomaţiei economice este relevantă nu numai pentru membrii 
serviciului diplomatic. Scopurile, obiectivele şi instrumentele diplomaţiei economice sunt importante pentru toţi actorii 
şi funcţionarii de politică economică cu diferitele sale aspecte şi direcţii. 

Pe experienţa acestor ţări putem remarca că diplomaţia economică este strâns legată de conceptul de interese 
naţionale în manifestările sale multilaterale. În acest caz, fiecare funcţionar public sau un membru al relaţiilor economice 
internaţionale este capabil să protejeze propriile interese naţionale numai în cazul în care dobândeşte abilităţi de un 
diplomat. 

Principala problemă care actualmente se rezolvă prin instrumentele diplomaţiei economice este legată de 
utilizarea avantajelor şi noilor oportunităţi generate de globalizarea în scopul consolidării competitivităţii naţionale şi 
atingerii obiectivelor strategice ale ţării pe arena internaţională; asigurarea unor condiţii uniforme şi nediscriminatorii de 
integrare în economia mondială, obţinerea unor beneficii şi privilegii din cooperarea comercial-economică 
internaţională; protejarea şi promovarea intereselor mediului de afaceri autohton pe piaţa mondială; atragerea resurselor 
externe în economia naţională. 

Considerăm că posibilităţile diplomaţiei economice, precum şi multe alte funcţii de implicare activă a statului în 
ceea ce priveşte dezvoltarea economiei naţionale pentru o bună parte a perioadei de tranziţie utilizate de Republica 
Moldova au fost insuficiente. Prin urmare, problema poziţionării eficiente a Republicii Moldova în economia mondială, 
în opinia noastră, nu a fost rezolvată pe deplin, care, la rândul său, are un impact negativ asupra competitivităţii 
internaţionale a ţării noastre. 

Astăzi avem nevoie de activităţi sistemice în domeniul diplomaţiei economice, prin utilizarea extensivă a 
experienţei internaţionale existente. În acest sens este necesară:  

1) elaborarea unei Strategii economice externe naţionale pentru a dezvolta o politică externă naţională definite în 
funcţie de ţară, de interesele naţionale în cadrul organizaţiilor internaţionale, priorităţile regionale, sectoriale şi de 
altă natură de politică economică externă; 

2) punerea în aplicare a unei serii de aranjamente instituţionale, inclusiv întărirea funcţiei de politica comercial-
economică a ţării în ramura executivă; 

3) depăşirea fragmentării unităţilor industriale şi funcţionale implicate în elaborarea şi implementarea politicii 
economice externe, prin formarea unui mecanism unic de coordonare în domeniul activităţii comercial-
economice externe;  

4) stabilirea unor proceduri şi standarde clare pentru definitivarea priorităţilor în vederea sprijinirii diplomaţiei 
economice. 

Un factor important în creşterea dinamismului şi caracterului rezonabil al diplomaţiei economice trebuie să 
devină implicarea pe scară largă în implementarea ei a cercurilor parlamentare, societăţii civile şi a comunităţii de 
afaceri, precum şi participarea activă a acestora în activităţile organizaţiilor non-guvernamentale şi forumuri, care sunt 
strâns legate de activitatea structurilor inter-statale oficiale. Avem nevoie de un parteneriat pe termen lung între guvern şi 
mediul de afaceri în dezvoltarea strategiei şi tacticilor de politică economică externă, de depăşire a discriminărilor pe 
pieţele externe şi de protecţie a intereselor producătorilor autohtoni de pe piaţa internă a Republicii Moldova, pentru a 
promova o imagine pozitivă a ţării noastre ca un partener de afaceri pe arena internaţională. Este necesar de a coordona 
eforturile statului şi mediului de afaceri în sfera politicii economice externe, ceea  ce va maximiza beneficiile participării 
Republicii Moldova în procesele de globalizare şi de a minimiza riscurile şi costurile aferente cu acesta. 

Efectul sinergic al diplomaţiei economice presupune continuitatea şi interacţiunea problemelor cooperării 
comercial-economice abordate în cadrul summit-urilor regionale şi multilaterale, ceea ce permite Republicii Moldova 
să-şi promoveze priorităţile politicii economice externe în diverse domenii, precum şi discutarea proiectelor comerciale 
specifice în cadrul întrevederilor bilaterale ale oficialilor de rang înalt.  
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Desigur, pentru a avea ce propune pe piaţa internaţională Republica Moldova are nevoie de o modernizare 
continuă a industrie, a metodelor de producţie, în acest scop este dusă o politică de atragere a investiţiilor. Acest lucru 
este foarte bine oferit în cadrul ONU şi al organismelor ei economice, fiind un forum enorm, oferă posibilitatea de a 
folosi diverse mijloace ale diplomaţiei economice, de asemenea oferind posibilitatea ca mesajul expus să ajungă la 
auditoriul ţintă. ONU reprezintă şi un stoc al informaţiei, poţi beneficia de informaţia necesară, astfel este mai uşor să îţi 
găseşti partenerii economici.  

În această ordine de idei nu trebuie uitate rezervele noastre interne care pot întări prezenţă comercială pe piaţa 
mondială, şi anume extinderea participării companiilor autohtone în realizarea proiectelor de infrastructură majore, 
finanţate de către băncile de dezvoltare regionale şi internaţionale, guvernele străine. Pentru a intensifica şi îmbunătăţi 
eficienţa participării la licitaţii internaţionale este necesară întreprinderea unui complex de aranjamente: 

1) informarea detaliată şi în prealabil a agenţilor economici autohtoni despre licitaţiile internaţionale planificate, 
precum şi condiţiile de participare la ele; 

2) crearea unor departamente de licitaţii în structura reprezentanţelor economice ale Republicii Moldova în 
principalele ţări în care activează sediile centrale ale organizaţiilor internaţionale, băncilor de dezvoltare 
internaţionale şi regionale, precum şi a unei unităţi speciale pe lângă Ministerului Economiei al Republicii 
Moldova pentru a coordona activitatea departamentelor de licitaţii ale misiunilor comerciale şi a le 
participanţilor autohtoni la pregătirea şi promovarea documentaţiei de licitaţie. 
Ţinem să menţionăm că pe lângă Secretariatul Naţiunilor Unite activează Direcţia achiziţii care este 

responsabilă pentru prestarea serviciilor calitative şi înaintarea unor recomandări urmare expertizei economice oficiului 
ONU la New York, misiunilor de menţinere a păcii în întreaga lume, şi altor organizaţii din sistemul ONU. Clienţii 
acestei Direcţii sunt Departamentele oficiului ONU la New York, precum Oficiul pentru Informaţii şi Tehnologia 
Comunicaţiilor, Departamentul pentru Operaţiuni de Menţinere a Păcii, comisiile economice regionale, precum şi alte 
organizaţii care sunt în căutarea unui ajutor în domeniul achiziţiilor [1. p. 1]. 

Politica Naţiunilor Unite în acest sens este de a avea cea mai diversă baza de date a furnizorilor din toate statele-
membre ale ONU. Direcţia achiziţii a ONU permanent caută noi oportunităţi şi furnizori, în special, din ţările în curs de 
dezvoltare şi cele din în etapa de tranziţie 
Reieşind din faptul că Organizaţia Naţiunilor Unite (ONU) achiziţionează anual, prin agenţiile sale specializate, bunuri 
şi servicii în valoare de peste 10 miliarde USD, de la furnizori (producători si exportatori) din întreaga lume, considerăm 
că asemenea piaţă este o foarte mare oportunitate pentru ţările mici precum Republica Moldova. În sistemul se pot face 
achiziţii pentru o gamă extrem de variată de bunuri şi servicii, pornind de la echipamente medicale şi de laborator, 
produse farmaceutice, inclusiv vaccinuri, alimente şi până la echipamente de securitate, autovehicule, echipamente IT şi 
de comunicaţii, produse chimice şi petrochimice. Firmele interesate de participarea la licitaţii în sistemul ONU pot 
consulta site-ul www.ungm.org. Pentru a face afaceri cu Naţiunile Unite este nevoie de o înregistrare în calitate de 
furnizor potenţial pentru Piaţa Globală a Naţiunilor Unite. 

Prima condiţie necesară oricărei firme (din întreaga lume) pentru a deveni furnizor ONU este înscrierea în baza 
de date a furnizorilor acestei organizaţii.  Odată intrată în această  bază de date si înregistrată ca furnizor ONU, orice 
companie internaţională este îndreptăţită a accesa direct şi/sau a primi (uneori, automat) invitaţii de participare sau 
informaţii cu privire la oportunităţile de achiziţii şi licitaţiile organizate de toate agenţiile specializate 

Înscrierea se poate face în mai multe moduri şi prin mai multe sisteme, fie global (valabilă pentru toate agenţiile 
din sistemul ONU care realizează achiziţii publice), fie specific, pentru fiecare agenţie specializată în parte (sau numai 
pentru o singură agenţie, funcţie de produsul sau serviciile solicitate şi/sau oferite). 

UN Global Marketplace acţionează ca un instrument de selecţie a furnizorilor în procesul de licitaţie 
competitivă, baza sa de date care conţine toţi furnizorii activi şi potenţiali înregistraţi fiind accesibilă tuturor instituţiilor 
din sistemul ONU, precum şi personalului cu atribuţiuni similare de achiziţii din cadrul Băncii Mondiale (BIRD si IFC). 

De asemenea, precizăm că urmare Rezoluţiei Adunării Generale nr. 61/246/2007 in cadrul ONU a fost creată şi 
funcţionează o divizie de lucru (Echipa de Gestionare a Înregistrării Furnizorilor) care are ca principală responsabilitate 
organizarea de Programe de instruire dedicate firmelor şi personalului Camerelor de Comerţ şi altor organizaţii cu 
caracter comercial din întreaga lume. 

În îndeplinirea mandatului specific, această divizie realizează acţiuni la nivel global vizând popularizarea si 
însuşirea corectă a informaţiilor privind procesul de înscriere a firmelor din diverse ţări în baza de date a furnizorilor 
ONU şi desfăşoară Programe de instruire dedicate misiunilor permanente şi/sau consilierilor economici din statele 
membre ale ONU. 
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La solicitarea firmelor sau camerelor de comerţ interesate din statele membre, prin intermediul misiunilor sau 
consilierilor economici din New York, formulate cu minimum şase luni în avans, aceşti experţi ONU se deplasează în 
ţara din care s-a formulat solicitarea şi organizează Seminarii naţionale de instruire şi popularizare specifică. Cu titlu 
informativ, in perioada iulie 2007- iulie 2009 au fost organizate 60 de astfel de seminarii (16 în ţări dezvoltate şi 44 în 
ţări în curs de dezvoltare). 

Tot în acest sens, EUPF (European Union Procurement Forum) este o asociaţie a ţărilor membre UE a cărei 
activitate are ca scop îmbunătăţirea cunoştinţelor pe care firmele şi organizaţiile guvernamentale şi neguvernamentale cu 
profil comercial din cadrul statelor membre le au despre sistemul de achiziţii al ONU şi dezvoltarea abilităţii acestora de 
a deveni furnizori în cadrul acestui sistem. 

În fiecare an, la New York, EUPF organizează un Seminar internaţional (în aprilie 2010 va fi organizata a VII-a 
ediţie a acestuia) la care sunt invitate toate firmele doritoare din statele membre UE si în cadrul căruia sunt prezentate de 
către experţii ONU, toate oportunităţile active de achiziţii existente pentru produsele şi serviciile pe care aceste firme le 
oferă. 
Seminarul include, pe lângă prezentările generale, grupuri de lucru pe teme de interes sectorial de activitate, precum şi 
întâlniri bilaterale cu experţii ONU specializaţi in achiziţii. 

Prin urmare, o asemenea piaţă merită o atenţie specială, constituind o reala rampă de lansare pentru bunurile şi 
serviciile firmelor furnizoare din întreaga lume, inclusiv pentru companiile interesate din Republica Moldova. Întrucât 
finanţarea achiziţiilor este asigurata din fonduri certe, existente (plata furnizorilor fiind astfel garantata 100%) iar 
consumul produselor se realizează, de regula, fără mari pretenţii şi în zone geografice mai puţin favorizate unde este 
necesară asistenţa internaţională, exigenţele privind nivelul calitativ al bunurilor oferite sunt mai reduse decât in cazul 
exporturilor pe destinaţii clasice, ceea ce favorizează ţările în curs de dezvoltare cu oferta de export de nivel mediu 
calitativ. 

Concluzii: 
În contextul celor menţionate, diplomaţia economică ar trebui să fie pusă în aplicare pentru toate domeniile şi 

aspectele relaţiilor economice internaţionale, deoarece interesele economice naţionale acoperă întregul proces de 
producere, care implică toate întreprinderile. Varietatea sarcinilor diplomaţiei economice pot fi împărţite în două niveluri 
de implementare: macro - şi microeconomic. În cazul în care diplomaţia micro-economică implică sprijinul 
întreprinderilor individuale, se concentrează pe acţiunile operatorilor economici individuali, nivelul macroeconomic se 
referă la dezvoltarea şi apărarea poziţiei naţionale (interes), în soluţionarea problemelor legate de integrarea economiei 
naţionale în economia mondială şi este axat pe interacţiunea sistemelor economice naţionale [2. pp. 84-95]. Din aceste 
considerente, este foarte important ca în faţa diplomaţiei economice să fie puse nişte obiective bazate din punct de 
vedere ştiinţific, care să nu fie imaginare - acesta din urmă poate duce la pierderi ireparabile. De asemenea, este 
important de a reacţiona în faţa evenimentelor posibile, care pot crea o ameninţare la punerea în aplicare a intereselor 
economice naţionale pe plan extern. 

Sistemul de promovare a intereselor politico-diplomatice ar trebui să aibă o formă organizatorică clară, 
bazându-se pe experienţa internaţională. În acest sens, propunem ca în cadrul Ministerului Economiei al Republicii 
Moldova să fie creată o unitate structurală specială, în care să fie stocate toate informaţiile despre problemele existente 
de natură administrativă, procedurală, tehnică, care împiedică accesul companiilor autohtone la pieţele străine, şi care va 
coordona eforturile diverselor instituţii guvernamentale în vederea depăşirii acestora. În funcţie de natura şi importanţa 
economică a problemei la soluţionarea ei pot fi implicaţi atât reprezentanţii misiunilor economice din străinătate, cât şi 
ambasadori, miniştri, oficialii de rang înalt din ţară. Este important să fie asigurată o reacţie politico-diplomatică rapidă 
la problemele apărute, precum şi o legătură strânsă între vizitele oficiale şi activităţile diplomatice cu soluţionarea 
obiectivelor din domeniul cooperării comercial-economice. 

Pe termen lung, va spori în mod semnificativ necesitatea creării reprezentanţelor economice externe ale 
Republicii Moldova şi rolul întregului sistem de misiuni oficiale în străinătate (inclusiv ambasade şi consulate) ca o parte 
esenţială a mecanismului instituţional al diplomaţiei economice a Republicii Moldova. Acest proces va fi datorat 
dezvoltării principiilor şi mecanismelor de promovare a intereselor politico-diplomatice, sprijinirii proiectelor şi 
tranzacţiilor care implică Republica Moldova în străinătate. Activitatea în acest domeniul va căpăta un caracter continuu 
concentrat , ceea ce va permite utilizarea mai eficientă a resurselor disponibile şi a instrumentelor de atingere a 
obiectivelor de politică economică externă.  

Este necesar să fie definite clar funcţiile misiunilor externe ale Republicii Moldova în punerea în aplicare a 
politicii economice externe şi promovarea diplomaţiei economice, cu accent pe furnizarea de informaţii şi consultanţă, 
aspecte organizatorice, marketing şi alte servicii pentru comercianţii autohtoni; monitoring-ul situaţiei politico-
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comerciale, al barierelor investiţionale şi comerciale pe pieţele ţărilor în care acestea sunt acreditate, prevenirea şi 
soluţionarea litigiile economice şi comerciale; promovarea proiectelor comerciale specifice care implică companiile 
autohtone; crearea unei imagini favorabile a mediului de afaceri din Republica Moldova ca parteneri de afaceri, 
promovarea şi creşterea atractivităţii întreprinderilor autohtone în străinătate. În acelaşi timp, este necesar să fie 
clarificată procedura de cooperare şi activitatea misiunilor străine în aceste domenii. 

 
Referinţe bibliografice: 

1.  Doing business with the United Nations Secretariat. United Nations publication. New York. 2010. p. 1. 
2.  Дегтерев Д.А., Мусаев Д.У. Дипломат, а также «экономист, коммивояжер, рекламный агент» // 

Международная жизнь, 2009, № 2—3. pp. 84—95 
3.  Зонова Т.В. Экономическая дипломатия // Внешнеэкономические связи, март 2006, № 1. pp. 14—16. 
4.  [On-line]: http://www.eco.md/index.php?option=com_content&view=article&id=7865:ministerul-economiei-a-

lansat-economic-diplomatic-club&catid=128:actualitate&Itemid=512.  
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CERINŢE 
de prezentare a articolelor ştiinţifice în 

Revista ştiinţifică USEM «VECTOR EUROPEAN» 
 

În scopul asigurării calităţii şi evaluării echitabile a publicaţiilor ştiinţifice, autorii, la prezentarea 
articolelor spre editare, sunt rugaţi să ţină cont de următoarele criterii:  

 Conţinutul articolului trebuie să corespundă unui nivel ştiinţific înalt al revistei ştiinţifice 
pentru a putea fi acreditată în  categoria „C” a Academiei de Ştiinţe a Moldovei.  

 Articolul trebuie să deţină caracter original şi să conţină o noutate determinată, reflectând 
rezultatele actuale ale cercetării efectuate de către autor, şi care conţine un element clar 
privitor la inovaţia ştiinţifică a cercetării şi propria contribuţie a autorului. 

 Sunt acceptate pentru publicare materialele care anterior nu au fost publicate în alte ediţii şi 
nu au fost destinate pentru publicarea simultană în diverse ediţii. 

 Lucrarea trebuie să prezinte interes pentru un mediu vast de cititori ai revistei.  
 Articolele sunt expuse recenzării obligatorii. Pentru doctoranzi (competitori) este obligatorie 

recenzarea articolelor de către conducătorul ştiinţific. Pot fi publicate doar articolele care au 
primit recenzii pozitive. 

Colegiul Redacţional  are dreptul de a nu accepta publicarea materialelor în caz de: a) plagiat; b) 
nerespectare a cerinţelor privind condiţiile de prezentare a articolelor; c) conţinutul articolului este 
neadecvat cu profilurile revistei.  

Articolele şi recenziile  se prezintă la redacţie conform cerinţelor de prezentare cu două luni 
până la editare, pe suport electronic şi tipărite.  

Structura articolului: 
1. Titlul articolului (TIMES NEW ROMAN, Bold, 12 pt, centrat);  
2. Autorul articolului sau Autorii – se vor scrie la un rind distanta fata de titlu,  cu  TNR 12, bold, 

cursiv, aliniat stanga, astfel:  se va scrie prenumele   cu litere mici  urmat  de numele  autorului  cu 
litere  mari. Daca sunt mai multi autori şi de la institutii diferite, vor fi trecuti  în ordine şi vor fi 
marcaşi   cu 1,2,3 etc pentru identificarea mai jos a institutiei din care provin.   Se  trec doar gradul 
şi titlul stiintifico-didactic, nu şi  funcţiile  autorilor. Se indică email-ul  autorului cu care se va 
purta corespondenţa.  

3. Rezumat (Times New Roman, 10 pt, cursiv, 300 semne, în limba română  şi engleză; 
4. Cuvinte cheie- maximum 5-8 cuvinte  reprezentative, în limba română  şi engleză; 
5. Lucrarea ştiinţifică se  prezentă în limba română sau în limba engleză. Ca excepţie pot fi 

prezentate lucrări ştiinţifice în alte limbi (rusa, franceza, germana etc.) având obligatoriu rezumate 
în engleză şi română. 

6. Textul trebuie să cuprindă obligatoriu următoarele parţi:  
• Introducere - Introducerea va prezenta sintetic necesitatea cercetărilor efectuate, argumentând  

ştiinţific oportunitatea acestora. Se vor face referiri la fluxul principal de informatii si rezultate 
ale cercetarilor in domeniu, citandu-se în paranteza patrata numarul autorului (lucrarii) 
studiat(e), aşa cum apare  în bibliografia de la sfarsitul lucrarii;  

• Materiale şi metode (pentru ştiinţele socio-umaniste se indica în caz de necesitate);  
• Rezultate  şi discuţii - este redat Conţinutul de bază al lucrării în care se vor prezenta  

rezultatele obţinute în urma cercetarilor, în succesiune logica pentru a permite cititorului să 
interpreteze corect datele. Prezentarea rezultatelor semnificative trebuie insotită de discutii, 
comentarii  care sa facă referiri la interpretarea ştiintifică a acestora.  Se  vor face comparaţii cu 
rezultatele obţinute de alţi autori din literatura de specialitate studiată. 

• Concluzii - Se vor trece principalele idei, concluzii, propuneri, recomandari etc. importante care 
se desprind in urma cercetarilor efectuate;  
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• Referinţe bibliografice – maxim 15 referinte.  
Textul va fi scris cu: 

• Caractere – Times New Roman; 11 pt; interval – 1,0; 
 Paper size: A4 210 x 297 mm, Margins: top – 15 mm, bottom – 20 mm, left – 20 mm, right – 20 mm, 
alineat – 10 mm.  
• Lucrarea ştiinţifică poate fi prezentată va conţine 6-8 pagini A4.  

În caz dacă lucrarea este mai mare (până la 20 pag.) aceasta va fi publicată ca studiu atribuindu-
se la categoria de articol de sinteză sau studii. 

• Elementele grafice (tabele şi figuri) se vor plasa, nemijlocit, după referinţa respectivă în text. Toate 
elementele, obligatoriu, sunt însoţite de denumire şi număr de ordine (deasupra tabelului, sub 
figură), sursă şi, după necesitate, informaţie suplimentară: note, legendă (sub element). Se admit 
figuri scanate doar de calitate înaltă. La includerea în lucrare a elementelor grafice, autorii sunt 
rugaţi să ţină cont de formatul de editare a revistei.  

Referinţele bibliografice se plasează la sfârşitul articolului în ordine alfabetică (Nume, iniţiala 
prenumelui, titlu, editură, an, pagini – Times New Roman, 11, Alignment left).  
Bibliografia va conţine până la 15 referinţe bibliografice.  
În text se vor indica trimiteri bibliografice (de ex., [5, p.5]).  
IMPORTANT: Lucrările care nu vor respecta instrucţiunile menţionate privind tehnoredactarea nu 
vor fi publicate. 
Articolele tipărite  se semnează de către autor şi se fixează data.  
Toate articolele publicate trec prin Instituţia de recenzare (Anexă).   
Recenzia se scrie în limba română (rusă) şi este însoţită de semnătura recenzentului (cu gradul 
ştiinţific de doctor habilitat, doctor conferenţiar, doctor) şi ştampilă. Se trimite odată cu articolul în 
forma electronică. 
Colegiul redacţional îşi asumă responsabilitatea şi dreptul de a apela la alt recenzent pentru lucrare.  
 
Manuscrisul articolului nu se restituie.  
 

IMPORTANT: 
Autorii poarta integral responsabilitatea pentru acuratetea calculelor, datelor experimentale si 
interpretarile stiintifice, precum şi pentru corectitudinea redactării în limba engleza, franceză etc.   
De asemenea, autorul semnează pe fiecare din exemplarele de control (ro, en) declaraţia privind 
responsabilitatea pentru autenticitatea materialului spre editare:  
Notă: Declar pe proprie răspundere că lucrarea prezentată este autentică,  fără tentă de plagiere.  
Data prezentării: _________________  
Semnătura:_________________  
 
Pentru publicarea articolelor nu se încasează taxe.  
Trimiterea lucrarii(lor) presupune ca aceastea sunt originale si nu au mai fost publicate sau fac obiectul 
publicarii în alte reviste. 
 
Lucrările in extenso se vor  expedia prin  e-mail si vor purta numele si prenumele primului autor, 
avind extensia « doc » sau « docx ». Exemplu: Horatus Adelaida 1.doc; Horatus Adelaida 2.doc 

 
Lucrările se vor expedia pe adresa email:  aurelia-turcan@mail.ru 
 

Colegiul redacţional al revistei «VECTOR EUROPEAN» 
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Anexa. 
REGULAMENTUL 

cu privirea la recenzarea articolelor ştiinţifice în 
Revista „Vector European” 

1. Articole ştiinţifice primite de redacţia Revistei „Vector European”  trec prin Instituţia de recenzare.   
Revista „Vector European” a adoptat un sistem de patru niveluri de recenzare a articolelor şi 
materialelor prezentate spre publicare:   

1. Primul nivel – recenzarea de către Redactor ştiinţific şi Colegiul de recenzenţi ştiinţifici de 
profil (main editor peer review);  

2. Al doilea nivel - recenzie de „nivel deschis (open peer review - autorul şi recenzentul se cunosc 
reciproc) – recenzia este transmisă la redacţie de către autor;  

3. Al treilea nivel - recenzie de nivel „orb-unilateral (single-blind – recenzentul ştie despre autor, 
autorul - nu);  

4. Colegiul redacţional îşi asumă responsabilitatea şi dreptul de a apela la alt recenzent pentru 
lucrare în caz dacă nu se ajunge la un consens. În acest caz se trimite spre recenzare de nivel 
„orb-dublu” (double-blind - atât recenzentul, cât şi autorul, nu ştiu unul despre altul).  

2. Fiecare articol ştiinţific necesită să aibă recenzii:  
-  deschise:  primul nivel  –  recenzia (decizia) redactorului-şef;  al doilea nivel  -  recenzia unui  
recenzent oficial, specialist în domeniu (doctor sau doctor habilitat);  
-  confidenţiale (oarbe): al treilea nivel –  recenzia redactorului ştiinţific sau a unui membru al  
consiliului redacţional sau al colegiului de redacţie; al patrulea nivel – la decizia consiliului redacţional 
şi recenzentul poate fi doar din exterior.   
Pentru publicarea articolelor doctoranzilor şi competitorilor la gradul  de doctor, în afară de  
recenzia unui specialist în domeniu se cere şi recomandarea spre publicare din partea catedrei de 
profil.  
3. Analizând recenziile, redacţia evaluează prezenţa în articole a elementelor de actualitate a problemei 
ştiinţifice pe care autorul pretinde să o soluţioneze. Recenzia necesită să descrie în mod clar valoarea 
teoretică sau aplicativă a investigaţiei, şi să coreleze constatările autorului cu conceptele ştiinţifice 
existente. Un element de bază al recenziei ar trebui să fie aprecierea de către recenzent a contribuţiei 
personale a autorului articolului la soluţionarea problemei. Este necesar de a menţiona în recenzie 
corespunderea stilului, logicii şi nivelului de accesibilitate a expunerii ştiinţifice a materialului de către 
autor, precum şi un aviz privind fiabilitatea şi valabilitatea concluziilor.  
4. După primirea recenziilor, redacţia analizează articolele prezentate şi adoptă decizia finală, în  
baza unei evaluări complete, privitor la publicarea sau ne-publicarea articolelor.   
În baza deciziei adoptate autorului i se comunică, prin e-mail sau poştă, informaţia cu privire la 
evaluarea articolului şi decizia adoptată. În cazul că se refuză de a publica articolul, recenzenţii rămân 
anonimi.  
5. Colegiul de redacţie îşi rezervă dreptul de a trimite articolul la o recenzie suplimentară externă 
anonimă (double-blind). Redactor-şef, în asemenea caz, trimite recenzentului o scrisoare în care 
solicită recenzarea, ataşând la scrisoare articolul şi modelul conform căruia se recomandă de a efectua 
recenzia.  
6. Prezenţa recenziilor pozitive nu este un motiv suficient pentru publicarea articolului. Decizia finală 
privitor la publicarea articolului este adoptată de consiliul redacţional.  
7. În cazul în care există o critică substanţială din partea recenzentului, însă articolul, la general, este 
evaluat pozitiv, consiliul redacţional poate aprecia articolul ca polemic şi poate decide de a-l publica în 
rubrica  Discuţii.  
8. Originalele recenziilor sunt păstrate la Revista „Vector European”. 
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