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ELEMENTE DE ANALIZĂ PRAXIOLOGICĂ A CONTRACTULUI NORMATIV
CA IZVOR AL DREPTULUI CONSTITUŢIONAL

(actul de constituire a statelor federative)

Oleg PANTEA,
doctor în drept, USEM
SUMAR: Contractul normativ este izvorul de drept care se manifestă în domeniul dreptului muncii, dreptului
internaţional şi dreptului constituţional. Subiectul abordat în articol vizează domeniul dreptului constituţional, unde
contractul normativ apare în calitate de act constitutiv al statelor federative. Subliniez că, crearea statului federativ
prin contract are loc în baza concilierii condiţiilor contractuale de către statele semnatare, pe baze deschise. Statul
federativ veritabil reprezintă o formă democratică de organizare a puterii publice în teritoriu.
Cuvinte cheie: drept constituţional, federaţie, contract normativ, act constitutiv, izvor al dreptului, stat federativ,
convenţie, structură de stat, negociere, putere publică
SUMARRY: Normative contract law is the source of law that is manifested in labor law domain, international law and
constitutional law. Article concerns the topics of constitutional law, where normative contract appears constitutive like
constituitive act of the federal states. I emphasize that the creation of the federal state through contract occurs under
contractual conciliation agreement by signatory states, openly. Federal state is a democratic form of organization of
public power in the territory.
1
Keywords: constitutional law, federation, normative contract,
source of law, federal state, convention, state structure,
negotiation, public power

În dreptul constituţional, contractele normative apar în domeniul organizării/ funcţionării
structurii federative a statelor, statornicind în acest fel principiile fundamentale convenite de către
statele membre. Contractele încheiate cu această ocazie stabilesc drepturile şi competenţa
formaţiunilor statale, a statului federativ şi, respectiv, a statelor membre ale federaţiei.
Cea mai răspîndită formă de organizare a structurii de stat în ţările democratice contemporane,
este cea unitară. Această tendinţă a unitarismului e condiţionată de necesităţile pieţei unice, de
centralizarea puterii. De-a lungul istoriei, doctrina unitarismă a fost un factor progresist, întrucît a
înlocuit scindarea feudală şi particularismul. Dar, statele unitare nu sînt echivalente. În unele cazuri
se pune accentul pe centralizarea exagerată, în altele poate fi caracteristică descentralizarea, ş.a.
Mai există însă state, formate prin contracte normative, din mai multe formaţiuni statale,
denumite - STATE FEDERATIVE.
Statele federative beneficiază de un statut - autonomie în materie constituţională, legislativă şi
judecătorească [7, p. 83]. În acest sens, statul federativ are calitatea de subiect unitar de drept [8, p.
153].
Referindu-mă mai în detaliu la statul federativ, menţionez că acesta nu a fost niciodată definit
într-o manieră, care să pară satisfăcătoare tuturor teoreticienilor, după cum, nici pentru stat nu s-a
găsit o astfel de definiţie. Din totdeauna, federalismul a fost definit prin organizarea structurii
puterii şi exercitarea acestei puteri într-un stat prin împărţirea competenţelor suverane între
autoritatea centrală şi autorităţile locale, care sînt, de regulă, subiecte constitutive ale federaţiei. În
statele federative suveranitatea este divizată. Fiind divizată suveranitatea, evident că este împărţită
şi sursa autorităţii.
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Dicţionarul explicativ al limbii române ilustrează statul federativ ca fiind: „uniunea de state
independente sau de unităţi teritoriale autonome, înfiinţate pe baza unui acord juridic, prin care se
determină condiţiile de asociere a statelor şi de funcţionare a acestora” [4, p. 210].
Savantul M. Bădescu defineşte statul federativ, ca fiind „acel stat compus din două sau mai
multe state membre, care, în limitele precizate de Constituţia federaţiei, transferîndu-şi o parte din
atribuţiile lor suverane în favoarea statului compus, dau naştere unui nou stat, distinct de statele
care-l alcătuiesc” [1, p. 89].
După S. Tănăsescu, „statul federativ este format din două sau mai multe state membre, din
unirea cărora apare un nou stat, federaţia, ca subiect unitar de drept” [9, p. 336].
În contextul definiţiilor de mai sus, deşi acceptate integral, observăm că doar dicţionarul
explicativ al limbii române pomeneşte de actul de constituire a federaţiei, contract normativ element fundamental la crearea federaţiilor.
Astfel, federaţia ar putea fi definită în felul următor: „Statul compus din două sau mai multe
state membre, în baza liberului acord de voinţă al părţilor, exprimat printr-un contract negociat, în
urma căruia statele semnatare îşi stabilesc modul de creare şi funcţionare a viitorului stat”.
Consider, totodată, că are dreptate autorul autohton B. Negru, care subliniază că, în cazul
statelor federale, cuvîntul „stat”, ca subiect al federaţiei se foloseşte mai mult în sens tradiţional,
întrucît ele nu sînt state în adevăratul sens al cuvîntului. Prin intrarea lor în federaţie, acestea
(statele) au devenit, mai degrabă, un fel de unităţi administrativ-teritoriale, decît state propriu-zise,
deoarece acestea nu dispun de mai multe atribute caracteristice statului (nu dispun de armată
proprie, de securitate, între ele nu există frontiere naţionale etc.) [10, p. 135].
Aşadar, elementul fundamental al federaţiilor îl constituie faptul că, temeiul legitimităţii
autorităţii centrale este dat de actul constitutiv al federaţiei. Competenţele autorităţii centrale sînt
atribuite prin actul constitutiv, de subiecţii care formează federaţia. Competenţele autorităţilor
locale sînt „păstrate”, nu sînt dobîndite. În statul unitar competenţele autorităţilor locale, oricît de
,
largi ar fi ele, sînt cele atribuite de autoritatea centrală.
De aici rezultă un alt element important. În
statele unitare, autoritatea centrală menţine dreptul de control şi de a se implica în activitatea
autorităţilor locale, iar în statele federale, autoritatea centrală poate interveni doar în domeniile în
care exercitarea competenţelor aparţine autorităţilor locale, numai în modul prevăzut expres de
constituţia federală.
În acelaşi timp, statul federativ nu trebuie confundat cu asociaţii de state, deoarece acestea nu
dau naşterea unui nou stat. În esenţa sa, statul federativ reprezintă o formă democrată de organizare
a puterii publice în teritoriu decît statul unitar, de aceea, în marea majoritate, pentru statele
federative este tradiţională forma republicană de guvernămînt (cu excepţia statelor federativemonarhii: de ex., Belgia, Canada, Australia).
Analizînd raportul între statele federative şi statul federat, cercetătorul autohton I. Guceac
constată că statul federativ este determinat, în esenţă, de următoarele caracteristici:
1. Instituirea unui cadru dublu de autorităţi publice centrale (legislative, executive,
judecătoreşti) la nivelul statului federativ şi la nivelul fiecărui stat federat.
2. Existenţa unei ordini constituţionale comune, consacrate prin Constituţia statului federativ
şi preluate de statele federate în constituţiile lor.
3. Existenţa unui sistem integral de drept, constituit din norme juridice, adoptate de organele
cu competenţă normativă de nivel federal, obligatorii pe întreg teritoriul statului federativ
şi din norme emise de organele competente ale statelor federate, obligatorii doar pe
teritoriul statelor respective.
4. Persoanele care alcătuiesc populaţia statului federativ deţin două cetăţenii: cetăţenia
statului federativ şi cetăţenia statului federat. Însă, în aceste cazuri, cetăţenia subiecţilor
federali este mai mult simbolică, de uz intern (de ex. cetăţean al Ceceniei, Iacutiei,
Tatarstanului).
5. Statele federative sînt subiecte de drept internaţional, iar statele federate doar subiecte de
drept intern (cu excepţia U.R.S.S., în care membri ai O.N.U. erau Ucraina, Belarusi deşi
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era pur decorativă.). Aceasta este şi deosebirea între confederaţia de state, ale cărei
componente sînt recunoscute pe plan internaţional şi federaţie. Dar, sînt şi state federale în
care componentele federaţiei (cantoanele elveţiene, landurile R.F.G.) se bucură, după
Constituţie, de anumite competenţe cu caracter limitat pe plan internaţional.
6. Organul legislativ al statului federativ este de obicei bicameral, deoarece structura
bicamerală asigură, în condiţiile determinate de constituţia statului federativ, participarea
statelor federate la stabilirea unei legislaţii comune şi la luarea deciziilor de nivel federativ
[6, p. 103-104].
Rămîn a fi de acord cu această abordare, dar nu putem nega nici viziunea autorului B. Negru,
care evidenţiază şi alte patru trăsături:
1. Federaţia este constituită din unităţi statale (statele în S.U.A., India, Australia, republici
din Rusia, landuri din R.F.G. şi Austria, cantoane în Elveţia, provincii în Canada etc.).
2. Subiectele federaţiei nu sînt state în sensul deplin al cuvîntului şi nu beneficiază de
suveranitate, în pofida proclamării ei formale în unele federaţii, chiar dacă în unele cazuri
se menţionează despre suveranitatea acestora. Caracterul suveran al subiectelor federale
este formal, declarativ şi nu real. Drept exemplu, pe parcursul mai multor ani, s-a afirmat
necondiţionat că statele membre ale federaţiei sovietice, republicile Iugoslaviei îşi
păstrează suveranitatea. Evident, n-a fost şi nici n-a putut fi vorba de o suveranitate reală a
acestora. Se opera cu noţiunea de suveranitate a republicilor unionale doar în scopuri
propagandistice. Oricum, era mai „comod” să spui de suveranitatea Moldovei, Letoniei,
Armeniei etc., decît să recunoşti faptul că acestea, propriu-zis, erau nişte gubernii ale
Imperiului Sovietic. Acest lucru a fost confirmat încă o dată de practică. Începînd cu anul
1989 „statele suverane” membre ale Uniunii Sovietice şi-au declarat independenţa. Chiar
încercarea de a menţine cu orice preţ aşa numita „uniune benevolă a republicilor surori”,
nu s-a soldat cu succes. În toamna anului 1989 Congresul Deputaţilor poporului din
U.R.S.S. adoptă Legea cu privire la ,modalitatea de ieşire din componenţa U.R.S.S.
(această lege făcea imposibilă ieşirea din componenţa federaţiei). Iar în primăvara anului
1991 se înscenează un referendum care, confirmă dorinţa de păstrare a U.R.S.S.-ului. Însă,
Imperiul Sovietic (de altfel ca şi toate celelalte imperii de pînă acum) s-a prăbuşit. Ca
urmare, această ipoteză potrivit căreia statele ce fac parte din federaţiile socialiste îşi
păstrează suveranitatea cade.
3. Subiecţii federali de pe poziţii de egalitate participă, indiferent de întinderea lor teritorială,
de numărul populaţiei etc., la luarea deciziilor federale. După cum s-a menţionat,
orientările actuale ale federalismului sînt contradictorii. Dacă în fostele state socialiste
tendinţa a fost şi este de a destrăma federaţia, în statele pluraliste, democratice tendinţa
este contrară: de întărire a federaţiilor şi de formare a unor noi entităţi federale.
4. Federaţia în ţările democratice se caracterizează prin descentralizarea statului. În funcţia
federală inevitabil apare necesitatea delimitării de competenţe dintre organele federale şi
organele subiecţilor federali.
5. La fel, federaţia are şi multe alte particularităţi, care diferă de la o federaţie la alta. Astfel,
anumite particularităţi revin federaţiilor latino-americane. Autorităţile federative a ţărilor
respective beneficiază de dreptul unui control larg asupra activităţii subiecţilor federali. În
cazul federaţiilor afro-asiatice, se observă alte particularităţi. În acest sens, deosebim, de
ex., două variante de federaţie: burghezo-federală şi burghezo-democratică [10, p. 135137].
În opinia mea, aici s-ar mai impune şi o altă trăsătură caracteristică a statului federativ şi
anume - dinamica raporturilor între federaţie şi statele membre este flexibilă. În acest sens, este
foarte important ca aceste raporturi să aibă un caracter funcţional, să existe un dialog, compromis
permanent între statul federal şi federaţie în abordarea tuturor problemelor care pot apărea. Aceasta
este de fapt o trăsătură caracteristică federaţiilor veritabile.
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Federalismul veritabil se bazează pe două principii: principiul autonomiei şi participării.
Principiul autonomiei este fundamental în organizarea şi funcţionarea statului federal. Potrivit
acestuia, statelor membre ale federaţiei li se conferă prerogative largi în cele mai diverse domenii de la domeniul legislativ la cel jurisdicţional şi economic. Practic, fiecare stat federal îşi
construieşte structurile de guvernare şi stabileşte raporturile între ele în mod liber, precizează o
politică socială proprie, stabileşte taxe şi impozite cu aplicabilitate locală, îşi construieşte o
structură economică şi infrastructurile necesare acesteia ş. a. Mai trebuie să facem o precizare că,
„larga autonomie nu presupune ruperea legăturilor cu statul federal”. Potrivit principiului
autonomiei, se stabileşte o strictă partajare a competenţelor între statul federal şi statele membre ale
federaţiei. În caz de conflict între acestea, puterea judecătorească are competenţa de a soluţiona
diferendul şi de a reface echilibrul constituţional. Principiul participării este complementar
principiului autonomiei, fără participarea statelor componente ale federaţiei la procesul general de
guvernare federaţia ar fi în realitate un stat untar complex. Un federalism autentic presupune
participarea statelor federale la elaborarea deciziilor aplicabile pe tot teritoriul statului federativ [7,
p. 84-85].
În dependenţă de criteriile puse la baza federaţiilor, deosebim:
- federaţii teritoriale (Germania, Austria etc.);
- federaţii naţionale (fostele U.R.S.S., Cehoslovacia, Iugoslavia, actualele Belgia, Elveţia);
- federaţii mixte, organizate în baza principiului teritorial şi etnic (Federaţia Rusă).
Abordînd problema creării statului federativ ca formă a structurii de stat, consider oportun de
a identifica subiecţii de federaţie care, după cum am subliniat, nu sînt state în sensul deplin al
cuvîntului, chiar dacă în unele cazuri se menţionează despre suveranitatea lor. Caracterul suveran al
subiecţilor federali este formal, declarativ şi nicidecum unul real.
La fel, absolut în toate cazurile federaţiei, subiectele federative nu dispun de dreptul de a ieşi
liber din componenţa federaţiei. Se ştie că în Constituţia U.R.S.S., se menţiona dreptul republicilor
,
unionale de a ieşi din componenţa U.R.S.S. Un asemenea
drept, însă, a avut un caracter formal. Nu
a fost, ce-i drept, nici un caz de încercare de a ieşi din componenţa federaţiei sovietice. Doar la
sfîrşitul anilor optzeci ai secolului trecut s-au făcut încercări din partea ţărilor Baltice de a ieşi din
componenţa federaţiei, dar ele au fost respinse din start [10, p. 137].
În acelaşi timp, subiecţilor federaţiei li se garantează integritatea teritorială. Acesta este un
drept inalienabil al subiecţilor federali. În condiţiile federaţiilor democratice, integritatea teritorială
este asigurată. Nu putem spune, însă, acest lucru în condiţiile federaţiilor cu regimuri autoritare. Ca
exemplu, ne poate servi federaţia sovietică. Este ştiut faptul, că iniţial, Republica Sovietică
Socialistă Moldovenească, inclusă forţat în componenţa U.R.S.S., ca rezultat al protocolului
adiţional secret al pactului Ribbentrop - Molotov, urma să dispună de un teritoriu de circa 50 de mii
kilometri pătraţi. Pînă la urmă, Moldovei i-au fost luate şi acele teritorii, care niciodată n-au intrat în
componenţa altor state.
Concomitent cu Constituţia federală comună, în unele federaţii acţionează şi Constituţiile
subiecţilor federali. De asemenea, paralel cu legile federale acţionează şi legile subiecţilor federali.
În toate cazurile, însă, se subliniază supremaţia legislaţiei federale, faţă de legislaţia subiecţilor
federali. Prin aceasta se asigură unicitatea reglementării normative pe probleme de interes major.
Aceasta se răsfrînge şi asupra organelor subiecţilor federali [10, p. 137].
În afara subiectelor federale, în cadrul statului federativ mai pot fi întîlnite şi aşa numitele
teritorii federale, care nu se bucură de subiecte federale, dar se subordonează nemijlocit autorităţilor
publice centrale. În această categorie sînt incluse districtele federale (S.U.A., Mexic, Australia etc.),
unde sînt amplasate capitalele acestor state, unele forme de autonomie fiind determinate de
necesitatea rezolvării unor probleme naţionale. Astfel, întîlnim ca forme de autonomie în federaţie:
republici autonome, regiuni autonome, districte naţionale, provincii autonome. În dependenţă de
coraportul dintre statul federativ şi subiecţii de federaţie (statele federale), federalismul poate avea
un caracter dualist sau de cooperare. Federalismul dualist presupune un echilibru dintre statul
federativ şi subiecţii de federaţie, ultimii fiind dotaţi cu o anumită competenţă, iar relaţiile între ei
8
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întemeindu-se pe principiul neamestecului intern. Federalismul cooperativ se bazează pe ideea
cooperării bilaterale între federaţie şi subiecţii de federaţie, cu repartizarea echitabilă a atribuţiilor
între federaţie şi subiecţii săi [6, p. 104-105]. Cu toate acestea, federaţia este un stat suveran, care
acordă o atenţie sporită caracterului său unitar.
Actualmente, federaţiile au început să se clasifice în simetrice şi asimetrice.
Federaţia simetrică ideală e constituită din subiecte a federaţiei, avînd acelaşi statut juridic.
Federaţia asimetrică se manifestă în trei forme:
Primul model este federaţia asimetrică structurală - se caracterizează prin faptul că pe lîngă
subiectele federaţiei, statul federativ cuprinde şi alte formaţiuni teritoriale: teritoriile federale,
districtul federal, coloniile federale, iar unele state, chiar şi state asociate. Pentru acest model de
federaţie asimetrică este specifică inegalitatea statutului juridic al subiecţilor federaţiei şi
nesubiecţilor prin reducerea drepturilor ultimilor.
Al doilea model de federaţie asimetrică este constituit numai din subiecte ale federaţiei, dar
neidentice. Ca model tipic de asemenea federaţie serveşte Rusia, care fiind constituită din 89 de
subiecte ale federaţiei, cuprinde: republici, ţinuturi, regiuni, regiuni autonome, districte autonome,
două oraşe de importanţă federală (Sankt-Peterburg).
Al treilea model de federaţie asimetrică, „asimetrie camuflată”, este constituit din subiecte de
federaţie de acelaşi rang, dar egalitatea între ele nu se respectă în unele domenii (adică sînt
reprezentate neproporţional în adunarea parlamentară, dependentă de numărul de populaţie din
cadrul fiecărui subiect). Exemplu de asemenea federaţie servesc Emiratele Arabe, unde şapte
subiecţi de federaţie sînt reprezentaţi în Adunarea Naţională de un număr diferit de deputaţi (de la 4
la 8) [6, p. 106-107].
Analizînd structura federativă a statelor, constatăm că aceasta nu este determinată nici de
suprafaţa teritorială, nici de densitatea sau numărul locuitorilor, nici de existenţa mai multor
naţionalităţi, nici de regimul politic sau forma de guvernămînt, ci se constituie prin unirea sau
,
fărîmiţarea mai multor state în vederea realizării unor
interese de ordin comun.
În final, ţinînd cont de lansarea unor proiecte de federalizare a ţării noastre în vederea
soluţionării conflictului transnistrean, consider oportun de a face referire şi la această problemă. În
primul rînd, Constituţia Republicii Moldova în art. 1 stabileşte: „Republica Moldova este un stat
unitar şi indivizibil” [3], în sensul că nu poate fi împărţit total sau parţial în mai multe unităţi statale
(state) şi transformat într-un stat federal (federativ).
În pofida prevederilor constituţionale, pornind de la factori de ordin politic, totuşi, au fost
propuse proiecte care prevăd soluţionarea diferendului trasnistrean prin federalizarea Republicii
Moldova. În una din ele se invocă modelul Spaniei, ca cea mai oportună cale de soluţionare a
conflictului transnistrean.
Asemenea propuneri nu au şi nici nu pot avea nici un temei, spune B. Negru. Federalizarea
statului Republica Moldova nici pe de parte nu este un pas spre integritate, deopotrivă, aceasta ar
distanţa şi mai mult stînga Nistrului de la restul statului [10, p. 145].
Totodată, nu pot fi acceptabile şi conceptele exprimate de către unii experţi ai O.S.C.E.
(deoarece proiectul de federalizare a fost lansat de O.S.C.E., iar mediatori în procesul de rezolvare a
conflictului erau Rusia, Ucraina şi O.S.C.E.), conform cărora, federaţia poate fi definită prin
elementul autonomiei. Autonomia poate fi foarte bine prezentă şi în cadrul statelor unitare. Ea poate
avea forme diferite şi se poate regăsi în configuraţii foarte variate. Există autonomii etnice,
administrative, culturale etc. În cele mai dese cazuri, autonomia presupune descentralizarea puterii,
iar descentralizarea puterii nu presupune neapărat federaţie.
Nu trebuie să uităm şi de prevederile art. 142 din Constituţie, care stipulează:
„Dispoziţiile privind caracterul suveran, independent şi unitar al statului, precum şi cele referitoare
la neutralitatea permanentă a statului, pot fi revizuite numai cu aprobarea lor prin referendum, cu
votul majorităţii cetăţenilor înscrişi în listele electorale. Nici o revizuire nu poate fi făcută,
dacă are ca rezultat suprimarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale cetăţenilor sau a
garanţiilor acestora” [3].
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Federalizarea Republicii Moldova ar putea fi chiar periculoasă, prin faptul că ar crea în lume
un precedent juridic negativ.
Totodată, nu există nici un criteriu ştiinţific pentru a argumenta necesitatea dreptului la autodeterminare a raioanelor din stînga Nistrului sau pentru a accepta ideea obţinerii calităţii de subiect
federal. B. Negru afirma: „A justifica cerinţele separatiştilor, înseamnă, practic, a turna apă la
moara separatiştilor şi din alte state. Federalizarea are drept scop conservarea instituţiilor
proimperiale şi reînvierea fostului imperiu rus” [10, p. 145].
Aşa cum remarca foarte exact O. Paler, citat după V. Catană, într-un text prezentat la
Conferinţa internaţională cu genericul „Perspectivele soluţionării conflictului transnistrean prin
federalizarea Republicii Moldova”, organizată de Institutul de Politici Publice, la 6 - 7 decembrie
2002, „Nu există state naţionale, care s-ar fi transformat în federaţii. În schimb, în ultimul secol au
dispărut mai multe federaţii, începînd cu imperiul austroungar şi sfîrşind cu Iugoslavia”. „Există
federaţii prospere, ca Germania şi federaţii unde mafia siciliană pare a fi o organizaţie de diletanţi”,
adaugă eseistul [2, p. 3].
Federaţia este o formă a structurii de stat convenabilă numai nu poporului Republicii
Moldova, iar invocarea ca exemple de federaţii reuşite şi trimiterea la faptul simplei exigenţe a
acestora, nu oferă nici o valoare argumentelor federaliste şi nu poate convinge că singura soluţie
este federalizarea Republicii Moldova. Toate federaţiile au cunoscut războaie de secesiune, iar
rezultatele lor au fost în funcţie de raporturile de forţe dintre părţi. Pe de altă parte, federaţiile
reuşite sînt astfel tocmai pentru că au fost respectate nişte principii fundamentale în momentul
constituirii lor.
Astfel, în materia dreptului constituţional, contractele normative reglementează organizarea şi
funcţionarea statelor federative şi oferă principii fundamentale în activitatea părţilor, în urma
semnării actului de constituire, pe baze deschise, de conciliere a părţilor şi oferind, ca urmare,
norme juridice.

PREMISE ŞI REALITĂŢI ALE TRAFICULUI DE FIINŢE UMANE
ÎN REPUBLICA MOLDOVA
Diana IONIŢĂ,
Dr. USEM
S U M M A R Y: Trafficking in human beings is still a problem for the Republic of Moldova. A serious challenge for
combating trafficking in human beings is the variety of destinations and routes of trafficking, as well as forms of human
exploitation. Trafficking fed on these problems pushing thousands of women, men and children into exploitation in
various countries of the world and procuring traffickers and exploiters huge profits. A problem of this magnitude
required a proportionate response - consistent efforts to prevent and prosecute the crime, as well as to protect and
assist those who became its victims or risk falling into exploitation.
Preventing and combating trafficking in human beings continues to be a priority for the Government of the Republic of
Moldova, this fact being expressed in the national policies and commitments related to international standards. A
developed regulatory and legal framework of the state policy in the field of combating trafficking in human beings has
been created in Moldova, which includes special legislative and normative acts (law, National Action Plan, strategy,
provisions/standard procedures to assist victims of trafficking in human beings).
Keywords: trafficking, exploitation, strategy, jurisprudence, victims, sexual exploitation.

În ultimul deceniu traficul de fiinţe umane, ca şi corupţia, economia subterană sau fraudele
financiare, a înregistrat proporţii inimaginabile şi inacceptabile pentru societatea noastră, devenind
o problemă majoră atît la nivel naţional, cît şi internaţional, reprezentînd una dintre cele mai extinse
forme de manifestare ale criminalităţii.
Avînd forme de manifestare, care ţin de crima organizată (traficul de droguri, traficul de
arme, terorismul etc.), traficul de fiinţe umane poate crea vulnerabilităţi ce ţin de stabilitatea
economico-socială a statelor, chiar pacea şi securitatea acestora, prin tulburarea echilibrului
demografic, etnic, cultural, prin incapacitatea mecanismelor de protecţie socială sau de sănătate
publică, prin depăşirea capacităţii de absorbţie a pieţei legale a muncii şi, implicit, prin bulversarea
,
raportului de forţe dintre structurile de control a legalităţii
şi ordinii publice şi partea din populaţie
1
canalizată spre activităţi infracţionale.
Fenomenul traficului de fiinţe umane, reprezentînd o problematică deloc nouă, a grevat
istoria omenirii de mai multe milenii. Astfel, sclavia, în forme noi sau mai vechi, ca şi practicile
similare sclaviei, continuă să existe în alte state ale lumii, totul derulîndu-se sub patronajul crimei
organizate. De asemenea, dezvoltarea mijloacelor de comunicaţie şi dezechilibrele economice
mondiale au internaţionalizat traficul. Mai întîi a existat traficul de albi, apoi traficul din Sud spre
Nord, iar acum traficul de fiinţe umane din regiunile mai defavorizate spre regiunile mai prospere
(în special spre Europa Occidentală), indiferent de localizarea geografică. În condiţiile dinamicii
contradictorii a proceselor şi fenomenelor social-politice ce au loc în Europa de Est (zona
Balcanilor) a apărut şi s-a dezvoltat ca fenomen subteran de dimensiuni globale, traficul de fiinţe
umane2 ( în special de femei şi tinere fete, chiar dacă bărbaţii se numără şi ei în mod considerabil
printre victime).
Această evoluţie nu ar fi fost posibilă fără dezvoltarea reţelelor specifice care, în ceea ce
priveşte exploatarea sexuală, răspundea unei necesităţi. Clienţii constituie pilonii veritabili ai
sistemului de prostituţie. Clientul, cumpărătorul masculin de pe piaţa de prostituţie, rămîne în cea
mai mare parte anonim sau invizibil, jucînd un rol important în materie de trafic. Traficul cu fiinţe
umane este un fenomen care răspunde unei cereri precise din partea “clienţilor”, ale căror
comportamente urmăresc îndeaproape evoluţia societăţilor europene. În consecinţă, se pare că aceşti
clienţi ai comerţului sexual joacă un rol determinant, traficanţii străduindu-se, mai presus de toate,
să răspundă “cererii”.
Istoria societăţii umane demonstrează faptul că, infracţionalitatea sau imoralitatea
exploatării fiinţei umane de către semenii săi a existat şi s-a manifestat, sub diverese forme şi
intensităţi, din cele mai vechi timpuri.

,

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
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Noţiuni cum ar fi „femeie sclavă”, „femeie vîndută”, „femeie luată în robie” nu sunt
noţiuni deloc noi. Aceste fenomene s-au manifestat la noi şi în timpul jugului otoman, inclusiv în
relaţiile diplomatice ale domnitorilor moldoveni cu suveranii statelor vecine.3
În Dacia lui Burebista (anul 70 î.Hr.) sclaviei nu i se atribuia un rol dominant, ci,
dimpotrivă, un rol limitat, în procesul de producere. C. Daicoviciu afirmă că „sclavajul dac
păstrează încă un caracter patriarhal; braţele acestor „instrumente grăitoare” se foloseau la lucrări de
construcţii publice (cum sunt cetăţile dacice), la minele şi muncile de pe ogoarele unor nobili ca şi
la serviciile domestice (păstori, argaţi, etc).4
Legislaţia română din perioada medievală conţine foarte puţine dispoziţii ce fac referire la
egalitatea cetăţenilor în faţa legii sau despre incriminarea sclaviei.
În 1833, în Codul lui Calimach,5 este consacrată, doar parţial, una din ideile înaintate ale
timpului - condamnarea robiei (art.27)6 - , considerată „împotriva firescului drit al omului”.
Rezolvarea problemei, care ar fi impus declararea tuturor oamenilor liberi şi egali în faţa legii, nu îşi
găseşte loc în acest act normativ. Codul Calimach s-a oprit la condamnarea teoretică a robiei şi nu a
desfiinţat-o, pentru că, după autorii lui, robia „s-a urmat din vechime în prinţipatul acesta”. S-a adus
totuşi o anumită ameliorare situaţiei robilor prin prevederea după care: „robul nu se socoteşte întru
toate ca un lucru, ci în cît faptele, legăturile, driturile şi îndatoririle lui privesc către alţii, iar nu către
stăpînul său, se socoteşte el ca o persoană; drept aceia este robul supus pămînteştilor legi şi se apără
de către ele”.
Legiuirea lui Caragea7, fiind o lege ce reprezenta voinţa clasei dominante, menţine
inegalităţile de clasă şi de condiţie socială (slobozi, robi, dezrobiţi), situaţia inferioară a femeii,
deosebirea dintre creştini şi necreştini, diferenţieri în aplicarea pedepselor după cum cineva este
bogat sau sărac, etc.8
Un pas important în vederea adoptării unui cod penal modern şi cît mai complet, după
legislaţia vremii, s-a făcut după unirea principatelor.
Astfel, Codul penal român din 18649, avea, ca model codul francez. Dispoziţiile Codul penal
din 1864 au accentuat necesitatea protejării bunelor moravuri. Astfel, art. 263 sancţiona orice
„atentatu în contra pudorei îndeplinitu sau cercatu, fîră violenţă, asupra personei unui copilu de
secsu bărbătescu sau femeescu de vîrstă mai micu de patru-spre-dece ani”.10 De aceeaşi factură este
şi art. 267 care prevedea: „Ori cine va fi atentatu la bunele moravuri aţitîndu, favorindu sau
înlesnindu obicinuitu desfrenarea sau corupţiunea tinerilor de ambe secsele mai mici de doue-deci şi
unu ani, se va pedepsi”.
Mult mai modern, şi cu un pas înainte în privinţa protecţiei persoanei, este Codul penal
Carol al II-lea de la 1936. În legătură cu acestea se afirma că „s-au luat măsuri aspre pentru apărarea
familiei, a femeii în general. S-a dat o deosebită atenţie moralităţii publice, bunelor moravuri,
sancţionînd orice act de corupţiune”.11

3
De exemplu cazul Elenei, fiica lui Ştefan cel Mare şi al Evdochiei de Kiev, pe care domnul o mărită silit cu fiul
lui Ivan cel Groaznic.
4
Daicoviciu C., Studii şi cercetări de istorie veche, Bucureşti, 1961, pag 124.
5
Rădulescu A., Costin A., Grecu V., Gaftoescu V., Tegăneanu C., Gheorghe V. R., Sava A., Herovanu E., Codul lui Calimach, Ediţie critică, Editura
Academiei Republicii populare Române, Bucureşti, 1958, p.73.
6
Rădulescu A. şi colab., op.cit., pag. 73. Partea Întîi,, „Pentru dritul persoanelor”, Cap. Întîi „Pentru driturile ce privesc cătră personalnicele însuşiri şi
legături”, art. 27, „Robia şi aceia cu privire cătră dînsa urmată stăpînire, deşi sunt împotriva firescului drit al omului, s-a urmat din învechime în
prinţipatul acesta, însă nu aşa precum romanii într-o vreme au urmat, ci cu o mare deosebire. Căci aice puterea stăpînului nu poate vreodinioara supt nici
un cuvînt sau pricină a se întinde asupra vieţii robului; iar asupra averii lui, atunci numai, cînd nu va avea legiuiţi clironomi sau cînd, fugind fără a se
mai întoarce, nu va avea neapăraţi clironomi (precum sunt fiii şi părinţii), sau cînd va vătăma ori va păgubi pe stăpînul său prin furtuşag sau alte rele
urmări. Dintre aceste vederat se cunoaşte că robul nu se socoteşte întru toate ca un lucru, ci în cît faptele, legăturile, driturile şi îndatoririle lui privesc
către alţii, iar nu cătră stăpînul său, se socoteşte el ca o persoană; drept aceia este robul supus pămînteştilor legi şi se apără de către ele.”.
7
1818 - 1865
8
Legiuirea lui Caragea, Editura Academiei Republicii Populare Române, Bucureşti, 1985, pag. 124.
9
Intrat în vigoare la 22 aprilie 1865.
10
Tanoviceanu V.L., Tratat de drept şi procedură penală, Editura “Curierul judiciar”, Bucureşti, 1924,Vol.II, p.258.
11
Pop V., în prefaţa de la Codul Carol al II-lea, adnotat de C.G. Rătescu, I. Ionescu-Dolj şi colab.
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Astfel, în Titlul XI, dedicat infracţiunilor contra pudoarei şi a bunelor moravuri, sunt
cuprinse dispoziţii ce incriminează proxenetismul şi traficul de persoane (art. 436-440).12
Codul penal al U.R.S.S. din 196113, care era şi Codul penal al RSSM, nu conţinea infracţiuni
ce ţin de traficul de fiinţe umane. Abia în 1997 a fost introdusă infracţiunea „vînzarea şi traficul de
copii”14, iar în 2001 a fost introdus articolul 113², care prevedea infracţiunea „traficul ilicit de fiinţe
umane.”15
După căderea cortinei de fier Republica Moldova ca şi majoritatea statelor noi din spaţiul ex
sovietic traversează o îndelungată perioadă de tranziţie, care scoate în vileag mai multe provocări
sociale necunoscute anterior. În acest sens ultimii ani tot mai resimţită se face problema respectării
drepturilor fundamentale ale omului. Încălcarea lor obţine forme diferite şi variază de la
atentarea asupra dreptului la proprietate privată pînă la îngrădirea dreptului la libera opinie şi
convingeri morale, riscînd să devină un modus vivendi pentru mai multe guvernări la rînd.
În 2002 este adoptată legea penală nouă16, care stabileşte în art.165 răspunderea penală
pentru „traficul de fiinţe umane” şi separat în art. 206 pentru ”traficul de copii”. Totodată, graţie
aspiraţiilor democratice ale Republicii Moldova ca şi stat de drept şi această lege a suferit un şir de
completări şi modificări proprii fenomenului trafic de fiinţe umane. Prin urmare, fiind extinsă gama
domeniilor de exploatare a victimei (în scop de folosire a femeii în calitate de mamă surogat...)
codul penal a mai fost completat cu art.208/1 care sancţionează pentru pornografie infantilă şi art.
165/1 care stabileşte răspunderea penală pentru utilizarea rezultatelor muncii sau serviciilor unei
persoane care este victimă a traficului de fiinţe umane.
Protecţia şi promovarea drepturilor omului este sarcina şi obligaţia unui stat democrat şi
sarcina unei guvernări bune. Astăzi, după declararea de către Republica Moldova a devotamentului
faţă de cursul strategic spre integrarea europeană, valorile universale (din care fac parte şi drepturile
omului) au obţinut o relevanţă deosebită şi incontestabilă. Într-un stat de drept, orice activitate este
reglementată prin lege. Legea trebuie respectată, însă pînă atunci trebuie cunoscută. Doar
,
cunoscând-o orice cetăţean va putea pretinde la respectarea
ei de ceilalţi membri ai societăţii.
Republica Moldova se confruntă cu un şir de probleme deosebite, printre care e şi traficul de
fiinţe umane (violenţa în familie, traficul de persoane, migraţia ilegală) etc.. Pentru a răspunde
provocărilor au fost adoptate la fel un şir de legi, acte normative, acestea avînd drept obiectiv
prevenirea şi combaterea acestor fenomene. Traficul de persoane, pe lîngă gravele urmări pe care le
produce în plan uman, social şi economic, constituie un adevărat atac al drepturilor fundamentale
ale omului, democraţiei şi statului de drept. Mai simţitoare acestă afecţiune devine pentru victimelecopii, impactul asupra integrităţii fizice şi psihologice deseori fiind ireversibil.
Pentru fenomenul traficului de fiinţe umane Republica Moldova este în primul rînd o ţară
de origine, totodată avînd şi rolul unui stat de tranzit. În acest sens, o parte din aceste victime care
tranzitează Republica Moldova sunt exploatate în careva din statele de destinaţie, precum ar fi:
Turcia, Egipt, Emiratele Arabe Unite, Izrael, Federaţia Rusă, Ucraina etc..
Fară îndoială, între traficul de fiinţe umane şi sărăcie există o strînsă legătură, nivelul scăzut
al educaţiei, dorinţa de a avea o viaţă mai bună în afara ţării, migraţia pentru muncă, lipsa
informaţiilor privind traficul şi lipsa unei culturi a migraţiei. Persoanele cu un grad ridicat de risc de
a fi traficaţi provin din comunităţi cu o incidenţă ridicată a migraţiei temporare pentru muncă în
străinătate, din familii sărace, sunt persoane abuzate/neglijate sau copii lipsiţi de îngrijire
părintească (copiii străzii, copiii din instituţii rezidenţiale de protecţie...).
Cea mai frecventă modalitate de recrutare o reprezintă falsele promisiuni de muncă venite
din partea unor cunoştinţe, rude sau prieteni. Uneori chiar rudele sunt implicate în procesul de
12

Legea din 29 aprilie 1925 pentru reglementarea emigranţilor, unde în art.7 este interzisă emigrarea: “lit.e)femeilor nemăritate, sub 25 de ani , cînd
persoanele cari le însoţesc sunt cunoscute că au rea purtare; lit.f)femeile măritate cari nu au autorizaţie autentică a soţului sau cari, avînd această
autorizaţie de lasă acasă copii sub 15 ani”,; a se vedea Rezoluţiunea Congresului Internaţional de la Warşovia, din 7-10 octombrie 1930.
13
Publicat : 24.04.1961 în Veştile Nr. 010, art Nr : 41, data intrarii in vigoare : 24.04.1961, Abrogat la data 12.06.03 prin L1160-XV din 21.06.02,
MO128/13.09.02 art.1014
14
Art.113/1 introdus prin Legea nr.1146 din 09.04.97
15
Art.1132 introdus prin L450/30.07.2001, MO97/17.08.2001, art 803
16
Cod Penal al Republicii Moldova, nr. 985 din 18.04.2002
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traficare, iar în cazul copiilor, consimţind la părăsirea ţării de către copil (uneori ştiind ce fel de
„muncă” va presta copilul), fie plecînd împreună cu copilul în scopul exploatării acestuia ori în
scopul vînzării către un alt exploatator în ţara de destinaţie.
Rutele traficului sunt similare cu rutele migraţiei pentru muncă temporară. De aceea
victimele n-au suspiciuni legate de trecerea frontierei, crezînd că pleacă în străinătate pentru diverse
munci necalificate. De obicei victimele părăsesc ţara cu documente legale. Sunt însă cazuri în care
victimele traficate au traversat frontiera ocolind punctele de control, prin pădure sau traversînd
apele cu barca. Probabilitatea de trecere frauduloasă a frontierei este mai ridicată în cazul copiilor
foarte mici, deoarece pentru aceştia procedura legală este mult mai complicată.
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victime (la etapa actuală existînd doar un singur centru de criză), mai ales copii-victime, pe motivul
lipsei resurselor financiare.

Figura 2.

Figura 1.
AAV- ameninţare cu aplicarea violenţei
APV- abuz de polziţia de vilnerabilitate
AM - alte metode17

,

În prezent, Republica Moldova are un cadru legal comprehensiv privind fenomenul
traficului de fiinţe umane, iar cadrul instituţional este în plină dezvoltare.
Referitor la procesul de reintegrare şi reabilitare a victimelor, ONG-urile au dezvoltat
servicii speciale, existînd echipe multidisciplinare teritoriale ( în continuare EMT) de specialişti
pregătiţi pe problema traficului de fiinţe umane. Reintegrarea şi reabilitarea victimelor traficului se
realizează în concordanţă cu nevoile speciale şi caracteristicile, inclusiv ale copiilor.
În baza Hotărîrii Parlamentului Republicii Moldova Nr. 257-XVI din 5 decembrie 2008 a
fost aprobată Strategia Sistemului naţional de referire pentru protecţia şi asistenţa victimelor şi
potenţialelor victime ale traficului de fiinţe umane.
Sistemul Naţional de Referire pentru protecţia şi asistenţa victimelor şi potenţialelor victime
ale traficului de fiinţe umane (în continuare – SNR) este un cadru special de cooperare şi
coordonare a eforturilor instituţiilor de stat în parteneriat strategic cu societatea civilă, precum şi cu
alţi actori activi în acest domeniu, în vederea asigurării şi protecţiei drepturilor omului, victimă şi
potenţială victimă a traficului de fiinţe umane (în continuare – TFU).
Procedura de identificare a beneficiarilor SNR se realizează de către EMT în conformitate cu
prevederile Ghidului cu privire la identificarea victimelor şi potenţialelor victime ale traficului de
fiinţe umane, aprobat în anul 2012.
Conform rapoartelor depuse în 2013 EMT – urile au identificat la nivel local 118 victime ale
TFU, dintre care 107 adulţi (81 femei şi 26 bărbaţi) şi 11 copii (6 fetiţe şi 5 băieţi). În total, în
cadrul SNR au fost asistate 131 victime ale traficului de fiinţe umane, dintre care 118 adulţi (89
femei şi 29 bărbaţi) şi 13 copii (7 băieţi şi 6 fetiţe).
Există însă şi segmente slabe în procesul complex de reabilitare şi reintegrare a victimelor traficate în scopul exploatării. În primul rînd nu există suficiente adăposturi specializate pentru
17
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Acest fapt face şi mai dificil procesul de reintegrare şi reabilitare a celor traficaţi. Copiii sunt
cazaţi în adăposturi pentru victimele adulte sau în centre de plasament, împreună cu copiii lipsiţi de
îngrijire părintească, ori în centre destinate protecţiei victimelor violenţei domestice. În general,
instituţiile se adresează tuturor formelor de trafic de fiinţe umane, fără a acorda o atenţie specială
traficului de copii, nemaivorbind de specializarea serviciilor în funcţie de domeniul de exploatare.
Tabelul 1. Beneficiarii Centrului de Asistenţă şi Protecţie a Victimelor şi Potenţialelor Victime ale
Traficului de Fiinţe Umane (CAP) a Ministerului Muncii şi protecţiei sociale a R.Moldova:
Beneficiari
adulţi
minori
total
f
m
f
m
Victime ale TFU
45
12
5
5
67
Copiii ai victimelor TFU
0
2
7
13
22
Victime ale violenţei
35
1
36
23
95
Minori identificaţi fără însoţire în 0
0
3
7
10
străinătate (UAM)
Migranţi în dificultate
17
1
10
18
46
Prevenire / potenţiale victime ale 25
4
15
4
48
TFU
Copii rămaşi fără îngrijire
8
9
17
părintească
Total
122
20
84
79
305
În anul 2013, CAP a oferit protecţie si asistenţă unui număr de 67 de victime TFU, inclusiv 57
adulţi (45 femei şi 12 bărbaţi) şi 10 copii (5 fete şi 5 băieţi), cu 16 mai puţin decât în perioada
anului 2012.
La nivelul instituţiilor statului, serviciile sociale publice destinate victimelor traficului nu
sunt dezvoltate, chiar dacă Planul Naţional de acţiuni în domeniul prevenirii şi combaterii TFU
prevede crearea unor adăposturi şi stipulează dreptul la asistenţă juridică, medicală, socială şi
psihologică.
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Procesul de reintegrare este de asemenea dificil pe motivul lipsei informaţiilor la nivelul
publicului larg. Există o atitudine generală de blamare a victimelor abuzului sexual, care se reflectă
şi asupra victimelor traficului de fiinţe umane. Procesul de reabilitare şi reintegrare este unul de
durată, necesitînd resurse umane şi financiare, în special datorită provenienţei victimelor din familii
social vulnerabile, neimplicării familiei şi comunităţii, dar şi problemelor psihologice extrem de
dificile.
Majoritatea victimelor traficului provin din zona rurală, care este cea mai săracă zonă.
Serviciile destinate victimelor traficului sunt insuficient dezvoltate în aceste zone în comparaţie cu
numărul victimelor şi cu acoperirea geografică, fiind necesare mai multe resurse alocate.
Lipsa coordonării între actorii sociali implicaţi în prevenirea şi combaterea traficului de
fiinţe umane generează o serie de probleme. Unele victime beneficiază simultan de serviciile mai
multor ONG-uri, în timp ce alte victime nu sunt incluse în nici un program de reabilitare şi
reintegrare. De altfel, şi în cazul programelor de prevenire, există arii geografice sau grupuri de risc
care nu sunt acoperite. Lipsa unui sistem centralizat de informaţii, date şi documente se reflectă în
calitatea intervenţiilor. De asemenea, un astfel de sistem integrat ar trebui dezvoltat între Ministerul
Justiţiei şi Ministerul Afacerilor Interne.
Legislaţia privind prevenirea şi combaterea traficului de fiinţe umane este relativ nouă, iar
experienţa în implementarea acesteia este redusă, nefiind stabilite clar nişte bune practici în acest
context. Chiar dacă sunt referite justiţiei multe cazuri de trafic de fiinţe umane, majoritatea
dosarelor nu conţin probe suficiente, iar procurorii sunt nevoiţi să reîncadreze acţiunile traficanţilor
în alte componenţe mai puţin grave, precum ar fi infracţiunile de proxenetism, organizare a
cerşetoriei, munca forţată. Totodată, se menţionează că reîncadrarea traficului în infracţiunea de
proxenetism generează schimbarea statutului victimei din parte vătămată în martor (în dosarele de
proxenetism), ceea ce înseamnă că aceasta automat este lipsită de posibilităţile legale de încasare a
prejudiciilor cauzate prin infracţiune, precum şi alte drepturi (de contestare a sentinţei...) În
, în rezultatul acestor infracţiuni, încurajează
asemenea condiţii pedepsele simbolice obţinute
traficanţii în scurt timp să-şi reieie activităţile infracţionale.
În conformitate cu Informaţia cu privire la rezultatele generalizării practicii judiciare pe
cauzele cu privire la traficul de fiinţe umane, traficul de copii, scoaterea ilegală a copiilor din ţară
şi proxenetism18, la examinarea dosarelor penale intentate în baza art.165, 206 şi 220 CP RM,
instanţele de judecată comit greşeli la încadrarea juridică a infracţiunilor, deseori nefiind corectă
decizia în cazurile delimitării traficului de fiinţe umane şi de copii de proxenetism. Motivul acestor
încălcări – necunoaşterea legislaţiei de către judecători, practica judiciară săracă şi lipsa
explicaţiilor la unele probleme în ceea ce priveşte aplicarea legislaţiei în contextele respective. În
aşa fel în practica judiciară au apărut astfel de probleme:19
1. Unele instanţe judecătoreşti, la examinarea dosarelor penale de învinuire în baza art.165 şi
206 CP RM, dispun încasarea de la condamnaţi în folosul părţilor vătămate prejudiciul
material şi moral, iar în alte cazuri similare se menţionează că acţiunea civilă urmează a fi
examinată întrun proces civil separat. De aceea, este necesară o clarificare.
2. Instanţele de judecată nu pun în discuţie chestiunea cu privire la necesitatea examinării
dosarelor pe art.165, 206 CP RM în şedinţe închise (mai cu seamă cînd cauza implică
exploatarea sexuală a victimei), în scopul protecţiei vieţii private a părţilor vătămate şi
evitării influenţei asupra lor din partea inculpaţilor şi/sau rudelor acestora.
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pornind în privinţa lor (victimelor) urmărirea penală pentru infracţiunea stabilită de art. 311 cod
penal (denunţare falsă).

4. Luînd în consideraţie faptul că componentele infracţiunilor prevăzute de art.165 şi art.206
CP RM sînt formale, considerîndu-se consumate din momentul săvîrşirii măcar a unei
acţiuni din cele enumerate în dispoziţii, pînă în prezent rămîine neclară situaţia: care acţiuni
ale traficului de fiinţe umane şi traficului de copii pot fi examinate ca pregătire sau tentativă
la aceste infracţiuni?
Suplimentar, se menţionează că pînă la condamnarea definitivă urmează o procedură
complexă şi de durată, instanţele judecătoreşti manifestă atitudine stereotipizată pentru victimile
respective, mai cu seamă pentru cele care revin acasă din exploatare sexuală, această atitudine
regăsindu-se în replici ofensatoare, ironizări ale unor judecători, părţi şi participanţi la examinarea
cauzei.
Evaluînd activitatea de combatere a traficului de persoane prin prisma indicilor de bază ai
urmăririi penale a cazurilor din acest domeniu s-a constatat că în anul 2013 au fost înregistrate în
total pe ţară 516 infracţiuni ce se referă la categoria respectivă, dintre care: trafic de fiinţe umane –
185 (cu 14 % mai puţin comparativ cu perioada analogică a anului precedent); trafic de copii – 21 (32%); scoatere ilegală a copiilor din ţară 21 (+16%), proxenetism – 152 (-5,6%); organizarea
migraţiei ilegale – 137 (+17%).20
Deseori victimele traficului de fiinţe umane nu sînt protejate de stat, declaraţiile acestora în
cauzele penale fiind cele mai valoroase ajung să fie şi cele mai fragile. Această circumstanţă se
datorează faptului că victimele sînt expuse anumitor riscuri dacă traficanţii sînt în libertate, mai cu
seamă cînd pe căi violente se încearcă determinarea victimelor să-şi schimbe declaraţiile. În acest
context se menţionează că o situaţie lacunară reprezintă faptul aplicării mai frecvente de către
organele de drept a metodei reactive de investigare şi nu celei proactive, respectiv, fiind iniţiate
acţiunile operativ investigative doar în baza plîngerii victimei.
Deseori de către organele de drept nu se , accesează pîrghiile oferire de lege de audiere a
victimelor în condiţii speciale, prin aplicarea art. 109.110 110/1 Cpp.
Rareori victima are posibilitate reală de a beneficia de încasări efective ale prejudiciilor
morale şi materiale în cadrul procedurilor penale pe motiv că traficanţii identificaţi pe teritoriul
R.Moldova sau că nu au averi înregistrate în proprietatea sa, sau că averile sînt înregistrate pe
numele altor persoane.
Pe de altă parte, numărul redus al condamnărilor poate fi explicat prin complexitatea
fenomenului traficului de fiinţe umane, reţelele de traficanţi fiind bine organizate şi dificil de
neutralizat. De cele mai multe ori în Republica Moldova acţionînd verigi neînsemnate ale reţelei de
trafic, aceştea fiind recrutorii sau transportatorii, pe cînd venitul cel mai mare de pe urma
exploatării persoanelor în trafic îl obţin exploatatorii care de regulă se află într-o careva ţară de
destinaţie. În aceste condiţii o relevanţă deosebită în contextul identificării şi neutralizării reţelolor
internaţionale o are anume colaborarea internaţională care rareori este una eficientă. Acest fapt se
datorează şi nerecunoaşterii de către unele state a necesităţii abordării prioritare a acestui fenomen
antisocial în raport cu alte infracţiuni, circumstanţe care zădărnicesc unele măsurile de asistenţă
juridică internaţională în materie penală.
Concluzii:
Cooperarea între state este absolut esenţială pentru realizarea Standardelor impuse în acest
context. Traficul de fiinţe umane fiind crima care include mai multe caracteristici ale laturii
subiective (scop, motiv), scopul urmărit de făptuitori în raport cu victimele din R.Moldova este de
exploatare sexuală, problema, astfel, rămînînd a fi preocupaţia de actualitate a Guvernelor statelor
cooperante. Acestea în consecinţă se văd nevoite a aplica strategii multidisciplinare şi de mai multe
niveluri pentru a combate reţelele sofisticate care activează în lume. Organele de stat şi organizaţiile

3. Deseori instanţele judecatoreşi şi organele de urmărire penală reîncadrează acţiunile făptuitorilor de
la art.165 la art.220 CP RM cu argumentul că părţile vătămate îşi schimbă declaraţiile, fără a lua în
consideraţie motivul unor declaraţii noi, fară a întreprinde măsuri de asigurare a asistenţei
psihologice pentru victime, fără asigurarea părţilor vătămate a dreptului la un avocat (inclusiv din
contul statului), fără a întreprinde măsuri de audiere a acestora în condiţii speciale, finalmente
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non-guvernamentale (societatea civilă) trebuie să conlucreze întru asigurarea imposibilităţii
stabilirii traficanţilor în „Paradisul” găsit în lume. Totodată, este necesar a se ţine cont şi de faptul
că, odată cu dezvoltarea societăţii, cu perfecţionarea cadrului legal de contracarare a infracţiunilor
se perfecţionează şi metodele de comitere a acestora. Deseori Republica Moldova atestînd
performanţe şi calităţi inventive a cetăţenilor săi în comiterea delictelor, rămîiine în urmă cu
performanţele legislative şi bunele practici de contracarare a acestora. Această circumstanţă ne
determină să credem că criminalitatea în calitatea provocării anticipează considerabil dinamica
mecanismelor de combatere a ei.
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CONFLICTUL DIN CARABAHUL DE MUNTE
Dumitru VIERIU,
Conf. univ. dr. USEM,
Avocat, Baroul Bucureşti
usem_80@mail.ru
Abstract: To elucidate the essence of the given conflict, it is enough to draw attention over the last two centuries
of making up the premises and the development ofthe autonomous region of Nagorno - Karabakh and the whole period
of time since the annexation of South Caucasus to Russia and up to the current stage.

Introducere:
Istoricul conflictului – Rădăcinile conflictului Armeano – Azer 1805 – 1923. La mijlocul sec.
al XVIII-lea, Azerbaidjanul trecea printr-o perioadă de fragmentare feudală şi era format din hanate
independente, Karabah-ul de Sus (munte) populat majoritar de azeri, era parte componentă a
hanatului azer Karabah.
18

UNIVERSITATEA DE STUDII EUROPENE
DIN MOLDOVA

ANALELE ŞTIINŢIFICE
ISSN 2435-1114

Rezultate şi discuţii:
În lupta pentru sferele de influenţă ale Rusiei, Iranului şi Imperiului Otoman, unde formaţiuni
statale azere separate, erau nevoite să încheie acorduri de vasalitate.
În baza acestui acord similar din anul 1805, hanatul azer independent Karabah a trecut sub
autoritatea Rusiei21.
În urma războiului ruso-iranian din 1804-1813 şi în baza Tratatului de la Gulustan 1813 şi
Turkmencay 1828, hanatul Karabah, împreună cu celelalte hanate azere, Irevan şi Nahicevan, au
trecut definitiv în componenţa Imperiului Rus.
În această perioadă a început strămutarea în masă a armenilor în regiunea Karabah-ul de sus
(munte), regiunea care era populată în majoritate de azeri, fapt relatat de diplomatul şi scriitorul rus
A.S. Gibaiedov.
„Armenii în cea mai mare parte au fost strămutaţi pe pământurile moşierilor musulmani”.
Astfel s-a schimbat substanţial tabloul etnic al Azerbaidjanului, în special al Karabah-ului.
Puterea rusă punea bază în acea perioadă în Azerbaidjan, pe oamenii aceştia fiind de rit
creştini-ortodocşi.
În acest fel, numărul persoanelor strămutate din Persia era de 35.560, iar din Turcia de 21.666
de armeni.
În perioada dintre 1828-1830 au fost strămutaţi mai mult de 40.000 de armeni persizi şi
84.000 de armeni turci strămutaţi în guberniile Erevan şi Tiflisk.
Le-a fost repartizate mai mult de 200.000 de desetine de terenuri de stat22.
În acest timp, au fost aduşi aici şi o mulţime de armeni, în mod neoficial, astfel că numărul
celor strămutaţi a crescut considerabil la 200.000 de suflete23.
În anul 1871, numărul armenilor din Azerbaidjan în comparaţie cu anul 1832 a crescut de la
80.000 la 193.000 şi reprezenta 15% din numărul populaţiei locale.
Conform primului recensământ efectuat de Imperiul ţarist, în ianuarie 1897 în guvernia
, (42%) armeni.
Elisavetpol locuiau 235.304 (57%) azeri şi 172.872
În ajunul revoluţiei ruse din 1917, pe teritoriul Karabah-ului trăiau 415.000 de azeri şi 170.000
de armeni24.
La data de 28 mai 1918, Azerbaidjanul, Armenia şi Georgia şi-au declarat independenţa.
La 4 iunie 1918, primul stat armean din Kaucaz a semnat la Batumi, un acord în care erau
stabilite graniţele dintre Imperiul Otoman, Republica Armenia, Republica Georgia şi Republica
Azerbaidjan25.
La 11 ianuarie 1920, la iniţiativa lordului George Cherzon, Consiliul Suprem al Statelor
Unionale, au hotărât în unanimitate recunoaşterea de facto a independenţei Azerbaidjanului,
Armeniei şi Georgiei.
În acelaşi timp, Conferinţa de Pace de la Paris, a recunoscut dreptul Azerbaidjanului asupra
Karabah-ului26.
La 27 aprilie 1920 unităţile Armatei Roşii, au traversat graniţa Azerbaidjanului, iar în ziua de
28 aprilie au pătruns în Baku. Odată cu intervenţia armatelor Rusiei Sovietice, Republica Populară
Azerbaidjan şi-a încetat existenţa.
Totuşi, după instaurarea puterii sovietice în Transcaucazia, problema Karabah-ului a rămas la
ordinea zilei.
În luna noiembrie 1920, după instaurarea puterii sovietice în Armenia, au apărut condiţii
favorabile privind rezolvarea problemei Karabah-ului, iar teritoriul Karabah-ul de Munte, având
dreptul la autodeterminare27.
21

Tamara Dragadze Azerbaidjan, „Melinsade” Londra 2000, pag. 143
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Araz Gurbanov op. cit. pag. 366
25
Tadeusz Swetochowski, op. cit. pag. 48
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La 12 iunie 1921, Guvernul Armeniei28 a adoptat un decret în care se spunea „Pe baza
declaraţiei Comitetului Revoluţionar al Republicii Sovietice Sociale Azerbaidjan şi a Acordului
între Republicile Socialiste Armenia şi Azerbaidjan, Karabah-ul de Munte, devine parte
componentă a Republicii Sovietice Socialiste Armenia”.
La 4 iulie 1921, s-a deschis şedinţa Biroului Caucazian pentru analiza Karabah-ului.
La sfârşitul şedinţei s-a hotărât: „Reieşind din necesitatea instaurării păcii între musulmanii
azeri şi armeni, cât şi a stabilirii legăturilor economice dintre Karabah-ul de Sus (munte) unde
armenii erau majoritari şi Karabah-ul de Jos (câmpie), unde azerii erau majoritari, a legăturilor
permanente cu Azerbaidjanul, Karabah-ul de Munte va rămâne în componenţa Republicii Sovietice
Socialiste Azerbaidjan, cu autonomie regională, cu centru administrativ în Stepanakert, în cinstea
comisarului bolşevic Stepan Şamanian, preşedintele Sovietului din Baku, împuşcat de englezi în
191829.
Concluzii:
În acest fel, problema nu s-a rezolvat, ci a trecut de la o republică la alta.
În timpul puterii sovietice, între 1948-1953, în conformitate cu Rezoluţia 4083 a Consiliului
de Miniştri al URSS, semnată de Stalin, circa 100.000 de azeri au fost strămutaţi din raioanele de
munte ale Armeniei în Câmpia Kur-Arak din RSS Azerbaidjan.
Astfel este imposibil de soluţionat conflictele teritoriale din Caucazul de Sud fără
contracararea, obstrucţionarea şi stoparea punerii în aplicare a ideii deplasate privind crearea „Marii
Armeniei de la mare la mare”.
Aşa zisele conflicte îngheţate din Caucazul de Sud sau Caucazul de Nord, vor degenera în
război inevitabil, dat fiind caracterul „îngheţat” a acestor „conflicte îngheţate”.
Este convenabil pentru statele agresor, deoarece oferă agresorului şansa şi timpul necesar
pentru a se consolida pe teritoriul ocupat şi a se pregăti pentru extinderea acestuia.
,

Bibliografie:
1. Vasile Simileanu, Conflicte Asimetrice, Editura TOP FORM Bucureşti, 2011
2. Alex Berea, Ucraina – un punct de vedere geopolitic, Editura TOP FORM Bucureşti,
2014
3. Conflicte îngheţate Euro-Asiatice – Revistă de Geografie Politică, Geopolitică şi
Geostrategie, Editura TOP FORM Bucureşti, 2008
4. Namiq Aliyev – Dreptul Internaţional şi Conflictul din Nagorno-Karabah , Editura
TOP FORM Bucureşti, 2014
5. Enciclopedia Europei, Horia C. Matei, Silviu Neguţ, Ion Nicolae, Caterina Radu,
Ioana-Vintilă Rădulescu, Ediţia a IV-a, Editura MERONIA 2014.

28
29

Karabahskaia problema, Stepanakert 1989, pag. 47
Ibidem, pag. 52

20

UNIVERSITATEA DE STUDII EUROPENE
DIN MOLDOVA

ANALELE ŞTIINŢIFICE
ISSN 2435-1114

BANK FRAUD: RUSSIAN HISTORICAL BACKGROUND
Evgheni FLOREA,
Ph.D., LL.M., associate Professor
nichi_79@mail.ru
Natali PARUTENCO,
LL.M., Assistant Professor
I. Introduction
It is almost impossible to imagine our society without fraud. As any deceit, it accompanies the
entire history of human kind as its immanent feature. The distinctive character of fraud in the large
meaning of this term30 among other crimes is the rule, according to which it grows anytime and
anyplace where and when new forms of economical circulation emerge. The question is not in
existence or nonexistence of fraud in some historical period or some country but rather in its
dimensions which in their turn depend of opportunities for fraudulent enrichment offered under the
conditions of economical innovations appearing throughout the history. Russia, as any other
country in the world, is no exception to this rule.
Emergence of Russian Banking
First institutions that can be called banks were founded in Russia more than a century later
than in Europe. If Italian (Genoa, Venice, Milan), Dutch (Amsterdam) and German (Hamburg,
Nurnberg) banks, that were primarily dealing with financial non-cash transactions among
merchants, had been established in XVI-XVII centuries as first Russian banks appeared only in the
middle of XVIII century. However it is noticeable that much earlier there had been made some
attempts to establish banking institutions in Russia. In 1665 governor of province city Pskov
Afanasiy Ordin-Nashyokin tried to use his officeᕠςas a sort of bank, offering loans for interest and
some other financial operations. His actions had two main reasons; first of all he wanted to support
local merchants in a growing competition with foreigners on Pskov market, and second – to
stimulate participation of local merchants on foreign markets. However the governors’ brave
initiative was immediately cut off by central authorities that treated his actions as “Pskov’s desire to
live by its own rules”31.
However, de jure as a starting point for Russian banking formation is considered queen Anna
Ioanovna’s ukase in which was prescribed the foundation of a Monetary office that was invested
with authority to offer loans for 8% interest under mortgage of gold and silver32. Nevertheless, the
foundation of Monetary office did not have much success and soon it was closed.
In 1754 were founded State Loan Bank for Nobility with offices in Moscow and St.
Petersburg and State Bank for Improvement, designed to serve merchants which were trading
nearby St. Petersburg sea port33. Regrettably, both banks also had quite a short history – throughout
1782-1785 they had been closed. Among major factors that caused closure of Russian pioneer
banks were loan frauds, bank employee’s abuse and poor administration of banking business as well
as insufficient financial control by state bodies.
The first banks loan debtors not only didn’t pay the interest but also didn’t give back the loan.
Mortgage sale prescribed by law was used very rarely and even when it was, it didn’t cover banks
30
The Russian term moshennichestvo, which is the closest by its meaning to criminal fraud, is defined according to art. 159 of Criminal Code of
Russian Federation as “deprivation of property of another or obtaining a right to such kind of property by means of deception or abuse of trust”.
Most of crimes of deception no matter whether it’s a bank, real estate or insurance fraud are classified according to the mentioned article. Exception
is made for money laundering (art 174 and 174.1) which although has as its constitutive part deceptive element, is not considered fraud because it
lacks “deprivation” element.
31
Klyuchevskiy V.O. Sochineniya. [Works] Moscow., 1988. Vol. 3. P. 325-327.
32
See Guryev A. Ocherk Razvitiya Creditnykh Uchrejdenyi v Rossii. [Essay on Development of Credit Organizations in Russia] Sankt-Petersburg,
1904, P. 1.
33
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losses because the real value of deposits was much less than it was actually stated by debtors.
Historical archives contain plenty of such cases. Here are some of them:
Ensign Ivan Bocharov borrowed in just founded Bank for Nobility 250 rubles. As a mortgage
he officially stated 25 peasants although in fact he had just four of them. Soon after debtor’s failing
to pay back the loan in time, his small estate property sold through the auction and the fraudsterofficer was degraded into a soldier and exiled to serve “forever” in a remote military garrison. After
some time Bocharov managed to reimburse the loan obtained from the bank but nevertheless was
not pardoned “because he … was degraded in a soldier not for failing to pay back the loan in time,
but for a perpetrated deceit in order to obtain it”34.
Guards-lieutenant N.A. Fyodorov owned a real estate property counting 117 peasants that was
bringing up to 570 rubles in yearly revenue. In his application for loan in the amount of 10.000
rubles he stated that owned 500 peasants. Soon it was discovered that Fyodorov fraudulently added
inexistent 228 peasants35. etc.
The mentioned cases eloquently demonstrate that it was a common practice in Russian
pioneer banking, when potential debtors cheated banks-creditors in order to obtain loans without
thinking about possible negative consequences. The great number of such cases can be explained by
the fact that real solvency of a loan applier generally was not checked at all. The only thing that was
needed was just debtor’s word of honesty. That is why it’s no wonder that by the time when the
Bank’s for Nobility Moscow office was closing, 80% if its credits were recognized as obtained by
cheating. The accounting inspection had revealed a substantial number of omissions in internal
administration of the bank as well as extensive negligence in loan management proceedings. The
outcome of the revision was discovery of considerable amounts money missing and completely
confusing book-keeping. During the next decade after the Moscow bank was closed, its trustees
tried to get back the loans seeking hidden property of fraudulent debtors. However in great majority
of issues the cost of mortgage was much lower than it was officially stated or debtors didn’t have
ᛐω
any mortgage at all.
First Russian banks also suffered from loan fraud under fake or forged or invalid guarantors’
liability. In schemes of second type, loan appliers used as guarantors impoverished persons with
renowned noble names. In fact their noble name was the only asset they got. It can be deduced from
queen Ekaterina II ukase from June 21, 1764 on foundation of two commercial banks – in St.
Petersburg “for intensifying trade relations with European countries” and in Astrakhan “for trade
with Asian partners”. In this document besides prohibiting any delays in payments, it was specially
prescribed to be particularly cautious to guarantees issued by town or city councils and in addition it
was strictly forbidden to accept any noble people as guarantors for merchants that applied for loans.
Quite noticeable is the way in which in the early stages of Russian banking occupational
fraudsters were prosecuted. Statutes of Currency Bank had following provisions in this regard: "If
one of the senior officials (an accountant, a cashier or one of officer rank) does a fault in office or
some other kind of offence, the bank can take the guilty into custody, according to the
circumstances. The fact should immediately be reported to the bank's administrative board which
decides its course of action according to its rules". As to the liability of the ordinary employees, the
documents mentioned contained much more detailed regulations, down to the specification of
possible punishments: "If one of the minor officials does a fault in office, the bank punishes him by
putting on bread and water, or by a money fine, without reporting to the board. The corporal
punishment should never be employed at the bank. Still, everything should be reported to the bank's
board post factum, for its information”36.
As we can see from this quote, first Russian banks had their own jurisdiction with quite a
large volume of power that included even a right to examine and sanction abuses committed by
insiders. This specifics can be explained by unwillingness to “wash its dirty linen in public”, and
34
35
36

The Archive of St. Petersburg office of Russian History Institute of Russian Academy of Sciences. Stock 36. Inventory 1. File 374. Sheet 70.
The Archive of St. Petersburg office of Russian History Institute of Russian Academy of Sciences. Stock 36. Inventory 1. File 374. Sheet 36.
Zakonodatelstvo Ecateriny II [Legislation of Ekaterina II]. Vol. 2. Yuridicheskaya Literatura Publishing. Moscow, 2001, pp. 736, 807-808.
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thus to damage by these means bank’s commercial reputation in the eyes of its active and potential
clients. However, it must be underlined that this kind of authority was given only to state banks.
Private ones of course did not have such power.
With the development of Russian banking the range of services provided by credit institutions
also gradually grew. But due to insufficient regulation of bank operations, weak accounting as well
as poor external financial control, the amount of fraud was still very high. Furthermore,
diversification of banking services had a direct impact on character of financial schemes that also
became more diverse. For instance, when banks adopted and soon substantially increased their
operations with promissory notes it instantly had entailed the number of fraud issues in this field.
It’s worth attention the activity of State Commercial Bank, founded by Alexander I in 1818.
Operations with promissory notes at the time when the mentioned bank started it’s activity where in
high demand for Russian merchants and thus the most important because of their dominant number
in comparison to other bank operations. The checking procedures of promissory note authenticity as
well as issuer’s solvency were quite thorough but nevertheless the number of contested bonds grew
every year. If in the year when Commercial Bank opened had been just one contested promissory
note of 10.000 rubles value, than in the period between 1823 and 1833 the total price of contested
notes reached immense 13 123 521 rubles37.
Among the causes of this fraud outburst we can name the lack of a reliable way to verify
bond’s authenticity. Each year bank officers were receiving hundreds of thousands of loan requests.
Under these circumstances it was almost impossible to check properly every signature on
promissory notes. Fraudsters, in their turn, were constantly improving their skills as well as
elaborating new artifices. For instance many con-artists used for promissory note forgery the names
of well known and wealthy merchants counterfeiting with great masterly fashion their signatures.
These schemes worked well for quite a long time because the name of promissory note issuer was
the basic criteria for estimation of bond reliability38.For instance, by these means merchant
ӷ presenting several fictitious promissory notes.
Polyukhov received in the bank 874 475 rubles,
Formally he was just a bearer of documents which meant that made up note issuer was liable for
restitution of money, received by Polyukhov39.
Another promissory note fraud scheme was frequent in the middle of XIX century among
Kharkov representation o Commercial Bank. When merchants felt that there was a real threat of
promissory note issuer insolvency, they were ceding these risky bonds to the Bank. Being conscious
of the fact, that it would be almost impossible to receive their money under such bonds, they
preferred to sell them to Bank even for a lower price motivating their actions by keen need of
money. As a result bank subsequently was wasting years trying to get back its money from
promissory note issuer through the complicated and highly bureaucratic procedure of debtor’s
bankruptcy40.
It is important to stress out that the fraud schemes mentioned above were successful not only
because of the bank officer’s recklessness. Quite often fraudulent actions were perpetrated from
inside of the credit institution as well as through the medium of conspiracy schemes perpetrated by
both insiders and outsiders. For instance, by the time of Astrakhan Commercial Bank closure,
trustee’s commission established that merchants with questionable solvency obtained loans worth
more than 2 200 000 rubles. According to commission’s conclusions, some of these loan appliers
could not be assessed by bank officers as reliable debtors, others were merchants only on paper41.
In light of the mentioned circumstances it is quite reasonable to assume that corruption and
favoritism played considerable role in Astrakhan representation premature shutting down.
37

Po Otnosheniyu Osobennoy Cantselyarii po Creditnoy Chasti Ministru Finansov. //Rossiyskiy Gosudarstvennyi Istoricheskiy Arkhiv. [Regarding
Special Office on Credit Area of Monistry of Finances. //Russian State Historical Archive] Stock. 586. Inventory 9. File. 4526. Sheet 4.
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Morozan V.V. Op. Cit. pp. 344-345.
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The Post-Reform Period
The enormous influence on Russian state as a whole and specifically on its economical
development had 1860 reforms. Although tsar’s Alexander II name is mostly remembered because
of abolition of serfdom, his merits in reforming of Russian credit and finance system are not of the
less importance. Let’s take a closer look to this key event in Russian pre-Revolutionary banking.
On July 1859 by his majesty’s will in St. Petersburg were created four commissions for
revising of banking and tax systems, namely Commission on reformation of State Commercial
Bank, Commission on local banks, Commission on perfection of the system of taxes and duties and
Commission on drafting regulations for plants and factories. For the elaboration of State bank
statute draft was charged E.I. Lamansky – renown academician in economics, author of numerous
scientific publications on history of Russian monetary circulation who was well familiarized with
the structure of European banking system. Lamansky considered French financial organism to be
the most advanced at the time. That’s why it’s no wonder he took as a basis for a statute of Russian
State bank, the statute of French State Bank in which he even worked previously some time.
Being mostly Lamasky’s “brainchild”, Russian State Bank was founded by Emperor
Alexander’s II ukase through the medium of transformation from State Commercial Bank. In fact,
the founded body started the development of a full-fledged capitalist credit system, remaining a
core of Russian finances up until the 1917 revolution. In comparison with the antecedent institution,
just created State Bank was entitled to do much larger range of banking operations. Pre-reform bank
was entitled to perform relatively narrow variety of transactions; that is receiving money for
depositing, accepting promissory notes, offering loans under the mortgage of Russian goods and
transferring money within the country. As for a new financial organization, besides all the
mentioned above operations, it was authorized to work with any stocks (“of government or private
provenience”) as well as to operate bills of exchange which practically meant operations of foreign
,
currency trade. Moreover, new State Bank was allowed
to sell and buy gold and silver as well as to
make some trust operations as receiving money through promissory notes and other stocks in the
name of their clients, making direct payments on their request, transferring client’s money on
account with privileged interest etc.
However beyond unquestionably positive character of these reforms that made a great impact
on dynamics of development of banking in Russia, there also had appeared new opportunities for
fraudulent schemes. One of the most noticeable temptations for fraud was related to possibility of
combining of positions in both state and private banks. Its worth mentioning, that such practice had
its reasons – due to extremely dynamic increase in number of banking institutions, there was a keen
need in qualified specialists in this area, that could not be met in any other way. Under these
circumstances the Government had decided to include in boards of directors of private banks the
persons, which had relevant practical experience in this domain. That is why financial specialists
that already worked in state banking were encouraged to join and to establish non-state joint-stock
ventures. Very soon it had become clear that possible negative consequences of this idea were not
foreseen and properly estimated. Gradually, combining by the same person of positions in both state
and private banks grew from random cases into common practice, which understandably entailed
mass abuse of different kinds, including fraud. Among the most “popular” ways of getting profit out
of double job position were “buy from yourself and sell to yourself” which meant giving unsecured
loans and than in writing them off, purchasing for unreasonably high price of goods and services,
financing of clearly unrealizable projects etc.
Already in 1868 Minister of Finances M. H. Reitner, being seriously concerned with the
situation, that had been created, reported to Alexander I on acute necessity of “discontinuation of
participation in private commercial structures of persons which by their job status have any direct or
implicit influence on state administration or parts of it”. However the decree called “Rules on order
of combining state job with participation in commercial or industrial ventures as well as in
collective and private credit organizations” was adopted only in sixteen years – at the end of 1884.
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Such a long distance of time from the Minister’s initiative to adoption of corresponding statute is
explained by the fact that in XIX-century Russia, as in any other capitalist country, private property
being one of the key values was vigorously protected. In this regard there had been “a choice
between two evils” situation. On the one hand, prohibiting of job combination meant imposing
limitations on owner’s right to administer his funds invested in joint-stock company. On the other,
in was absolutely clear that occupational abuses in state banking had to be blocked somehow.
Seeking of an appropriate compromise took more than one and a half decades… However,
historians point out that yet a long period of time there had been instances, when state body
employees with 100 ruble monthly salary had loans in 7-8 bank worth 5-6 thousand plus 4 thousand
rubles and more in debts42.
Another significant feature of the historical period in question is that many late XIX century
banks, joint-stock ventures and insurance companies in Russia often started their commercial
activity with bogus revenue and consequently, made-up documentation. Through the medium of
such actions stock ratings were upheld. But in light of the fact, that stock market price was reflected
in its dividend, there had to be a profit in order to pay it. In many cases this profit was simply
“invented”. The most common scheme for this was that the amount of profit was artificially
magnified by including in revenue uncovered losses as well as returnable expenses. In other words
the profit was counted not on a real but on gross revenue basis which constitute a huge difference.
Beginning in middle of 1880s Ministry of Finances received numerous complaints, in which
banks and other financial companies were blamed for participation in risky stock-exchange
operation at the expense of their client’s investments. The Penal Code provisions in this regard did
not have necessary deterrent effect because of their poor construction. Usually blamed bankers
argued in court that their actions were neither purposeful, nor was any cheating, forgery or
conspiracy against investors. It means that there are no necessary elements of crime and
consequently such acts could be treated just as minor offences because it was almost impossible to
ͅ a clear difference between purposeful fraud and
prove a “guilty state of mind” and to demonstrate
imprudent actions43. Having thoroughly studied the issue, I. A. Vishnegradskiy, the Minister of
Finances, had come to a hardly comforting conclusion that “bankers don’t differ much from street
market vendors… they are responsible for the meanest exploitation and abuse on clients that are not
well familiarized with credit and banking business”44.
Soon by initiative of Minister of Finances in June 26, 1889 and May 29, 1895 were adopted
two laws that had as a major goal state control straightening on private banking. The first law
entitled Ministry of Finances with a right to prohibit any banking organizations which don’t have
appropriate officially registered internal statute, to re-loan mortgage, to offer deposit or checking
account services, no matter how there operations are named and reasoned. According to the second
law, Minister of Finances straightened even more its controlling functions. Among other authorities
it was given a right to make an inspection of any banking institution without prior notification or
asking for explanations from its administration.
However it must be mentioned that the adoption of the mentioned above laws did not become
“panacea” against institutional bank fraud. In Russia of second half of XIX century, as today, had
been a huge gap between written law and real life, or speaking in juridical terms, there was no
efficient mechanism of law enforcement. Even the most elaborate and well formulated statutes and
regulations, adopted without having of such mechanism, become absolutely senseless, looking
under these conditions more like exercise in belles-letters that does not have much relation to
practical needs. That is why, it is no wonder that the number of bank fraud crimes after the adoption
of these laws not only did not go down, but instead, constantly continued to go up. In the period
42

See Bovykin V.I. Formirovaniye Finansovogo Kapitala v Rossii, konets XIX – 1908 gg. [Formation of Financial Capital in Russia, the end of XIX
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between 1909 and 1913 the number of offences, committed in the field of finance and commerce
raised from 2814 to 4661 per year. The majority of crimes constituted credit fraud. The number of
forgeries, especially related to promissory notes, had also endured increase. In 1909 had been
reported 6633 cases; by 1913 these numbers constituted 8158 issues45. In addition new, previously
not known artifices, such as financial pyramids, had appeared. One of these cases had a big social
reaction. On February 23, 1889 popular Russian magazine “Novoye Vremya” published an agitated
article “Robbers” about the story of Kahn’s bank bankruptcy. The journalists unveiled, that the
creative con-artists, not known by anyone before, opened a number of banking offices having
money just for hiring of agents. Than, multiple agents spread across the country advertising highly
profitable deal, consisted from purchasing an internal state credit bonds that “almost guaranteed” to
naive clients in addition to interest payments up to 200.000 ruble win in a lottery. In fact out of 15
rubles (standard investment per person) 9 went to the capable agent and 6 were given to the head
office. According to the article, Kahn’s office, that was founded in 1887, had a circuit of over 1 200
000 within just a year after its foundation. The causes of bankruptcy had not been revealed.
However, journalists stated that the office assets were arrested as a consequence of 5 000 ruble civil
action. The court’s accounting inspection found just 300 rubles in the bank’s cashier office46. It’s
noteworthy that Kahn’s banking office history looked almost the same way as “path to success” for
pyramidal schemes in ex-Soviet Russia in the beginning of 90-s but already in XX century.
As a conclusion for analysis of pre-Revolutionary stage of banking in Russia it has to be
underlined that it was without any doubt a “golden epoch” for bank fraudsters of all kinds and
levels. In fact, multiple schemes and artifices, that as a shadow accompanied every stage of Russian
banking system development, had been an explainable toll for impressive dynamics of this financial
institute in Russia. Within relatively short period of time Russia had made a tremendous progress in
building a full-swing double-level banking structure that played an extremely important role in
emerging of private capital and in transformation of Russian economy from mostly agrarian into
,
industrial-agrarian.
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The Soviet Period
After October revolution of 1917 the banking system of the country had endured fundamental
changes, which goals and contents were determined by ideological and economical concepts of
Bolshevik party that came to power. One of the basic principles of so-called “first country of
workers and peasants” was the theory of gradual but inevitable disappearance of money and
competitive market forces on the path to socialism. Consequently, All-Russian Central Executive
Committee, dominated by Bolshevik party, adopted on December 14 (27), 1917 a Decree according
to which banking was declared a state monopoly and all private and joint-stock banks as well as
their branches were annexed to Peoples Bank of Russian Federation that replaced pre-Revolutionary
State Bank. Thus, in the country was built a sort of a central financial institution, which main goal
was virtually restricted to such technical matters as taking on its balance of assets and liabilities of
nationalized banks.
Cutting down of free market relations in Russian economy had entailed as its logical result
substantial narrowing of credit and payment sphere. That’s why it’s no wonder that by the end of
1919 Peoples Bank of Russian Federation practically stopped its activity because it had nothing else
to do. By Decree from January 19, 1920 it was liquidated.
Substantial limitation of banking activity subsequently had seriously minimized opportunities
for fraudulent enrichment in this area of economy. Moreover, civil war that had started soon after
the revolution, as well as active confronting against new power in regions considerably “simplified”
the criminal methods for satisfying one’s cupidity. In the places where different kinds of fraud had
been before, such violent crimes as burglary, robbery and banditry became dominant.

New turn in bank fraud history in Russia is related to transition to so-called New Economical
Policy (NEP), that was announced in the beginning of 1921. The requisitioning of farm produce
was replaced by tax in kind, having paid which Russian peasant was free in administration of his
yield. Subsequently a need of some economical mechanisms emerged; the need that was promptly
satisfied through adoption of necessary laws and regulations. In fact, it was a sort of economical
revolution for a country with communist ideology; it meant transition to market economy under
some government restrictions.
No wonder that one of the first steps in this direction was foundation in October of 1921 of
State Bank that was given much larger authorities than Popular Bank which it replaced. At the same
time was adopted a decree on creation of subsidiary banks – local, specialized as well as the ones
with foreign investments. By year 1925 in Soviet Union47 were 1211 banking organizations not
counting credit cooperatives; 752 (62 %) of credit organizations were subsidiary and 459 (38 %)
were State bank representations. As a matter of fact, subsidiary banks created along State Bank of
USSR were commercial by the essence of their activity, which was conditioned by specifics of NEP
period market relations.
Such a radical turn in economical policy of Soviet state not only revived credit and financial
life in the country but also had had its direct impact on the level and structure of criminality. The
number of economic crimes within this short period grew drastically and bank fraud was not
exception to this fact.
There are enough reasons to call the short period between 1921 and 1925 the “third golden
period of bank fraud” in the financial history of the country. Unprotected state property and
weakness of governing structures in mix with liberalization of economical life and starvation served
as a perfect background for different kinds of economic crimes, especially for occupational fraud.
During that time private capital usually appeared through medium of state funds “pumping” into
fraudster’s pockets. Usually occupational con artists, having a position in a state body, were
concluding not bargains that would bring some ,profit, but rather were engaged in direct abuses,
which apparently looked as bargains. Using their occupational authorities fraudsters of NEP period
were founding different commercial structures on names of their relatives, friends or sometimes
even on their own names, and than transferred funds from state structures to commercial
organizations that were under their control. Among other fraud schemes that had some relation to
banking it’s worth mentioning pseudo state transactions made by private investors, abuses in the
fields of state credits and debits.
The state of affairs in occupational fraud can be well illustrated by the statistical data,
according to which from private entrepreneurs, charged with economical crimes in the period
throughout 1924-1926, 90 % consisted from persons which worked on positions in state structures
up until 1921. 80 % out of persons convicted for occupational fraud in state bodies had previous
convictions.
Starting with the middle of 1920th New Economical Policy concept was swiftly replaced by
commanding methods in state administration economical relations. As a result free market reforms
in Soviet Union were blocked as hurriedly as they were not far ago started. By decree of Council of
Peoples Commissars from January 30, 1930 called “On Credit Reforms” was prohibited
commercial credit – one of the milestones of market relations. After this decree Soviet financial
politics subsequently moved in the direction of maximum restraint of any commercial initiative and
strict centralization of financial resources administration.
Some importance for the topic in matter has the fact that in 1962 all cashiers savings offices
were transferred under the jurisdiction of USSR State Bank. Previously they were a part of Ministry
of Finances structure. Thus, some objective changes in the number and structure of bank fraud
occurred at the expense of respective white-collar crimes that accompanied payments and other
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cashiers office services, provided for clients. In comparison to any other types of bank fraudulent
acts, that we must say were quite a few, the number of scams related to the mentioned field was
relatively big.
Generally, all Soviet banks of the historical period between the end of New Economical
Policy (1930) and perestroika (1985) can be best described as financial institutions that completely
fit the system of commanding economical ideology which reigned in USSR until its collapse.
Banking operations were strictly regulated by detailed instructions which are considered as the very
top of elaborate soviet bureaucracy; the entire banking activity in fact turned into extremely
meticulous supervising of all served organizations and institutions constraining any possible
initiative. Soviet banks tended to control the whole productive process including supervision of raw
material accumulation and consummation, salary payments, financial resources circulation,
investment funds formation and spending. In other words, soviet banking system had all the features
to perfectly fit and serve the needs of communist economic ideology that did not leave any space at
all for free market mechanisms in the financial field.
It is no wonder that under these circumstances there were very few opportunities to use
banking for fraudulent enrichment. With exception of the universally most vulnerable payments and
other cashiers services sector, as a whole, soviet banking system did not have much trouble because
of this kind of economic crimes. Statistical data from period in question demonstrates that fraud per
se was a relatively rare phenomenon. According to statistical data, in 1990 general coefficient for
all kinds of fraud in Soviet Union was 11,3 on 100 000 of people, which was 60 times lower than in
such criminogenically successful country as Germany and 3 times smaller than even in Japan, the
world’s most well-doing against criminality country48. The new turn in the history of bank fraud in
Russia is related to market economy transition which followed the 1991 collapse of Soviet Union.
This chapter is still in progress; mainly refers to the nowadays situation and thus requires a separate
analysis….
往;

Conclusion
The history of banking business development in Russia is a good demonstration of the fact
that any economical reforms or innovations that have some relation to banking business, inevitably
bring out fraud issue. Of course, this principle is associated only with changes that have a liberal,
towards-free-market character. The more economical freedom is given in a society, the more
opportunities for fraud appear, and vice-versa, straightening of economical liberties reduces the
number of fraudulent crimes. Today, it looks undisputable even for ex-Soviet space countries that
although market economy is far from being ideal, it is the only vital alternative for moving forward.
So, the chief problem for new independent countries to determine whether these reforms should be
operated swiftly, spontaneously, by so-called “shock-therapy” scenario which inherently entails
mass fraud and other white collar crimes but instead faster incorporates capitalist economical
mechanisms; the second way is gradual and requires to the certain extent state control. Thus it’s less
painful for population but instead takes much more time. Throughout its history Russia has been
always closer to the first approach. All three “golden periods” of bank fraud – first years of Russian
banking emerging, Alexander’s II financial reforms period as well as New Economical Policy times
– lacked a well thought step-by-step transformational mechanism that could have made them less
painful for economical integrity of the society and less prolific in terms of fraudulent criminality.
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ASIGURAREA CADRULUI LEGAL AL DETECTIVULUI PARTICULAR ÎN
PROCESUL PENAL AL REPUBLICII MOLDOVA
Iuri PERTUSHKA
Lector universitar,
Institutul de Ştiinţe Penale
şi Criminologie Aplicată
Summary : Nowadays, the increase of professionalism of particular detectives requires formulation of newrulesand
special technical skills. The acquiring of a genuine profession involves a training period, so, in other words, you need
to be sur rounded by professionals, because it is a long and hard way to evoluate in thi skind of work – as like it is told
“to be born detective is the same thing as to be born poet”. Private detectives are working in the Republic of Moldova
in according to the Law no. 283 04.07.2003 "About private detectives and personal security." 19.09.2003, which has
been published in the Official Gazette no. 200-203 Article No. 769. Being adopted 11 years ago, this Law has lost its
actuality, that is why now we really need to make several changes in the legislation of the Republic of Moldova.
Keywords: Detective. Investigation. Privacy. Crime. Criminal proceedings. Legal Status. Legislative initiative.
Rezumat. În toate ţările investigatorii privaţi în colaborare cu organele de stat aduc un mare aport la luptă cu
criminalitatea. Este de accentuat că Statul încurajează activitatea detectivilor particulari asigurându-le drepturi
extinse. În Republica Moldova detectivii particulari activează conform cerinţelor Legii nr. 283 din 04.07.2003 "
Privind activitatea particulară de detectiv şi de pază." publicată la 19.09.2003 în Monitorul Oficial Nr. 200-203 art Nr:
769. Fiind primită acum 11 ani, Legea în cauză şi-a pierdut actualitatea în legătură cu ce, la moment, pentru a merge
în pas cu timpul şi luând în consideraţie asocierea cu Comunitatea europeană, evident sânt necesare mai multe
schimbări ale legislaţiei Republicii Moldova.
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Detectiv. Investigaţie. Confidenţialitate. Criminalitate. Proces penal. Statut juridic. Iniţiativă

Introducere.
Profesionalizarea detectivului particular impune, încetul cu încetul, formularea de reguli
normalizate şi însuşirea de deprinderi tehnice obiective. Dobândirea unei profesii veritabile implică
o perioadă de formare, deci, cu alte cuvinte, construcţia competenţei profesionale presupuse de
accesul la un grup profesional. Or, această evoluţie este lentă, progresivă, contradictorie. Putem
spune că, "te naşti bun detectiv aşa cum te naşti poet".
Rezultate şi discuţii.
Detectivul este - pe de o parte - un amator dotat, jucătorul unui (mare) Joc, cu reguli vagi,
imprecise, reclamând un liber arbitru inspirat. "Nu există coduri sau manuale în materie". Dar, pe de
altă parte, detectivismul este o meserie / profesie; ea determină un balans continuu şi absolut
specific între amatorism şi profesionalism, între inspiraţie şi educaţie, între joc şi meserie, între
stradă şi şcoală, har şi educare, talent înnăscut şi cunoştinţe dobândite - două ambiţii, contradictorii
însă complementare, ale oricărui bun detectiv. Dar, simple în teorie, cunoştinţele necesare profesiei
sunt complicate în practică. De unde şi importanţa decisivă a experienţei, singurul criteriu veritabil,
care-l defineşte în acest domeniu pe profesionist. Viteza de acţiune şi de reacţie necesară şi
imposibilitatea de a aplica metoda: încerc, greşesc şi văd eu ce iese, până la urmă fac necesară o
"ucenicie" prealabilă (ucenicie şcolarizată), care, oricât de simple ar fi elementele de bază,
presupune, pentru a fi eficace, măiestria de a acţiona practic, abilitate, cunoaşterea intuitivă a
situaţieişi a mijloacelor de a birui.
În sfârşit, varietatea situaţiilor anihilează din capul locului orice încercare de generalizare.
În profesia aceasta nu poţi să înveţi mare lucru înainte de a te implica în ea. Şi asta din mai multe
motive: mai întâi, din cauza secretului / confidenţialităţii:
cunoştinţele nu pot fi predate decât celor
*
aflaţi deja înăuntrul sistemului; apoi pentru că materia e mereu nouă şi diferită, fără reguli precise,
variabile după vreme şi loc. Bogăţia faptelor reale a impus pragmatismul: hazardul e mai puternic
decât necesitatea, ca şi libertatea faţă de reguli: "în materie de detectivistică nu se pot fixa reguli
absolute".
Referindu-ne la experienţa de munca a detectivilor particulari din străinătate vom stabili că
investigaţiilee private sânt larg răspândite în SUA, Marea Britanie, Germania, Italia, Canada,
Franţa, Japonia şi alte ţări. În unele ţări, detectivii sunt implicaţi activ în investigarea infracţiunilor,
chiar şi la îndeplinirea unor acţiuni de urmărire penală specifice.
De exemplu, în SUA fiecare cetăţean poate angaja un detectiv particular pentru a investiga
orice problemă, orice caz, de orice natură. În acelaşi timp, detectivul particular poate îndeplini astfel
de acţiuni neprocesuale, care pot sta la baza atragerii persoanelor la răspundere penală. Prin acţiuni
neprocesuale se are în vedere: primirea explicaţiilor de la victime, martori, martori oculari şi alte
persoane care pot fi atrase în proces ca participanţi; identificarea şi ridicarea elementelor care pot fi
folosite ca mijloace de probă; cererea de documente ş.a..
În unele state din SUA detectivii particulari pot îndeplini chiar şi acţiuni de arestare a
bănuiţilor în săvârşirea infracţiunilor, percheziţii ş.a. Acţionând fără autorizarea judecătorului de
instrucţie, detectivul particular trebuie să fie încrezut că persoana reţinută de el a săvârşit
infracţiunea, în caz contrar, pentru arest ilicit poate fi amendat cu o sumă mare de bani. În procesul
de arest există doar o mică nuanţă, aceia că detectivul particular nu poate audia persoana reţinută şi
este obligat să o transmită poliţiei ori instanţei de judecată. ("Agenţiile particulare de securitate în
S.U.A." în Revista "Introductionto Law Enforcementand Criminal Justice", S.UA., 31/1998;
The World of Private Investigator, Institutul de Formare a Detectivilor -D.T.I., S.U.A)
În Franţa, detectivul poate să ancheteze cazurile civile, penale şi comerciale, iar probele
aduse se acceptă ca oricare altă probă. Declaraţiile depuse de un detectiv particular sunt valabile în
măsura în care acestea sunt precise, detaliate, de fapt, şi fără încărcătură sentimentală (Curtea de
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Casaţie, camera a 2-a civilă, cauza Nr. 1020 din data de 11 iulie 1962). Dovezile trebuie să fie
legitime şi legale, iar detectivul particular identificat în mod clar. În astfel de cazuri, detectivul
trebuie însă să acţioneze cu tact şi foarte mare atenţie ca să nu prejudicieze cazul.
În Belgia activitatea de detectiv particular este reglementată de Legea de organizare a
profesiei de detectiv particular, care este publicată în Monitorul Oficial din 2.10.1991. Potrivit
acestei legi, este considerat detectiv particular orice persoană care execută în beneficiul altcuiva
activităţi privind:căutarea de persoane dispărute; căutarea de bunuri pierdute ori furate; culegereade
informaţii referitoare la starea civilă, comportamentul, moralitatea şisolvabilitatea unei persoane;
strângerea probelor şi constatarea faptelor careprovoacă sau pot da naştere unor conflicte între
persoane şi care pot fi folositepentru a pune capăt acestor conflicte. Nu sunt consideraţi detectivi
particulari:ziariştii, executorii judecătoreşti, notarii, avocaţii. Regele stabileşte lista activităţilor care
sunt interzise a face obiectul muncii detectivului particular.Toate informaţiile obţinute de detectivul
particular sunt destinate exclusivclientului.
După cum vedem în toate ţările investigatorii privaţi în colaborare cu organele de stat aduc
un mare aport la luptă cu criminalitatea. Este de accentuat că Statul încurajează activitatea
detectivilor particulari asigurându-le drepturi extinse.
În Republica Moldova detectivii particulari activează conform cerinţelor Legii nr. 283 din
04.07.2003 " Privind activitatea particulară de detectiv şi de pază." publicată la 19.09.2003 în
Monitorul Oficial Nr. 200-203 art Nr: 769.
Fiind primită acum 11 ani, Legea în cauză şi-a pierdut actualitatea în legătură cu ce, la
moment, pentru a merge în pas cu timpul şi luând în consideraţie asocierea cu Comunitatea
europeană, evident sânt necesare mai multe schimbări ale legislaţiei Republicii Moldova.
În primul rând, ar trebui să stabilim statutul juridic al detectivului particular în procesul
penal. Cert este faptul că Detectivul particular nu poate fi găsit în lista de participanţi la procesul
penal, întrucât nu îndeplineşte nici una dintre funcţiile procedurale (de urmărire penală, apărare,
ᕰϞ
soluţionare a cauzelor ş.a. ) şi nu are un interes personal.
În acelaşi timp, în procesul activităţii sale
Detectivul particular oferind servicii de colectare a informaţiilor în cauzele penale civile,
administrative etc. în favoarea unuia dintre participanţii la proces operează în temeiul Contractului (
acordului scris ) strict conform cerinţelor Legii nr. 283 din 04.07.2003 " Privind activitatea
particulară de detectiv şi de pază." publicată la 19.09.2003 în Monitorul Oficial Nr. 200-203 art
Nr: 769 aflându-se în anumite relaţii juridice de procedură penală cu persoanele care efectuează
ancheta, ofiţerii de urmărire penală, procurori sau instanţe de judecată, în a căror gestiune se află
cauzele respective, deoarece conform legislaţiei în vigoare urmează aşi îndeplini la timp şi obiectiv
condiţiile stipulate în contractul încheiat cu una din părţile participante la procesul penal, urmând ca
în 24 de ore de la încheierea contractului cu clientul privind selectarea informaţiei, să înştiinţeze în
scris despre faptul acesta ofiţerul de urmărire penală, procurorul sau instanţa judecătorească în a
cărei procedură se află dosarul penal.
Tocmai din aceste considerente detectivul particular trebuie să fie atribuit la numărul de
persoane implicate în procesul penal. Printre aceştia se numără martorii, experţii, specialiştii etc.
Însă, spre deosebire de persoanele enumerate mai sus detectivul particular participă la procedura
penală, de regulă, nu la iniţiativa organelor de drept, dar în baza contractului cu participantul în
acest proces. Luând în consideraţie cele expuse, în art. 6 din partea generală a Codului de
procedură penală a Republicii Moldova, care conţine explicaţii referitor la termenii şi expresiile
utilizate în cod, ar fi recomandabil de întrodus următorul amendament:
” Detectivul particular – cetăţean al Republicii Moldova care are studii juridice sau
pregătire specială în domeniu, dispune de licenţă pentru acordarea serviciilor de investigare, şi
acordă servicii de colectare a informaţiilor pe cauze penale, în bază de contract cu părţile şi alte
persoane participante la procesul penal, conform condiţiilor de licenţiere”.
Cu cine dar dintre participanţii procesului penal detectivul particular este în drept să
încheie un contract de acordare a serviciilor de colectare a informaţiilor într-un caz penal?
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Conform teoriei procesului penal toţi participanţii la proces sânt divizaţi în două grupe
mari. Prima constă din organele de stat şi persoanele cu funcţii de răspundere care efectuează
urmărirea penală şi sânt împuternicite cu funcţii de putere. Din ea fac parte: Procurorul,
Consultantul procurorului, Organul de urmărire penală, Conducătorul organului de urmărire penală,
Ofiţerul de urmărire penală. Al doilea grup este format preponderent din cetăţeni participanţi la
procesul penal din care fac parte: Victima, Partea vătămată şi Partea civilă, partea apărării:
Bănuitul, Învinuitul, inculpatul, Apărătorul, Partea civilmente responsabilă, alte persoane
participante la proces.
Detectivul particular poate încheia un contract pentru colectarea de informaţii într-un caz
penal numai cu persoanele care fac parte din al doilea grup. Acest lucru se datorează dreptului
comun al acestor participanţi - de a prezenta probe. Acest drept ei îl pot exercita prin două căi
accesibile – stabilirea tuturor circumstanţelor şi dovezilor de sine stătător, apoi transmiterea lor
organelor de urmărire penală şi instanţelor de judecată, ori adresarea către un detectiv particular cu
rugămintea de a acumula probele respective, care apoi pot fi folosite ca dovezi în procesul penal.
Pentru ca detectivul particular să-şi poată realiza dreptul de a încheia un contract cu
participanţii la procesul penal, în respectivele articole din Codul de procedură penală, care stabilesc
drepturile lor, estre necesar de întrodus adăugător dreptul – de a încheia un contract cu Detectivul
particular referitor la acumularea probelor în dosarul penal.
Informaţiile prezentate de către detectivul particular pot fi legate în primul rând de
prezentarea dovezilor, iar în anumite condiţii pot deveni parte componentă a probelor şi dovezilor
din anumite dosare penale. Detectivul particular poate stabili şi identifica martori oculari ai
săvârşirii infracţiunii, locul aflării documentelor şi actelor care apoi pot servi ca probe concludente
în dosarele penale şi chiar şi pot fi anexate în calitate de corpuri delicte la dosarele penale; în
procesul examinării, studierii, observării, detectivul particular nemijlocit poate stabili fapte şi
circumstanţe de importanţă majoră pentru descoperirea infracţiunilor, referitor la care poate da
,
depoziţii în calitate de martor.
Caracterul acestor informaţii este determinat de statutul procedural al participantului la
proces, care a încheiat contractul respectiv cu Detectivul particular, şi tot odată cu particularităţile,
rolul şi interesele sale legale. Aşa de exemplu, bănuitul, învinuitul şi apărătorul îşi realizează în
procesul penal funcţia de protecţie. Prin urmare, este şi firesc faptul că în astfel de împrejurări se va
determina şi caracterul informaţiilor colectate de către un detectiv particular. După conţinutul său
aceste informaţii vor fi îndreptate şi vor servi la îndreptăţirea ori achitarea bănuitului şi învinuitului,
ori vor servi ca factori atenuanţi la stabilirea răspunderii lor legale. Şi invers, activitatea procedurală
a părţii vătămate ori victimei este în strânsă legătură cu funcţia de urmărire penală, iar eforturile
părţii vătămate ori victimei sânt îndreptate spre satisfacerea cerinţelor lor civile şi juridice
referitoare la comiterea infracţiunii. Aceste circumstanţe, vor fi determinate de conţinutul
informaţiilor colectate la iniţiativa acestor participanţi la proces. Prin urmare, detectivul particular
poate colecta informaţii, în interesul atât a acuzării, cât şi a apărării.
Informaţiile colectate de către detectivul particular pot servi ca bază pentru desfăşurarea
investigaţiilor şi acţiunilor de urmărire penală (audierea martorilor oculari identificaţi de către
detectivul particular, ridicări de probe, percheziţii ş.a.), precum şi pentru înaintarea de către
participanţii în procesul penal a recuzărilor, demersurilor, numirea expertizelor judiciare, deci,
înaintarea cererilor legale în legătură cu stabilirea noilor circumstanţe.
În procesul colectării informaţiilor pe cauzele penale detectivul particular nu este în drept
să îndeplinească acţiunile de urmărire penale prevăzute de Codul de procedură penală. În acest
scop, conform cerinţelor Legii nr. 283 din 04.07.2003 " Privind activitatea particulară de
detectiv şi de pază." - se admite audierea persoanelor fizice, inclusiv a celor cu funcţie de
răspundere, cu acordul lor, culegerea de informaţii, studierea obiectelor şi a documentelor, cu
acordul scris al posesorilor, controlul exterior al construcţiilor, localurilor şi altor obiective, pentru
obţinerea de informaţii, necesare îndeplinirii misiunilor, conform clauzelor contractuale. În procesul
activităţii sale detectivului particular i se permite utilizarea mijloacelor de comunicaţie,
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dispozitivelor tehnice de fixare a informaţiei (aparate foto, video, audio), care nu dăunează sănătăţii
omului şi mediului înconjurător, fiind interzisă utilizarea mijloacelor tehnice speciale destinate
pentru obţinerea ascunsă a informaţiei.
Informaţiile obţinute de către detectivul particular cu consimţământul părţilor cointeresate
pot fi transmise investigatorului, organului de urmărire penală, nemijlocit instanţei de judecată, ori
nemijlocit de către participantul la proces personal realizându-şi astfel dreptul lor de a prezenta
dovezi. Având în vedere că în actuala lege de procedură penală (art. 100 CPP) detectivul
particular nu este inclus ca persoană care are dreptul de a prezenta probe ar trebui să se abordeze
acest decalaj si să-i fie dat un astfel de drept.
Participarea detectivului particular în procesul penal pentru adunarea informaţiilor necesită
rezolvarea unui şir de întrebări procedurale. În primul rând, înainre de a încheia un Contract
referitor la administrarea de probe şi informaţii într-un dosar penal, detectivul particular neapărat
trebuie să se încredinţeze că persoana respectivă este recunoscută ca parte în procesul penal
(Victimă, Parte vătămată şi Parte civilă, Bănuit, Învinuit, Inculpat, Apărător, Parte civilmente
responsabilă, alte persoane participante la proces ).
Pentru fiecare dintre persoanele enumerate de către Legislaţia procesual penală este
stabilită ordinea de recunoaştere ca parte în proces.
Bănuitul ca parte în procesul penal apare din momentul emiterii Ordonanţei de recunoaştere
în calitate de bănuit în săvârşirea unei infracţiuni, ori de emitere a Procesului verbal dereţinere.
Pentru recunoaşterea unei persoane in calitate de învinuit, este nevoie de emiterea unei
ordonanţe respective de către organul de urmărire penală, la fel şi recunoaşterea în calitate de
Victimă, Parte vătămată, Parte civilă, Parte civilmente responsabilă etc. La soluţionarea chestiunii
privind arestarea preventivă, judecătorul de instrucţie sau instanţă de judecată este în drept să
dispună arestare la domiciliu, liberare provizorie sub control judiciar sau liberare provizorie pe
cauţiune.
,
Apărătorul este persoana care, pe parcursul
procesului penal, reprezintă interesele
bănuitului, învinuitului, inculpatului, îi acordă asistenţă juridică prin toate mijloacele şi metodele
neinterzise de lege. Apărătorul nu poate fi asimilat de către organele de stat şi persoanele cu funcţie
de răspundere cu persoana interesele căreia le apără şi cu caracterul cauzei penale care se
examinează cu participarea lui. Apărătorul participă la procesul penal în baza unui mandat.
Luând în consideraţie că Detectivul particular ar trebui să dispună de informaţia respectivă
înainte de încheierea contractului pentru colectarea de informaţie pe dosarul penal cu persoana
participant la procesul penal, în Codul de procedură penală ar trebui direct să fie indicat dreptul
Detectivului particular de a primi informaţiile corespunzătoare, iar organului de urmărire penală să-i
fie atribuită obligaţia de a pune la dispoziţia detectivului particular informaţia respectivă.
La fel, în Codul de procedură penală este nevoie de dublat obligaţia Detectivului particular
prevăzută în art. 19 al. 5 al Legii nr. 283 din 04.07.2003 " Privind activitatea particulară de
detectiv şi de pază." În 24 de ore de la încheierea contractului cu clientul privind selectarea
informaţiei, să înştiinţeze în scris despre faptul acesta ofiţerul de urmărire penală, procurorul sau
instanţa judecătorească în a cărei procedură se află dosarul penal. Tot odată trebuie de specificat,
trebuie oare detectivul particular să înştiinţeze în scris doar despre încheierea contractului, ori este
nevoie de informat organul de urmărire penală şi despre caracterul informaţiei obţinute în procesul
investigaţiilor şi acumulării informaţiei.
Este evident, că în înştiinţarea scrisă detectivul particular va indica concret persoana
participant la procesul penal cu care a fost încheiat contractul şi care nemijlocit este obiectul
contractual. La fel consider inacceptabil să fie solicitată de către organul de urmărire penală copia
contractului, ori explicaţii despre faptul cum va proceda detectivul particular pentru a aduna
informaţiile respective necesare în interesul clientului său. Acest subiect ţine de soluţionare în
cadrul Legii nr. 283 din 04.07.2003 " Privind activitatea particulară de detectiv şi de pază."

33

UNIVERSITATEA DE STUDII EUROPENE
DIN MOLDOVA

ANALELE ŞTIINŢIFICE
ISSN 2435-1114

Concluzii :
Neapărat este necesar de rezolvat în mod prioritar prin iniţiativă legislativă întrebarea cu
privire la audierea detectivului particular în calitate de martor. La soluţionarea acestei întrebări
trebuie de reieşit din principiile generale de statut a martorului, inclusiv luând în consideraţie
poziţia specială a detectivului particular ca urmare a condiţiilor contractuale şi obligaţiilor faţă de
potenţialul client. Încălcarea cărora poate aduce la consecinţe negative în relaţiile civile de drept.
Completările propuse nici pe departe nu poartă un caracter cuprinzător pentru rezolvarea acestei
probleme. Cu toate acestea, introducerea lor va fi suficientă pentru a permite participarea
detectivului particular în procesul penal, iar normele a două legi importante pentru jurisprudenţă şi
cetăţenii statului nostru contemporan - Legea nr. 283 din 04.07.2003 " Privind activitatea
particulară de detectiv şi de pază” şi Codul de procedură penală a Moldovei să primească un
aspect nou al unui stat de drept european.
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CERCETARI ECONOMICE
OPTIMIZAREA CHELTUIELILOR BUGETARE PRIN INTERMEDIUL
PARTENERIATULUI PUBLIC-PRIVAT
(Optimization of budget expenditures through Public Private Partnership)
Svetlana DODON, doctorandă INCE
Natalia PERCINSCHI., dr., conf. INCE
Abstract: Un număr tot mai mare a guvernelor din ţările în curs de dezvoltare în scopul
optimizării cheltuielilor publice sunt interesaţi în utilizarea parteneriatelor public-privat (PPP)
pentru furnizarea bunurilor şi serviciilor necesare dezvoltării infrastructurii public. Articolul
concentrează asupra conceptului, necesităţii şi experienţei internaţionale a aplicării
Parteneriatului public privat.
Cuvinte cheie: Parteneriat public-privat, cheltuielile publice, buget, deficit.
Abstract: A growing number of governments in developing countries in order to optimize public
spending are interested in using Public Private Partnerships (PPP) for provision of goods and
services required for public infrastructure development. Article focuses on the concept of necessity
and international experience of implimentation of the public private partnership.
Keywords: Public-private partnership, public expenditure,
budget, deficit.
쯰ϊ
Introducere.
Infrastructura inadecvată reprezintă o constrângere asupra creşterii economice a ţării la
nivel mondial, în special, aceasta se referă la ţările în curs de dezvoltare. Infrastructura este de
obicei subfinanţată, cele mai multe ţări nu investesc suficient pentru a satisface nevoile de
infrastructură pentru susţinerea creşterii economice, ceea ce sugerează că proiectele benefice din
punct de vedere economic nu sunt implementate. Această problemă este deosebit de răspândită în
ţările în în curs de dezvoltare. Multe guverne apelează, la Parteneriatul public-privat (PPP),
deoarece ei recunosc că este nevoie de mai multe investiţii în infrastructură, dar guvernul nu poate
“suporta” să întreprindă proiecte de infrastructură prin intermediul achiziţiilor publice tradiţionale.
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Rezultate şi discuţii.
Sistemul de parteneriat public-privat, în forma întâlnită în prezent, a fost conceput la
începutul anilor 80 ai sec XX în Europa Occidentală şi SUA, sub forma cooperării între autorităţile
locale şi sectorul privat. Fiind utilizat pentru implementarea unor proiecte pentru reabilitarea
zonelor industriale aflate în declin.
Actualmente , ţinând cont de diversitatea formelor de colaborare între autorităţile publice şi
sectorul privat, se constată că în ţările europene nu există şi nici nu se poate impune un sistem
standard de parteneriat. De menţionat şi lipsa unei definiţii unice, acceptată la nivel internaţional de
Parteneriatul public-privat (PPP). Însă, în ansamblu, Parteneriatul public-privat (PPP) se poate de
definit ca: un contract pe termen lung între o persoană (companie) privată şi o agenţie
guvernamentală, pentru furnizarea unui activ sau serviciu public, în care partea privată îşi asumă un
risc semnificativ şi poartă responsabilitate de gestionare a acestuia.
Această definiţie cuprinde Parteneriatul public-privat (în continuare PPP), care oferă bunuri
şi servicii noi, precum şi cele ce perestează bunuri şi servicii existente. Se pot include ;i
Parteneriatele public-private (PPP) în dependenţă de partea plătită integral sau parţial de către
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utilizatorii de servicii, precum şi cele în care o agenţie guvernamentală efectuează o parte sau toate
plăţile. Definiţia cuprinde contractele în multe sectoare şi pentru multe servicii, cu condiţia să existe
un interes public în furnizarea serviciului, şi că o parte semnificativă a gestionării riscurilor şi
responsabilităţii au fost transferate unei părţi private.
Deci, Parteneriatul public-privat (PPP), este folosit ca o sursă de finanţare bugetară şi poate
ameliora situaţia finanţelor publice deficitare contribuind astfel la adoptarea unui buget prudent.
Parteneriatul public-privat (PPP) contribuie la evitarea cheltuielilor de capital în avans
efectuate de guvern - în schimb creând un flux a viitoarelelor angajamente de plăţi guvernamentale.
Cele mai multe norme de contabilitate internaţională publică nu necesită angajamente PPP pentru a
fi incluse în bilanţul guvernului, ca parte de datoriei publice, deaceea sursa dată este folosită de
majoritatea ţărilor lumii.
La momentul cînd un PPP este înscris, în viitor angajamentele de plată pot, de asemenea,
este posibilă neincluderea acestora în bugetele şi planurile de cheltuieli, lucru dat poate permite
guvernelor să folosească PPP pentru ocolirea limitelor a împrumutului totodată oferind posibilitatea
pentru a oferirea serviciilor mai bune.
Contractele PPP au adesea implicaţii financiare asupra guvernelor. Angajamente de plată în
cadrul contractelor PPP adesea sunt pe termen lung, şi pot fi contingente de una sau mai multe
riscuri.
Cel mai important aspect al managementului financiar public corect a PPP-urilor este
controlul selecţiei angajamentelor fiscale accepte de guvern. Modalităţile în care guvernele pot
evalua şi limita angajamentelor fiscale în cadrul proiectelor PPP şi de a controla expunerea agregată
către PPP, care vor fi descrise mai jos.
Evaluarea şi controlul angajamentelor fiscale către un proiect PPP
Proiecte de investitii publice, în mod normal, trebuie să treacă printr-un proces de evaluare
şi aprobare a proiectului (pentru a determina dacă acesta este un proiect bun), de obicei strâns
integrat cu procesul bugetar (determinînd dacăᕰϞşi când proiectul este accesibil). Ministerul de
Finanţe de obicei, joacă un rol central în acest proces. Deoarece PPP-urile nu implică de multe ori
investiţii de capital, nici alte cheltuieli pe termen scurt, ele nu pot fi incluse în mod automat în
aceste mecanisme de control.
Evaluarea dacă un PPP va oferi valoare avantajoasă contra bani
Pentru majoritatea proiectelor, evaluarea valoarii contra bani înseamnă evaluarea dacă
proiectul este justificat din punct de vedere analizei cost-beneficiu, precum şi modul cel mai puţin
costisitor de realizare a beneficiilor. La evaluarea unui PPP, sunt necesare de a efectua unele analize
suplimentare, pentru a verifica dacă PPP a fost bine structurat şi va asigura o mai bună valoare
pentru bani decât achiziţiile publice.
Evaluarea dacă un PPP este accesibil
Există două probleme principale în acest sens.
În primul rând, nu este întotdeauna clar cât de mult PPP va costa. Angajamente fiscale
directe sunt pe termen lung, şi pot depinde de variabile, cum ar fi cererea (în cazul taxelor
alternative), sau cursurile de schimb (în cazul în care plăţile sunt efectuate în valută străină). În plus,
multe angajamente fiscale la PPP sunt datorii contingente, a căror producerie, calendarul şi valoare
toate depind de anumite evenimente viitoare incerte.
În al doilea rând, deoarece costurile sunt pe termen lung, şi pot fi condiţionate, nu este uşor
să se decidă dacă acestea sunt accesibile. OCDE privind PPP, defineşte accesibilitate, ca
însemnând “capacitatea de a manivra în constrângerea bugetară inter-temporală a guvernului”.
Pentru majoritatea cheltuielilor guvernamentale, accesibilitatea este evaluată luând în considerare
constrângerile bugetare anuale, iar în unele cazuri, pe termen mediu (de obicei de trei ani) cadru de
cheltuieli.
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Controlul expunerii totale la riscurile PPP
La fel ca luare în considerare a expunerii fiscale a fiecărui proiect, unele guverne introduc
ţinte sau norme de limitare a expunerii agregate. O provocare constituie definirea care anume
angajamente fiscale ar trebui să fie incluse.
O opţiune este de a introduce limite specifice pentru de expunere PPP. Această abordare
este descrisă prin controlul angajamentelor de cheltuieli în PPP. De exemplu:
• În Peru, prin Decretul legislativ nr. 1012 (2008) [1] se prevede că valoarea actuală din totalul
angajamentelor fiscale, angajamentele firmei PPP şi datorii contingente măsurabile nu trebuie să
depăşească 7 la sută din PIB. Cu toate acestea, la fiecare trei ani, Preşedintele poate, cu avizul
Ministerului Economiei şi Finanţelor, să emită un decret care poate prevede creşterea sau scăderea
aceastei limite, în funcţie de nevoile a infrastructurii ţării.
• În Ungaria, [2] legea finanţelor publice limitează valoarea nominală totală a angajamentelor
multianuale în PPP până la 3 la sută a veniturilor publice [Legea 38 din 1992, articolul 12].
• Legislaţia Braziliană (Legea 11.079, 2004) se limitează angajamentele financiare asumate în
contractele totale deţinute de PPP la un maxim de 1 la suta a venitul net anual [3]. Hemming
observă că normele contabile pentru PPP sunt definite, inclusiv prin evaluarea de garanţii şi luînd
decizia cu respectarea aceastei limite.
După cum descrie Irwin, crearea PPP-lor a limitelor-specifice , distincte de la alte limite
privind cheltuielile publice, pot crea pur şi simplu stimulente pentru agenţiile publice de a alege
efectuarea achiziţiilor publice în loc de PPP, chiar şi atunci când PPP ar oferi o mai bună valoare
pentru banii oferiţi (sau invers). Cu toate acestea, având în vedere dificultăţile în deciderea privind
accesibilitatea unui anumit angajament PPP, limitele de expunere agregate pot fi un mod util care
ar asigura că expunerea totală a guvernului privind costurile PPP şi riscuri rămân în limite
controlabile.
O alternativă este de a introduce limite privind angajamentele PPP, în cadrul altor ţinte
,
fiscale. De exemplu, unele guverne introduc obiective sau limite privind datoria publică. Unele
tipuri de angajamente PPP, pot fi incluse în măsurarea datoriei publice, ca urmare a normelor
internaţionale sau norme naţionale. Cu toate acestea, acest lucru este valabil, de obicei, numai în
cazuri limitate, o alternativă de stabilire a unei limite privind este datoria plus angajamentelor
multianuale PPP.
Parteneriatul public privat în Republica Moldova
Parteneriatul public-privat a devenit un instrument de bază vehiculat în realizarea politicilor
publice. Dezvoltarea şi valorificarea mecanismului PPP este unul din obiectivele Programului de
activitate a Guvernului Republicii Moldova: Integrare Europeană, Libertate, Democraţie,
Bunăstare [4].
La 10 iulie 2008 în Republica Moldova a fost aprobată Legea cu privire la parteneriatul
public-privat, însă mari succese până în prezent nu sunt constate.
Prin Hotărârea Guvernului, nr. 339 din 28.04.2009 în cadrul Agenţiei Proprietăţii Publice de
pe lângă Ministerul Economiei şi Comerţului a fost înfiinţată „Direcţia parteneriat public-privat”.
De asemenea prin această hotărâre se stipulează competenţele şi atribuţiile Agenţiei Proprietăţii
Publice privind dezvoltarea PPP la nivel central şi local.
În sensul implimentării Legii cu privire la parteneriatul public – privat s-au intreprins
următoarele acţiuni :
- elaborarea şi adoptarea Hotărârii de Guvern nr.245 din 19 aprilie 2012 Cu privire la Consiliul
Naţional pentru parteneriat public-privat;
- elaborarea Hotărârii de Guvern Cu privire la aprobarea listei bunurilor proprietate a statului şi a
listei lucrărilor şi serviciilor de interes public-naţional propuse parteneriatului public-privat;
- elaborarea Hotărârii de Guvern cu privire la aprobarea Regulamentului privind procedurile
standard şi condiţiile generale de selectare a partenerului privat.
Consiliul pentru parteneriat public-privat [5], care este o structură funcţională
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de competenţă generală, fără personalitate juridică, constituită pe lîngă Guvern pentru evaluarea
politicii statului în domeniul parteneriatului public-privat, pentru definirea priorităţilor şi strategiilor
de implementare a PPP în Republica Moldova. definirea priorităţilor şi strategiilor de implementare
a parteneriatelor public-private şi monitorizarea realizării acestora,
 evaluarea politicii statului în domeniul parteneriatelor public-private, promovarea şi elaborarea
recomandărilor în vederea îmbunătăţirii acestora;
 contribuirea la crearea unui climat favorabil privind mobilizarea investiţiilor private şi atragerii
acestora în proiectele de parteneriat public-privat de interes naţional;
 evaluarea performanţelor parteneriatului public-privat de a evalua politicile statului în domeniul
parteneriatului public-privat;
 elaborarea recomandărilor privind domeniile prioritare şi strategice de valorificare a
parteneriatelor publice;
 formularea recomandărilor în vederea îmbunătăţirii PPP.
De menţionat că actualmente majoritatea proiectelor PPP în Republica Moldova sunt în domeniu
solubrizării pe al doilea loc fiind sănătatea. Cîteva proiecte în derulare [6]:
Parteneriat public-privat în cadrul Spitalului Clinic Republican pentru Servicii de
Radiologie şi Diagnostic Imagistic
Forma contractuală de realizare: Locaţiune. Modalitatea de realizare a contractului:
Reabilitare-operare-transfer (ROT) . Durat contractului: 12 ani
Proiect iniţiat de Ministerul Sănătăţii în baza HG nr. 1116 din data de 06/12/2010. Proiectul
este asistat de Corporaţia Financiară Internaţională (IFC) în baza unui Acord de Servicii de
Consultanţă Financiară dintre Ministerul Sănătăţii şi IFC.
Obiectivul proiectului constă în renovarea/construcţia, echiparea, finanţarea şi operarea
Serviciului de radiologie şi diagnosticare imagistică din cadrul IMSP Spitalul Clinic Republican .
În rezultatul desfăşurării concursului de selectare a partenerului privat pentru stabilirea unui
,
raport de parteneriat public-privat în cadrul Spitalului
Clinic Republican pentru Servicii de
Radiologie şi Diagnostic Imagistic (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2011, nr. 63-64, p.,
2011, nr. 135-138, p. 109), Ministerul Sănătăţii a selectat în calitate de Ofertant Câştigător Centrul
Medical “Magnific” S.R.L., Republica Moldova.
Cartier Locativ în complex cu bunuri de menire socială şi infrastructură amplasat între
str. N. Iorga şi drumul republican R14 din or. Bălţi
Forma contractuală de realizare: Concesiune. Modalitatea de realizare a contractului:
Construcţie-operare-transfer (BOT) . Durata Contractului: 10 ani
Proiect iniţiat de Primăria mun. Bălţi la decizia consiliului municipal nr. 3/67 din
31/03/2010. Obiectivul proiectului constă în construirea de către partenerul privat a 42 de case
locative cu multe nivele, a 2 şcoli, a 6 grădiniţe, a unui bloc administrative de menire socială al
cartierului, a unui bloc-policlinică, a suprafeţelor sub teren de joc pentru copii, a suprafeţelor sub
teren de odihnă pentru maturi, a 2 stadioane, s.a. pe o suprafaţă de 40ha oferită de primăria or. Bălţi.
În urma tenderului organizat la 09 iulie 2010, a fost desemnat partenerul privat, SC „Direcţia
specializată în reconstrucţii” SRL. Contractul a fost semnat la data de 19 octombrie 2010 şi
urmează a fi realizat conform clauzelor stipulate.
Ministerul Economiei şi Agenţia Proprietăţii Publice, în cooperare cu UNECE (Comisia
Economică a Naţiunilor Unite pentru Europa) intenţionează iniţiarea proiectului de evaluare
naţională a PPP (national PPP readiness assessment). Programul este constituit din „6 etape” de
evaluare, având drept scop evidenţierea lacunelor în procesul de dezvoltare a proiectelor PPP, care
în final va rezulta cu semnarea şi implementarea unui plan bilateral de acţiuni în sensul înlăturării
barierelor şi creării unui climat investiţional favorabil pentru atragerea investiţiilor private prin
proiectele de parteneriat public-privat din Republica Moldova.
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Concluzii.
În rezultatul investigaţiilor efectuate putem conclude:
Parteneriatul public-privat (PPP), este folosit ca o sursă de finanţare bugetară, care poate
ameliora situaţia finanţelor publice deficitare, contribuind astfel la adoptarea unui buget
prudent;
Crearea limitelor-specifice pentru cheltuielile privind PPP, pot fi un mod util care ar asigura că
expunerea totală a guvernului privind costurile PPP şi riscuri rămân în limite controlabile;
Autorităţile publice din Republica Moldova trebuie să selecteze cel mai convenabil model al
PPP, în conformitate cu modelul cost-benificiu;
Este nevoie de a creşte numărul de PPP prin cointeresarea agenţilor privaţi. În această direcţie se
poate de recomandat aplicarea înlesnirilor fiscale speciale pentru partenerii privaţi, care
participă în proiecte de PPP, ce prevăd prestarea serviciilor social importante în scopul
menţinerii preţurilor la acestea la nivel minim.
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Rezumat: În lucrarea de față sunt arătate beneficiile și oportunitățile aduse de un sistem de evaluare a cercetării –
dezvoltării – inovării atât din punct de vedere financiar cât și creșterii calității cercetării științifice. Sunt discutate
principiile de integrare a evaluării în activitatea de cercetare și sunt analizate două abordări distincte în organizarea
evaluării sferei CDI: abordarea din cantitativă vs. abordarea calitativă. Este subliniată necesitatea îmbinării acestor
două modalități. Este analizată starea de lucruri în sistemul de evaluare din Republica Moldova și sunt arătate căile de
depășire a dificultăților prin internaționalizarea evaluării și crearea legăturilor interinstituționale corecte.
Cuvinte cheie: evaluării sferei CDI, creșterii calității cercetării științifice, internaționalizarea evaluării.
Abstract: The benefits and the opportunities which could be brought to the system of evaluation of RDI in terms of
financial and augmentation of the quality of scientific research are shown in this work. The principles of integration of
evaluation into scientific research practice are discussed and two different approaches in the organization of evaluation
of RDI domain quality vs. quantity are analyzed. The necessity to combine these two approaches is underlined. The
state of art in the system of RDI evaluation in the Republic of Moldova is analyzed and the ways to overcome the
existent difficulties via internationalization of evaluation process and setting up correct inter-institutional links are
proposed.
Keywords: evaluation of RDI domain, augmentation of the quality of scientific research, internationalization of
evaluation process.
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Introducere
În ultimii zece ani evaluarea cercetării, dezvoltării tehnologice și a inovării a devenit un
domeniu ce evoluează exponențial. Tot mai mult se pune accentul pe aprecierea adecvată a
eficacității și eficienței cercetării, susținute de stat, similar celorlalte categorii de cheltuieli a banului
public. În vremuri de penurie financiară pentru societate e important să se cunoască randamentul
banilor alocați pentru cercetare – dezvoltare – inovare (CDI). Atât în termeni economici, cât și
sociali. Astfel, evaluarea în sectorul CDI este inerentă unui proces democratic deoarece oferă
guvernelor mai multe posibilități:
•
•
•
•

Optimizarea alocărilor financiare în condiții de restricții bugetare
Redirecționarea suportului financiar de stat către ramurile prioritare ale țării
Raționalizarea structurii entităților de cercetare
Creșterea productivității și a eficienței cercetării, etc.

Nivelele evaluării
Starea de lucruri actuală în evaluarea CDI se bazează pe metode și proceduri specifice
care, în ultimul timp, se îmbogățesc și se revăd permanent. Această paradigmă în evoluție merită să
fie examinată și studiată îndeaproape. Evaluarea este un proces structurat ce se desfășoară pe
diferite nivele, cu particularitățile și obiective specifice fiecărui palier, după cum urmează:

1.
La primul nivel evaluarea este orientată spre activitatea individuală a cercetătorilor.
2.
La nivelul doi evaluarea se poate referi la grupuri de cercetători, laboratoare, instituții de
cercetare, universități.
3.
La nivelul trei se efectuează evaluarea stării de lucruri într-o anumită disciplină.
4.
La nivelul patru se evaluează programele guvernamentale sau agențiile finanțatoare care
lansează apelurile pentru propuneri de proiecte.
5.
La ultimul nivel se supune evaluării sistemul întreg al CDI din țară.

Nu ne vom opri aici la metodologia desfășurării
evaluării la un anumit nivel, dar vom
켠̈́
sublinia că criteriile de bază pentru evaluarea oricărui timp de proiect sunt corelarea cu nivelul
actual al cercetărilor pe plan internațional și valoarea adăugată adusă de proiect. Cu alte cuvinte,
întrebarea principală pe care și-o pune evaluatorul având proiectul în față este cum contribuie acest
proiect la leadership-ul țării în domeniul vizat. În acest context trebuie să subliniem că evaluarea la
diferite nivele trebuie să se efectueze de către diferite instituții și/sau entități ce sunt parți
componente al unui sistem unic, complex și integrat de evaluarea a CDI.
Evaluarea poate fi structurată nu doar din punct de vedere ierarhic dar și din punct de
vedere al obiectului evaluării propriu – zis. În acest caz putem vorbi despre o piramidă a evaluării,
formată din următoarele elemente, enumerate de la baza piramidei spre vârful ei: proiecte,
programe, apeluri, portofolii, instituții, sisteme și politici.
Principiul integrării evaluării în cercetare
Conceptul modern al evaluării are la bază Principiul integrării evaluării în cercetare.
Pentru ca evaluarea să devină parte inerentă a activității științifice și o pârghie eficientă în
gestionarea eficientă a științei trebuie să se țină cont de câteva momente importante:

a.
Evaluatorul trebuie să se asigure că sunt luate în considerare obiectivele și caracteristicele
specifice disciplinei date. Altfel spus, performanța în diferite științe este măsurată cu ajutorul a diferitor
indicatori.
b.
Pe lângă faptul că e vorba despre responsabilizarea cercetătorului, evaluarea înseamnă și
analiza cuprinzătoare a rezultatelor științifice. Dar, în loc de o cuantificare contabilicească a rezultatelor,
ieșirilor și realizărilor conform unor indicatori prestabiliți, evaluările ar trebui, în primul rând, să furnizeze
informații calitative despre obiectivele cercetării preconizate, statul cercetătorului în lumea științifică
internațională sau valoarea la nivel global a rezultatelor obținute.
c.
Evaluarea presupune și autoevaluarea activă a cercetătorilor. În acest sens cercetătorii trebuie
să cunoască metodologia evaluării activității științifice proprii dar și principiile de planificare și gândire
strategică.
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d.
Evaluarea relevanței sociale a cercetărilor trebuie să se facă cu implicarea societății înseși.
Or, un sistem de evaluare național este unul deschis, cu legături inverse funcționale cu toți actorii sociali.

Cum s-a menționat mai sus, evaluarea poate fi desfășurată de diferite componente ale
sistemului național de evaluare a CDI, reieșind din contextul sau scopul evaluării.
În primul rând aici putem vorbi despre un proces de autoevaluare, desfășurat de instituțiile
de cercetare înseși, indiferent de faptul dacă e vorba despre institute de cercetare, universități sau
agenții finanțatoare.
În al doilea rând, evaluarea poate fi făcută din exteriorul organizației, conform unor
proceduri speciale indicate de guvern sau urmând procedurile – tip.
Deși există convergență de opinii în ce privește necesitatea evaluării CDI, părerile diverg
atunci când e vorba despre alegerea adecvată a procedurilor de evaluare. Din punct de vedere
metodologic, deseori accentul în evaluare e pus mai mult pe aducerea științei în patul Procust al
unor indicatori rigizi ce sunt interpretați drept generali și universali, decât pe elaborarea unor
proceduri clare de evaluare, ce ar putea fi aplicate cât mai larg.
Cantitate vs. Calitate
Există două aspecte în evaluarea activității științifice: cantitatea și calitatea. Negarea
oricăruia dintre ele ar conduce spre o evaluare simplistă, superficială și irelevantă.
De exemplu, atunci când vorbim despre cantitate considerăm că în faza inițială a
procesului de evaluare se formulează o soluție sub forma unui set de indicatori cantitativi, care se
referă la output-urile (produsele) activității de cercetare. Stoparea procesului de evaluare la această
fază incipientă, când în mod contabilicesc se încearcă tragerea concluziilor despre activitatea
științifică, conține în sine mai multe pericole. Cum ar fi: cheltuirea ineficientă a banilor publici și
devalorizarea la nivel internațional a cercetărilor locale.
Un proces de evaluare, elaborat corect, presupune că există și a doua fază a evaluării când
se ține cont de calitatea cercetării, asupra căreia se pot pronunța doar colegii. În terminologia
켠̈́ review.
internațională, general acceptată, e vorba despre peer
Disputa dintre aceste abordări e soluționată de metodologie. Si anume - pentru a obține o
soluție integrată, care să cuprindă ambele tipuri de indicatori, reieșind din prioritățile apelului de
proiecte se elaborează o metodologie de procesare a datelor sau legarea acestora de diferite tipuri de
indicatori.
Output-urile cercetării
Se disting câteva tipuri de ieșiri sau output-uri ale cercetării, care nu trebuie interpretate
drept rezultate ale cercetării. Pe lângă publicații, din aceste tipuri de indicatori fac parte
evenimentele, mobilitatea sau alte rezultate colaterale ale activității științifice. Astfel, reieșind din
cele menționate mai sus, un articol, o monografie sau participarea la o conferință internațională nu
pot fi considerate rezultate ale activității științifice.
Publicații
•
•
•
•
•

Publicații în reviste internaționale cu recenzenți (peers)
Publicații in reviste științifice (editori)
Alte publicații orientate spre publicul interesat (buletine, articole în ziare, broșuri, etc.)
Publicații proprii (edited proceedings, anthologies, etc.)
Postere, rezumate ale conferințelor.

Evenimente

•
Comunicări sau sesiuni ținute la conferințe și ateliere.
•
Organizarea propriilor evenimente (ateliere, conferințe, întâlniri, mese rotunde cu parteneri
sociali, stakeholderi, beneficiari direcți, viitori clienți, etc.)

Mobilitate

•
de vară, etc.)
•
vară, etc.)
•

Schimb de cercetători (inclusiv stagieri și training în laboratoare străine, participare la școli
Schimb de studenți (inclusiv stagieri și mentorat în laboratoare străine, participare la școli de
Alte deplasări legate de activitatea de cercetare (de exemplu colecționare de mostre)
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Elaborare
•
•
•

Elaborare de produse, tehnologii sau protocoale noi.
Contribuții la standartizare (ISO)
Elaborare de propuneri de proiecte pentru continuarea cercetărilor.

Trăsăturile de bază ale sistemului peer review
Implicarea experților în evaluarea CDI este un proces structurat în câteva etape importante.

1.
În primul rând, înainte de începerea lucrului cu evaluatorii potențiali, e necesar de definit
criteriile de selecție a evaluatorilor. Profilul evaluatorului rezultă din obiectivele anunțate ale apelului de
proiecte și e determinat de natura proiectelor de cercetare, ce vor fi supuse evaluării.
2.
În al doilea rând, având deja construit profilul evaluatorului potențial, se încearcă
identificarea numărului necesar de evaluatori. Evaluatorii vor fi selectați dintr-o bază de date cu experți
naționali șiinternaționali. Trebuie să accentuăm că practica europeană avansată pune accentul exclusiv pe
evaluatori străini. Astfel, pe de o parte se evită conflictul de interese, care e invers proporțional mărimii
comunității științifice dintr-o țară, dar pe de altă parte, prin implicarea străinilor, și se testează nivelul real al
cercetărilor propuse pentru finanțare. Subliniem că influența factorului uman asupra procesului de selectare a
experților poate fi redusă considerabil dacă există o bază de date, plasată pe o platformă on-line.
3.
În al treilea rând se evaluează numărul necesar de evaluatori. Acesta depinde de câte direcții
de cercetare for fi finanțate și de numărul estimat de proiecte. În general, pentru a nu lăsa proiectul la opinia
a doi – trei experți, propunerile de proiecte se structurează câte cinci – opt în același set, iar setul obținut este
atribuit unui grup de cinci – șapte evaluatori. Astfel, toți experții dintr-un grup vor evalua aceleași aplicații
de proiect.
4.
În al patrulea rând, fiind identificați evaluatorii potențiali și știind ce proiecte vor fi evaluate
de fiecare dintre ei, vor fi semnate acorduri între agenția finanțatoare și evaluatori, unde va fi pus accentul pe
metodologia evaluării și pe respectarea criteriilor de confidențialitate și evitarea conflictului de interese.
5.
În al cincilea rând, evaluarea proiectelor de către experți se efectuează urmând prescripțiile
agenției finanțatoare. Definirea fișelor, dimensiunilor și criteriilor de evaluare, stabilirea baremurilor trebuie
켠̈́
să rămână la discreția agenției, care a lansat apelul. În această ordine de idei menționăm că, prin natura lor,
baremurile și criteriile nu pot fi prestabilite, generale și universale. Structura lor va depinde de scopurile,
urmărite de finanțator în cadrul apelului concret.
6.
În al șaselea rând, odată având avizele tuturor experților care au evaluat același set de
proiecte, se organizează o ședință comună a acestor experți, unde este discutat fiecare proiect. În urma
discuțiilor, pentru fiecare proiect se elaborează un aviz comun al experților în mărime de pînă la două pagini.
Astfel, la această fază apare clasamentul provizoriu al proiectelor din același domeniu de cercetare, sau care
au aplicat pentru aceași direcție din cadrul apelului.
7.
În final, avizele experților la proiectele recomandate pentru finanțare sunt dezbătute în cadrul
boardului agenției finanțatoare. Practicile avansate europene recomandă includerea la această etapă a
reprezentanților guvernului (fără drept de vot), partenerilor sociali, a universităților, institutelor de cercetare
și a mediului de afaceri, unde există subdiviziuni de cercetare – dezvoltare. Boardul ia decizia finală, care e
făcută publică. Toți aplicanții au acces la avizul final, care nu conține numele experților. Dar orice aplicant
are dreptul să cunoască cine ia evaluat proiectul. Aici subliniem că criteriile de confidențialitate se referă la
următoarele: proiectele și avizele de evaluare sunt documents confidențiale; evaluatorul nu poate folosi
informația din proiect în beneficiul propriu; evaluatorul nu spune nimănui că evaluează un proiect;
evaluatorul restituie agenției toate documentele, ce țin de proiect.

Starea de lucruri în domeniul evaluării CDI în Republica Moldova
În momentul de față în Republica Moldova nu există o instituție responsabilă de evaluarea
și monitorizarea sferei CDI. Sunt cunoscute două abordări în evaluarea științei: de exemplu,
ministerul Educației propune modelul său al procesului de evaluare bazat pe stabilirea de noi
agenții, care vor evalua doar cercetarea din universități. De cealaltă parte, Academia de Științe a
Moldovei este pentru un Consiliu de Evaluare responsabil de evaluarea cercetărilor desfășurate
numai în instituțiile subordonate și afiliate. Mai mult decât atât, evaluarea cercetării efectuate în
sectorul privat de afaceri rămâne în afara acestor scheme departamentale. Până acum formularea
obiectivelor de evaluare a CDI și abordarea metodologică nu au făcut obiectul cercetării științifice
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în R Moldova [1-2]. Trebuie să subliniem că definirea unui master plan de evaluare sau a politicilor
din domeniu au o mare importanță. Dacă există politici clar definite și planuri de evaluare, decizia
cu privire la dimensiunile și criteriile de evaluare ar putea fi luată mai ușor. Acest lucru, destul de
frecvent în țările Europei de Sud Est, este rareori întâlnit în cazul Republicii Moldova. Prin urmare,
modelele eficiente ale proceselor de evaluare, vor fi utile în infrastructura de gestionare a științei și
în procesele generale și de luare a deciziilor privind finanțarea științei [3-4].
Concluzii și recomandări pentru Republica Moldova
Evaluarea cercetării în Republica Moldova este încă instituțional fragmentată, prezinta
doar unele momente de comunicare interdisciplinară și de cooperare, și se confruntă cu stigmatul de
cercetare efectuată discreționar. Aceste neajunsuri au condus la faptul că până în prezent evaluarea
nu s-a dezvoltat ca disciplină știință socială așa ca de exemplu în SUA sau Uniunea Europeană.
Deoarece standardele de evaluare nu au fost stabilite suficient, lipsesc și criteriile de calitate a
evaluării, general acceptate. Și, în sfârșit, piața de evaluare, în faza ei incipientă, este dominată de
entități de consultanță și cercetare a piaței care nu sunt interesate în discursul științific și acumularea
de cunoștințe. De asemenea, nu există universități sau institute de cercetare care ar lucra asupra
dezvoltării teoriei lucrează pe principiile de bază și pe dezvoltarea de teorii șși metodelor de
evaluare, contribuind astfel la stabilirea standardelor moderne în evaluarea CDI.
În final trebuie să menționăm că există o abordare tipică de a rezolva o clasă mare de
probleme legate de evaluarea științei (PES). Aceasta implică următoarele aspecte:
La prima etapă, o soluție comună pentru PES este formulată sub formă de seturi de
indicatori cantitativi ai activității de cercetare. În etapa a doua, este necesar ca PES să se reieșind
din calitatea cercetării, descrisă atât de indicatorii de rezultat cât și de peer review.
Pentru a obține o soluție integrată pentru PES care ar cuprinde două tipuri de indicatori
(calitativi și cantitativi) se elaborează o metodologie de prelucrare a datelor culese. Această
켠̈́
metodologie este elaborată ținând cont de prioritățile
și obiectivele agenției de finanțare [2- 3].
Această abordare este aplicată în cazul cercetării fundamentale, aplicate, dezvoltării tehnologice și a
inovării. Ea se aplică atât în cazul științelor naturale sau sociale [4-8].
Mulți cercetători sunt de acord că abordarea simplistă menționată mai sus nu permite
fructificarea completă a așteptărilor de la evaluare: în primul rând, un astfel de proces de evaluare
nu poate servi ca un instrument de bază în luarea deciziilor și trasarea politicilor; în al doilea rând,
pe timp de criză, cheltuielile publice pentru știință trebuie să fie justificate prin identificarea
raționamentelor și mecanismelor corecte pentru finanțarea științei bazate pe performanță [9-12].
O revistă a literaturii arată că elaborarea de standardelor de evaluare și adaptarea lor la
sistemul de management al științei în Republica Moldova trebuie să se bazeze pe o abordare nouă și
mai progresistă. Astfel, sunt necesare modele de soluționare a problemelor legate de evaluarea
științei, care ar descrie cât mai adecvat infrastructura necesară pentru evaluarea CDTI în Republica
Moldova dar și interacțiunea sau conexiunile instituționale între diferiți actori implicați în procesul
de evaluare [13-16].
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Аннотация. В статье рассматриваются возможности без затрат на технические средства,
контролировать деятельность подчиненных на всех уровнях, применяя инновационные методики управления. В
статье представлены самые практичные техники современного менеджмента, который можно
использовать не только в странах с развитой экономикой, но и у нас в Молдове. Внедрение инновационного
менеджмента в организациях, фирмах позволитдобиться большого эффекта, сохраняя при этом достоинство
каждого человека. Основой данной статьи являются принципы инновационного менеджмента известного
писателя, просветителя и консультанта многих быстрорастущих мировых компаний Кеннет Бланшар
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Ключевые слова: современного менеджмент, принципы инновационного менеджмента, инновационные
методики управления
Abstract. The article examines possibilities to control the activities of subordinates at all levels, without supporting
expenses for hardware, with involvement of innovation management techniques. The article presents the most practical
modern management techniques that can be used not only in developed economies, but also in Moldova. Introduction of
innovation management in organizations, firms will allow achieving of great effect, while maintaining the dignity of
every person. The bases of this article are the principles of innovation management of the famous writer, enlightener
and consultant that works for many growing global companies Kenneth Blanchard.
Keywords: modern management, innovation management principles, innovation management techniques

Каким должен быть инновационный менеджер?
Инновационный менеджер должен быть доступен в любое время. Он регулярно раз в
неделю – по пятницам с 9 до 11 проводит совещания со своими подчиненными. На этих
совещаниях слушает, как люди анализируют достижения за минувшую неделю, свои
проблемы и что им нужно еще выполнить. Затем разрабатывается совместный план
действий и стратеги на следующую неделю. Решения, принимаемые на этих совещаниях,
должны быть обязательными для всех. Менеджер не вмешивается в процессы принятия
решений (не принимает решения за других людей). Основной смысл данных совещаний
заключается в продуктивности, поскольку только при высокой организации труда
достигается большая продуктивность.
Как определить, является ли ваш руководитель инновационным или не инновационным
менеджером? Очень легко. Основные его отличия заключаются в следующем:
1.Cтавит одноминутные цели.
2.Раздает одноминутные похвалы.
3.Делает одноминутные выговоры.
4.Задает короткие, но важные вопросы.
5.Высказывает простые истины; смеется, работает и радуется жизни.
6.Побуждает людей, с которыми работает䂰дуплицировать
свои действия (делать то же
ӷ
самое).
Рассмотрим вкратце составляющие инновационной работы такого менеджера.
Постановка одноминутных целей.
Инновационный менеджер всегда дает четко понять, каковы обязанности и за что
каждый отвечает. Он з н а к о ми т с с о д ер ж а н и е м р а б о т ы и всегда объясняет
условия хорошего ее выполнения, проясняет стандарты исполнения. Он показывает, чего
ожидает от подчиненных. Заставляет каждому определять и решать проблемы (а не
жаловаться на трудность в решении проблем). Считает, что человек, которого взяли на
работу, обязан сам находить пути решения проблемы.
После того как он сказал, что должно быть сделано или необходимо сделать, каждая цель
записывается, занимая не более одной страницы. Цель и план их достижения должны быть
выражены не более чем 250 словами и прочитаны за минуту. Один экземпляр берет себе
менеджер, а другой, написавший цели. Получается всего от трех до шести целей.
Важным является анализ свои цели и сравнение своих успехов с этими целями.
Резюме: одноминутная целеустановка заключается в следующих действиях:
• Согласование своих целей.
• Определение наилучших действий.
• Запись каждой цели на одной странице (не более 250 слов).
• Чтение каждой цели (это займет около минуты).
• Каждодневный анализ (одна минута), чтобы удостовериться приближаетесь ли вы
к своим целям.
• Анализ соответствия вашего поведения вашим целям.

Одноминутные похвалы. Девиз «Ловить людей на том, что они делают правильно»
Инновационный менеджер всегда старается поймать человека на хорошем поступке. Это
45

UNIVERSITATEA DE STUDII EUROPENE
DIN MOLDOVA

ANALELE ŞTIINŢIFICE
ISSN 2435-1114

очень важно, поскольку в большинстве организаций менеджеры тратят большую часть
своего времени, стараясь поймать людей на неправильных действиях. Необходимо же
акцентировать внимание на позитиве (ловить людей на моментах, когда они делают чтото правильно).
Когда инновационный менеджер ловит на чем-нибудь хорошем, то раздает
одноминутные похвалы. Происходит это следующим образом. Менеджер подходит и кладет
руку на плечо, дружелюбно касаясь его, то есть входит в контакт с человеком. Такое
прикосновение означает заботу и пожелание успеха. Контакт длится одно мгновение,
который подтверждает, что люди с ним на одной стороне. После этого он смотрит вам
прямо в глаза и в точности говорит, что вы сделали правильно и как ему это приятно.
Позиция менеджера заключается в том, что чем больше преуспевают
п о д ч и н ен ны е, тем выше поднимается руководитель по карьерной лестнице.
Человек получает заслуженную похвалу, несмотря на то, что в целом в организации дела
могут идти неважно. Обычно похвала занимает не более минуты.
Необходимо отметить, что инновационный менеджер не старается постоянно поймать
на чем-то хорошем. Он делает это, когда только начинается какой-то новый проект, или
человек приступаете к новым обязанностям. Когда человек достаточно входит в курс дела,
его рядом с вами практически нет. Через некоторое время ч е л о в е к сам начинает себя
ловить на чем-то хорошем, хвалить себя и интенсивно работать. З нающие свою работу
люди большей частью раздают сами себе одноминутные похвалы.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Резюме: Одноминутные похвалы:
Одноминутная похвала хорошо воздействует, когда вы:
Говорите людям в лицо о желании высказать свое мнение об их работе.
Хвалите людей, не откладывая на более позднее время.
́
Конкретно говорите людям, что они сделали правильно.
Говорите людям, как вам приятно правильное выполнение их действий, как это улучшит
работу организации и всем работающим в ней.
Делаете паузу, чтобы дать им почувствовать, как вам приятно.
Побуждайте их добиваться еще больших успехов.
Пожимаете руки или иным образом устанавливаете контакт, чтобы стало ясно, что вы
поддерживаете их работу в организации.
Одноминутные выговоры.
Если допускается серьезная ошибка, неизбежно следует о дноминутный выговор. На
ошибки профессионалов инновационный менеджер реагирует очень быстро: сразу приходит.
Сначала он проверяет факты, затем может положить руку на плечо, не улыбаясь или просто
обойти вокруг стола. Он смотрит прямо в глаза, и в точности говорит, что сделано
неправильно. Затем дает понять, какие чувства это в нем эта ошибка вызывает: он
рассержен, обеспокоен, разочарован. Это длится примерно 30 секунд. Потом
приостанавливает свою речь (на несколько секунд) для того, чтобы человек проникся
сказанным менеджером. Затем он смотрит в глаза и дает понять, насколько компетентным
специалистом считает допустившего ошибку и насколько такие оплошности непохожи на его
подчиненного. Таким образом, он делает все возможное, чтобы было понятно, что
единственная причина, по которой сердится - его огромное уважение к человеку.
Резюме: Одноминутные выговоры.
Одноминутный выговор действенен тогда, когда Вы
1.Заранее г о в о р и т е людям, что собираетесь недвусмысленным образом высказать свое
мнение об их работе.
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Первая половина выговора:
2.Выговариваете людям сразу же после допущенной ими ошибки.
3.Говорите им, что конкретно они сделали неправильно.
4.Недвусмысленно говорите им, что вы чувствуете по поводу их ошибки.
5.Пр и о с т а н о в и т е с в о ю р е ч ь ( н а н е с к о л ь к о с е к у н д ) , добиваясь полной и
гнетущей тишины, чтобы они прочувствовали то, что испытываете вы.
Вторая половина выговора:
6.Пожимаете руку или другим способом даете понять, позитивное отношение к человеку.
7.Напоминаете им, как высоко вы цените их.
8.Подтверждаете, что вы хорошо относитесь к ним (но не к их работе в данной ситуации).
9.Понимаете, что, когда выговор завершен, то завершен навсегда (по прошествии времени о
нем не вспоминаете).
Выговор от инновационного менеджера всегда справедливый, поскольку высказывание
мнения о действии человека не является унижением его человеческого достоинства.
Данный метод работает, поскольку его основой является девиз: «Самая лучшая минута,
потраченная мною, - это минута, потраченная на людей».
Первым мотиватором людей является обратная связь, постоянное осознание
результатов их деятельности. «Обратная связь – завтрак чемпионов». Обратная связь
поддерживает людей в постоянном движении. Чтобы выглядеть хорошим менеджером,
вы не должны ловить своих подчиненных на том, что они делают неправильно. У вас
должно быть несколько победителей, несколько отстающих, а все остальные где-то
посередине.
Все три действенных метода49 – одноминутные цели, одноминутные похвалы и
одноминутные выговоры – являются действенными. Комплексный метод, его
последовательные действия заключаются в следующем.
́ своими людьми для того, чтобы они знали
1.
Устанавливаются одноминутные цели со
свои обязанности и в чем заключается хорошая работа.
2.
Руководитель стараетесь поймать своих подчиненных на чем-то хорошем для
высказывания одноминутной похвалы.
3.
При допущении ошибки к людям, ставшим профессионалами, применяется
одноминутный выговор.
Каждый человек является потенциальным победителем. Некоторые же люди
маскируются под неудачников. Поэтому не дайте их внешности обмануть вас.
Существуют три варианта работы с победителями:
• нанять победителей. Данную категорию людей трудно найти, поскольку она
высокооплачиваемая. С победителями надо лишь провести одноминутную
целеустановку (об остальном они позаботится сами);
• нанять л ю д е й , которые потенциально могут стать победителями. Необходимо
систематически обучать их. Тогда и они становятся победителями.
• остается только надеяться, что этот человек справится» (при отсутствии
готовности ни к первым двум вариантам).
Почему одноминутные похвалы работают?
Люди не любят, когда ими манипулируют другие. Н е о б х о д и м о п омнить об этом и
уважать в них это качество. Это ключ к успешному управлению.
Когда вы учите кого-либо быть победителем, то самое главное – это ловить его на
правильном выполнении задания (сначала приблизительно правильном, а в дальнейшем
постепенно доходя до желаемой цели). Победителей не следует часто ловить на чем-то
хорошем, поскольку хорошие исполнители сами ловят себя на этом и морально себя
49

Каждый из элементов управления, включая установку целей, может занимать больше минуты, несмотря
на то, что в основном это удаётся сделать за минуту
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поддерживают.
Большинство менеджеров ждут момента, когда работник сделает все абсолютно
правильно для похвалы. В результате многие люди раскрывают свой потенциал: их
менеджеры стараются «ловить» их на неправильных действиях, то есть на том, что
не дотягивает до желаемого уровня работы.
Самый распространенный во многих организациях стиль руководства - когда человека
оставляют одного, ожидая хороших показателей. При не достижении результата его
просто, привлекают к административной ответственности (наказывают). Что происходит с
этими людьми? Они н а ч и н а ю т работать е щ е х у ж е . Это является главной проблемой
большинства организаций, в которых люди ничего не производят (ни в количественном, ни
в качественном отношении). Самой важной причиной такого состояния дел - плохое
управление людьми.
Почему одноминутные выговоры работают. Человек – не только его поведение, он
управляет своим поведением.
Одноминутный выговор обеспечивает немедленную обратную связь. Вы высказываете
человеку претензии сразу же после того, как замечаете его неправильное поведение. Не
следует «держать камень за пазухой», накапливая отрицательные эмоции по поводу
чьей-либо плохой работы.
Немедленная обратная связь является важной составляющей эффективности
о дноминутного в ыговора. Если наказание запаздывает, то оно уже не может эффективно
повлиять на будущее поведение. Большинство менеджеров накапливают свои претензии,
чтобы в один прекрасный день обрушить всю информацию на работников, перечисляя все
неправильные их действия за несколько недель или месяцев.
При вынесении одноминутного выговора никогда нельзя задевать чувства
́
собственного достоинства человека. Если
личное достоинство не подвергается
сомнению, то и отпадает необходимость защищаться. В большинстве же случаев,
менеджеры, дисциплинируя людей, топчут личность. Цель же о дноминутного выговора
– сохранить личность, устранив лишь неверное действие. Вот почему вторую половину
выговора необходимо превращать в похвалу. Поступки человека могут быть негативными,
но сам он хорош. Нельзя прибегать к выговорам, основываясь на «слухах».
Техника улучшения поведения людей состоит из следующих последовательных
действий:
• говорить, что они сделали неправильно;
• говорить, что вы по этому поводу чувствуете;
• напоминать им, какие они достойные люди и как вы цените их.
Управляя людьми очень важно помнить, что поведение и личность человека – не одно и
тоже. Истинную ценность имеет личность, управляющая своим собственным
поведением. Это справедливо как по отношению к менеджерам, так и к людям,
которыми они управляют.
Во время похвалы, когда вы хлопаете человека по плечу, или пожимаете руку,
устанавливается физический контакт. Прикосновение является важным моментом, если
вы хорошо знаете человека и явно заинтересованы помочь ему преуспеть. Существует
одно очень простое правило: когда прикасаетесь, не берите. Прикасайтесь к людям,
которыми вы управляете, только когда вы даете им что-нибудь – сочувствие,
моральную поддержку.
Сила стиля управления инновационного менеджера забота о людях. Иногда, чтобы
заботиться, нужно быть суровым. О ч ень сурово надо относиться к только плохой
работе. Никогда нельзя быть суровым к людям.
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Выводы
1. Инновационный менеджер должен быть доступен в любое время.
2. Его основные отличия от простых менеджеров заключаются в следующем:
• ориентирован, в первую очередь, на людей, затем - на результат;
• добивается хороших результатов за короткое время;
• не принимает решения за других людей;
• старается «поймать» человека на чем-нибудь хорошем;
• ставит одноминутные цели;
• раздает одноминутные похвалы;
• делает одноминутные выговоры;
• задает короткие, но важные вопросы; высказывает простые истины; смеется,
работает и радуется жизни;
• побуждает людей, с которыми работает дуплицировать свои действия;
• сила его стиля управления - забота о людях;
• старается поймать человека на чем-нибудь хорошем
3.
В качестве основной памятки для руководителей должны выступать
следующие утверждения:
• Люди, которыми мы управляем, являются главными ресурсами.
• Люди, которые хорошо себя чувствуют, добиваются хороших результатов
• Помогайте людям реализовать их потенциал. Ловить людей на том, что они делают
правильно.
• Мы – не только наше поведение. Мы – люди, управляющие своим поведением.
• Цели порождают поведение. Последствия поддерживают поведение.
• Самая лучшая минута, потраченная инновационным руководителем - это минута,
́
потраченная на людей
• Цели порождают поведение. Последствия поддерживают поведение.
Овладение кратко изложенные в статье принципами инновационного менеджера
реально поможет руководителям и подчиненным вести более здоровый и счастливый образ
жизни и относиться к себе и другим как к уникальной личности.
1.
2.
3.

4.
5.
6.
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STUDIEREA ŞI ANALIZA EXPERIENŢEI INTERNAŢIONALE PRIVIND
EDUCAŢIA – COMPONENTĂ A ECONOMIEI BAZATE PE CUNOAŞTERE50
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doctorand USEM
Aurelia ŢURCAN (ŞUŞU),
dr., conf.univ. USEM
Rezumat: Educaţia, reprezintă o prioritate naţională fiind un stimulent major al competitivităţii economice în
economia bazată pe cunoaştere. Calitatea educaţiei determină în mare măsură calitatea vieţii. Deci, în acest moment
pentru Republica Moldova, prioritatea principală constă în majorarea eficienţei sectorului educaţiei. Eficientizarea
universităţilor permite consolidarea cu instituţiile de cercetare. Aceasta va asigura elementul stimularea investiţiilor
întreprinderilor în cercetare şi dezvoltare pentru crearea unei economii bazate pe cunoaştere.
Cuvinte cheie: Economia bazată pe cunoaştere, educaţie, cercetare şi inovare , capacitatea de inovare, finanţarea
învăţământului.
Abstract: Education is a national priority as a major driver of economic competitiveness in the knowledge economy.
The quality of education largely determines the quality of life. So in this moment for Moldova, the main priority is to
increase the efficiency of the education sector. Streamline enables universities to strengthen research institutions. This
will ensure an element stimulating business R & D to create a knowledge-based economy.
Keywords: Knowledge-based economy, education, research and innovation, capacity of innovation, education funding.

Introducere
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 cetăţean51.
Pentru a asigura calitatea educaţiei şi formării, a învăţării de-a lungul vieţii şi a dezvoltării
competenţelor, sunt necesare investiţii mai mari, mai ţintite şi durabile în educaţie şi formare.
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.52
Rezultate şi discuţii.
Învăţământul superior reprezintă un stimulent major al competitivităţii economice în
economia bazată pe cunoaştere, un învăţământ superior de calitate fiind esenţial pentru atingerea
obiectivelor economice şi sociale. 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 plus, cercetarea ar trebui să atragă şi să reţină mai mulţi tineri prin oferirea unor condiţii
de încadrare în muncă atractive. Realizarea acestor obiective va necesita o abordare din mai multe
unghiuri, având ca scop modernizarea învăţământului superior, asigurarea calităţii, excelenţei şi
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transparenţei şi stimularea parteneriatelor într-o lume globalizată.
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. 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 2020.53
Într-o lume mai globalizată şi mai mobilă, transparenţa în ceea ce priveşte performanţa
instituţiilor de învăţământ superior poate stimula atât competiţia, cât şi cooperarea, putând fi un
stimulent pentru continuarea îmbunătăţirilor şi a modernizării. Cu toate acestea, clasificările
internaţionale existente pot oferi o imagine incompletă a performanţelor universităţilor prin
acordarea unei importanţe prea mari cercetării şi prin excluderea altor factori esenţiali care
contribuie la succesul unei universităţi, cum ar fi calitatea predării, inovarea, implicarea regională şi
internaţionalizarea.
Capacitatea de inovare a Europei va necesita parteneriate bazate în domeniul cunoaşterii şi
legături mai strânse între educaţie, cercetare şi inovare („triunghiul cunoaşterii”). Aceasta include
exploatarea la maximum a rolului Institutului European de Inovare şi Tehnologie (EIT) şi
a acţiunilor Marie Curie, învăţând din experienţa acumulată din ambele. În acest context, Comisia
va consolida şi va extinde activităţile platformei
europene pentru dialog între universităţi şi
́
întreprinderi (Forumul UE pentru dialogul între universităţi şi întreprinderi), cu scopul de a spori
capacitatea de inserţie profesională a studenţilor şi de a dezvolta rolul educaţiei din „triunghiul
cunoaşterii”.
Învăţământul superior devine din ce în ce mai internaţionalizat. O ameliorare a mobilităţii,
a deschiderii internaţionale şi a transparenţei este necesară pentru a atrage cei mai buni studenţi,
profesori şi cercetători, pentru a crea şi pentru a consolida parteneriate şi cooperări la nivel
academic cu universităţi din alte colţuri ale lumii. Aceasta va necesita punerea unui accent deosebit
pe consolidarea cooperării internaţionale, a programelor şi a dialogului politic în învăţământul
superior. O comunicare de stabilire a provocărilor şi acţiunilor principale necesare pentru
învăţământul superior din Europa în perspectiva Strategiei Europa 2020 a fost prezentată în 2011 şi
a inclus o strategie de internaţionalizare a UE. 54
Cooperarea în domeniul educaţiei şi ameliorarea legăturilor cu piaţa muncii pot favoriza
parteneriate inovatoare între organismele de educaţie şi formare şi mediul de afaceri, în scopul
promovării unor sisteme mai flexibile.
Progrese în sistemele de educaţie europene în decursul ultimului deceniu. O tendinţă
distinctă în direcţia prelungirii şcolarizării obligatorii devine evidentă în aproape toate sistemele
educaţionale din Europa, în conformitate cu obiectivul de reducere a procentului de abandon şcolar
şi, în unele cazuri, pentru a garanta faptul ca toţi cursanţii să obţină un certificat pentru educaţia de
bază. În zece state, durata învăţământului obligatoriu a crescut cu un an (sau chiar doi, în cazul
Letoniei). La capătul opus al evaluării, treisprezece state au extins durata învăţământului obligatoriu
cu unul până la doi sau trei ani, în cazul Portugaliei, în urma reformelor recente. De fapt, aproape
90 % din toţi europenii cu vârsta de 17 ani se aflau încă în învăţământ în anul 2009. În plus faţă de
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şcolarizarea obligatorie prelungită, copiii au tendinţa să înceapă educaţia formală la o vârstă tot mai
fragedă. În perioada cuprinsă între anul 2000 şi anul 2009, procentul mediu de participare a copiilor
de 3 până la 5 ani în învăţământul preşcolar sau primar a crescut cu o valoare între 6,3 şi 15,3
puncte procentuale, ajungând la un nivel între 77 % şi 94 % în anul 2009. Participarea copiilor de 3
ani în învăţământul preşcolar a fost aproape completă în Belgia, Danemarca, Spania, Franţa şi
Islanda în anul 2009.
Conform aceluiaşi raport anual al Eurydice, finanţarea învăţământului a devenit o preocupare
importantă în perioade de criză. În majoritatea statelor, 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
preşcolar neobligatoriu este tot mai mult oferit gratuit. Acest aspect facilitează în mod evident
accesul tuturor copiilor la învăţământul preşcolar şi, în special, celor care provin din familii cu
venituri reduse. În plus, statele ajustează adesea taxele plătite pentru învăţământul preşcolar
neobligatoriu, în funcţie de veniturile familiale şi de alte criterii. Toate aceste măsuri pot explica
participarea sporită din cadrul acestui nivel. 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.
În decursul ultimului deceniu, un număr din ce în ce mai mare de state a introdus diferite
tipuri de taxe pentru cursanţii din învăţământul terţiar. În acelaşi timp, faptul că s-a prevăzut un
sprijin financiar destinat anumitor cursanţi a diminuat efectele planurilor generale referitoare la
perceperea taxelor administrative şi/sau de şcolarizare. Bursele şi împrumuturile pentru cursanţii de
la nivelul terţiar reprezintă o componentă importantă a cheltuielilor publice pentru învăţământ şi
reprezintă peste 16,7 %.
Sistemul de învăţământ, prin contribuţia, la dezvoltarea interesului şi aptitudinilor de
cercetare şi inovare ale tinerilor pe întreg parcursul educaţional, prin educaţia în domeniul ştiinţei şi
tehnologiei, formarea iniţială a cercetătorilor (cu accent pe numărul şi calitatea doctoranzilor),
precum şi prin calitatea educaţiei terţiare, reprezintă o componentă complementară esenţială.
Pentru Republica Moldova, prioritatea principală în acest moment constă în majorarea
eficienţei sectorului educaţiei, în acelaşi timp concentrându-se pe îmbunătăţirea calităţii şi
relevanţei educaţiei întru îmbunătăţirea competitivităţii în viitor.
Sistemul educaţional al Moldovei este caracterizat printr-o discrepanţă mare între
cheltuielile mari ale sectorului educaţiei (9% din PIB în 2009) şi rezultatele sectorului.
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, studiile universitare devin din ce în ce mai accesibile, iar limitările de vârstă au
fost excluse. La fel, numărul mare de studenţi în învăţământul superior demonstrează faptul că
studiile universitare reprezintă o prioritate pentru cetăţenii Republicii Moldova. Popularitatea
învăţământului superior este în creştere, cu toate că 71,3% din studenţi îşi fac studiile prin contract
cu achitarea taxei de studii.
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anul 2008

anul 2000
Figura 6. Tendinţe în cheltuielile anuale pentru instituţii educaţionale publice (Clasificarea
Internaţională Standard a Educaţiei – ISCED de la 0 la 6) pentru un elev/student,în Sistemul
de Plată Prospectiv – PPS EURO (mii), 2000 şi 2008 (preţuri constante)
Sursa: Preluat din Studiu Eurydice, Eurostat „Date cheie privind educaţia europeană în anul 2012” 55

́
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. 56
Din punctul de vedere al pieţei forţei de muncă, în Republica Moldova, în 2010 au fost
înregistrate 970 mii de persoane cu vârsta 15-29 de ani sau 27,2% din numărul total al populaţiei.
Rata şomajului în rândurile acestei categorii de vârstă constituie 16,5%, de 1,8 ori mai înaltă decât
rata şomajului la nivel de ţară (9,1%).Conform datelor BNS, în anul 2010, doar 22% din tineri au
găsit un loc de muncă, imediat după absolvirea sistemului de învăţământ. O pătrime a părăsit primul
loc de muncă din cauza salariilor mici, iar 17,7% au plecat la muncă peste hotare. Tinerii din oraşe
reuşesc într-o proporţie mai mare să găsească un loc de muncă permanent, decât cei din mediul
rural (75% faţă de 54%).

55
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Educaţie vocaţională la răscruce: o analiză a deciziilor de politici în sistemul învăţământului mediu de specialitate,
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Lipsa Agenţiei de Asigurare a Calităţii care trebuie să asigure evaluarea şi acreditarea instituţională şi a
programelor de formare/dezvoltare profesională a specialiştilor pentru piaţa muncii|;
Programele de studii rămân a fi foarte teoretizate, ponderea orelor practice nefiind suficientă pentru a
achiziţiona abilităţile profesionale necesare;
Deficienţe privind Cadrul Naţional al Calificărilor şi Standardelor ocupaţionale, nomenclatorul
specialităţilor pentru colegii, spre exemplu, conţinând specialităţi improprii acestui nivel de instruire
(cibernetică, organizarea teritoriului, evaluarea imobilului etc.), fiind lipsă specialităţi pentru
domeniile: servicii tehnice, informaţionale, transport şi comunicare, socio-culturale, agriculturii,
industriei, care ar trebui pregătite la acest nivel al calificării;

Deficienţe de prognozare a forţei de muncă;
Ineficienţa mecanismelor de interacţiune a instituţiilor de învăţământ cu sfera de cercetare-dezvoltare,
mediul de afaceri, piaţa muncii;
Pregătire profesională insuficientă a cadrelor didactice, în special psiho-pedagogică şi formare
profesională continuă;
Centralizarea excesivă a mecanismelor de gestionare financiară a instituţiilor de învăţământ
superior şi diminuarea rolului criteriilor de performanţă şi relevanţă în procesul de alocare de către stat a mijloacelor
financiare destinate universităţilor;

Taxa de cămin foarte redusă şi care nu corespunde costurilor reale suportate de instituţii
pentru întreţinerea unui elev/student;
́

Reglementarea centralizată a mărimii taxelor de studii de către autorităţi care nu reflectă
costurile reale suportate de instituţii în procesul de instruire pe unitate de elev/student.

Figura 7. Provocările sistemului educaţional profesional (superior, mediu de specialitate,
secundar profesional)
Actualmente, învăţământul profesional (superior, mediu de specialitate, secundar
profesional), se confruntă cu anumite provocări: 57
Problemele enumerate subminează calitatea procesului educaţional. Consecinţele
problemelor sunt resimţite nemijlocit în sectorul economic. Se atestă ponderea relativ mică a
absolvenţilor care se încadrează în câmpul muncii conform calificărilor obţinute în instituţiile de
învăţământ, iar absenţa unor mecanisme de monitorizare a carierei profesionale a acestora fac ca
problema să fie mai puţin vizibilă.
Circa 30 % din absolvenţi nu activează conform calificărilor obţinute în şcoli profesionale,
colegii şi universităţi, fapt care denotă irelevanţa studiilor şi incapacitatea de angajare. Conform
angajatorilor, tinerii angajaţi nu deţin mixul de cunoştinţe şi aptitudini necesare pieţei muncii,
pentru că planurile educaţionale şi conţinutul disciplinelor nu asigură relevanţa studiilor. 58
Conform unui raport realizat de PNUD şi Guvernul Belgiei „Relaţiile de muncă în
Republica Moldova din perspectiva companiilor”, mediul de afaceri din Republica Moldova, în
special exportatorii, se plâng pe insuficienţa calificărilor şi calitatea redusă a studiilor candidaţilor la
locurile de muncă. 85% din companii menţionează că se confruntă cu problema lipsei forţei de
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muncă calificate, întreprinderile solicită un nivel mai înalt de profesionalism sau competenţe
specifice din partea lucrătorilor. Cel mai des, agenţii economici menţionează că se confruntă cu
decalajul semnificativ dintre necesităţile lor şi cunoştinţele profesionale ale absolvenţilor
instituţiilor de învăţământ vocaţional/tehnic. Programele educaţionale determină şi adaptabilitatea
redusă a tinerilor muncitori la condiţiile companiei. Acest fapt, de cele mai dese ori, duce la o
fluctuaţie sporită de personal. Pe de o parte, este muncitorul nemulţumit de faptul că nu poate face
faţă cerinţelor, pe de altă parte, este patronul care nu beneficiază de randamentul scontat al
resurselor umane angajate. Este alarmant şi faptul că tinerii muncitorii nu dau dovadă de
devotament faţă de muncă, fapt confirmat de 52,2% companii respondente.
Productivitatea joasă a muncii tinerilor angajaţi şi calitatea redusă a produselor/serviciilor se
încadrează într-un cerc vicios, care, la rândul său, determină salarizarea modestă. Salariile necompetitive sunt un alt motiv al lipsei de atractivitate a întreprinderilor. Pentru absolvenţii
învăţământului secundar profesional, problema şomajului este mai acută, decât pentru cei care au
absolvit învăţământul mediu de specialitate sau superior. Cota acestora, în structura şomajului, a
atins cifra de 28% în anul 2009. În acest context, emigrarea forţei de muncă devine o problemă tot
mai stringentă.
Calificările vor deveni tot mai importante în Republica Moldova odată cu îmbătrânirea
rapidă a populaţiei: forţa de muncă se va reduce cu 11% în deceniul următor, creşterea economică
cere ca oferta mai mică de lucrători să fie înzestrată cu calificări mai productive. Cererea pe piaţa
muncii este în creştere pentru locuri de muncă de calificare superioară (CEDEFOP 2015). Ponderea
locurilor de muncă care vor necesita calificare superioară şi medie va constitui 79%. Până în 2050,
se aşteaptă o scădere cu 25% a forţei de muncă în ansamblu pe republică. Creşterea economică
trebuie să provină din sporirea productivităţii şi actualizarea calificărilor. 59
În cazul neintervenţiei Guvernului, efectele nedorite ale problemei se vor aprofunda. Iar în
cazul neintervenţiei cu acţiuni concrete, va continua alimentarea rândurilor emigranţilor, fără a se
valorifica potenţialul de creare a locurilor de muncắ pe piaţa internă.
Racordarea sistemului educaţional la cerinţele pieţei muncii este imanentă (inseparabilă).
Continuarea acestei situaţii constituie un risc major şi pentru sistemul educaţional, pentru că, în
contextul deschiderii posibilităţilor de accesare a învăţământului din spaţiul european, potenţialii
studenţi vor prefera alte destinaţii educaţionale.
Concuzii:
Universităţile şi organizaţiile publice de cercetare efectuează peste 35% din totalul
cercetărilor din Europa. Ele sunt sursa principală atât pentru cercetarea fundamentală, cât şi pentru
cercetarea privind aspectele de interes public, precum şi un furnizor important de cercetare
aplicativă care ajută la sprijinirea cercetării şi a inovaţiei în întreprinderi. Consolidarea instituţiilor
de cercetare reprezintă elementul cheie pentru stimularea investiţiilor întreprinderilor în cercetare şi
dezvoltare în Europa.
Cu toate acestea, potenţialul lor nu este pe deplin realizat, din cauza dispersării semnificative
a resurselor şi activităţilor, a legăturilor insuficiente cu întreprinderile şi societatea şi a rigidităţii
funcţionării lor.60 Pentru a-şi îmbunătăţi rolul ca actori în cercetare într-un SEC (Spaţiului European
de Cercetare) fără frontiere, ele trebuie să se adapteze la un mediu în schimbare şi mai exigent în
cazul în care, de exemplu, concurenţa pentru finanţare şi talente se intensifică atât în Europa, cât şi
cu ţările terţe. În special universităţile, la intersecţia Spaţiului European de Cercetare cu Spaţiul
European pentru Învăţământ Superior, se confruntă cu provocări din ce în ce mai mari în privinţa
finanţării şi a organizării.
Celor mai multe instituţii de cercetare europene le lipseşte masa critică şi, în limitele
sistemelor naţionale suboptime, întâmpină dificultăţi în a îndeplini aşteptările cu resursele care le
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sunt puse la dispoziţie. În timp ce calitatea medie a cercetării publice europene este bună, în multe
instituţii aceasta nu se ridică la nivelul standardelor mondiale de elită.61 În consecinţă, este nevoie
de o anumită concentrare şi specializare pentru a permite apariţia atât a unor centre de excelenţă
europene competitive la scară mondială, cât şi a unei bogate reţele de universităţi şi organizaţii
publice de cercetare pe întreg teritoriul UE care să exceleze în rezolvarea necesităţilor de cercetare
şi formare la nivel naţional, regional şi sectorial.62
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Rezumat: Aşteptările economiei şi societăţii de la comunitatea ştiinţifică sunt mari. De aici creşte şi importanţa
cercetării în colaborare între universităţi şi industrie care duce la creşterea capacităţii de inovare. Apar numeroase
iniţiative pentru a stimula colaborarea dintre institutele de cercetare şi întreprinderi, deoarece prin inovare ţările pot
face un salt, la cea mai avansată etapă de dezvoltare economică.
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Abstract: Economy and society's expectations from scientific community are great. From here increases the importance
of collaborative research between universities and industry, which increases the capacity for innovation. There are
many initiatives to foster collaboration between research institutes and businesses through innovation because
countries can leapfrog to the most advanced stage of economic development.
Keywords: Knowledge-based economy, education, research and innovation, capacity of innovation, education funding.

Introducere.
Practica internaţională a relaţiilor de cercetare în colaborare între universităţi şi industrie a
demonstrat-o numeroase studii de specialitate, care au relevat importanţa majoră a cercetării în
colaborare între universităţi şi industrie.
Societatea bazată pe cunoaştere are nevoie de cetăţeni foarte bine pregătiţi, cu o viziune
critică, creativă a lumii, în principiu dobândită prin studii universitare.
Rezultate şi discuţii.
Necesitatea unui schimb de cunoştinţe între institutele de cercetare şi industrie a devenit din
ce în ce mai evidentă în ultimii ani. În trecut, institutele de cercetare erau considerate o sursă de idei
noi, iar industria a reprezentat principala cale naturală de a valorifica la maxim aceste idei. Cu toate
acestea, în decursul ultimei decade, s-a produs o schimbare semnificativă în rolul celor două părţi.
Numeroase întreprinderi elaborează abordări ale cercetării-dezvoltării bazate pe conceptul
de inovare deschisă, combinând resurse interne şi externe, şi vizând exploatarea la maxim a valorii
economice a proprietăţii lor intelectuale, chiar şi atunci când aceasta nu este legată în mod direct de
activităţile lor de bază. În special, aceste întreprinderi au început să considere cercetarea publică ca
fiind o resursă strategică.
În acelaşi timp, a devenit evident faptul că institutele de cercetare trebuie să joace un rol mai
activ în relaţiile lor cu industria pentru a valorifica la maxim rezultatele cercetării. Acest nou rol
(sub numele de „a treia misiune”) necesită existenţa unui personal specializat pentru a identifica şi
́
administra resursele de cunoştinţe cu potenţial comercial, altfel spus pentru a asigura modul cel mai
eficient de trecere a unei noi idei pe piaţă, pentru a garanta resursele necesare (finanţări, servicii de
asistenţă etc.) în vederea realizării acestui lucru şi pentru a obţine un angajament corespunzător din
partea factorilor interesaţi.
Se iau numeroase iniţiative pentru a stimula colaborarea dintre institutele de cercetare şi
întreprinderi. Mai multe state membre au luat iniţiative destinate promovării şi facilitării
transferului de cunoştinţe (de exemplu, noi legi, regimuri privind drepturile de proprietate
intelectuală, orientări sau modele de contracte), iar multe alte state membre prevăd intensificarea
eforturilor lor în acest sens. Cu toate acestea, iniţiativele respective sunt deseori concepute dintr-o
perspectivă naţională, fără a se ţine seama de dimensiunea transnaţională a transferului de
cunoştinţe. În consecinţă, este necesară asigurarea unor condiţii de interacţiune mai echitabile între
universităţi şi industrie în materie de cercetare-dezvoltare în Europa.
Universităţile şi alte institute de cercetare din Europa devin, de asemenea, conştiente de
evoluţia rolului lor în contextul unei economii globalizate şi au întreprins iniţiative interesante.
Acestea realizează că nu mai este vorba doar de a furniza absolvenţi pentru piaţa locală, ci că se
confruntă cu o concurenţă la scară mondială pentru a atrage studenţi, cercetători şi parteneri
industriali. De asemenea, acestea realizează că va fi nevoie să producă lucrări de cercetare de nivel
internaţional pentru a continua şi pe viitor să atragă studenţii şi cercetătorii respectivi. Pentru a
rămâne atractive, universităţile şi institutele de cercetare vor fi nevoite să se deschidă
întreprinderilor şi colaborării internaţionale, ceea ce ar putea, de asemenea, contribui la atragerea de
noi fonduri. Schimbul de cunoştinţe, în special prin intermediul colaborărilor în domeniul cercetării
şi al dezvoltării cu întreprinderile – pe lângă faptul că ar constitui o sursă potenţială de venit pentru
institutele de cercetare – ar putea stimula în mod considerabil atât cantitatea, cât şi calitatea
activităţii de cercetare întreprinse.
Cercetarea în colaborare se realizează în diverse forme, în funcţie de aportul părţilor în
materie de resurse financiare, umane sau de infrastructură. Sectorul public poate avea o funcţie de
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catalizator, prin intermediul diferitelor măsuri de încurajare, ca participant direct în procesul
cercetării sau ca iniţiator al cercetării. De obicei, acest tip de relaţii este încurajat îndeosebi în ţările
în care cercetarea efectuată în industrie este insuficientă în raport cu nevoile de noi tehnologii.
Aşteptările economiei şi societăţii de la comunitatea ştiinţifică sunt tot mai mult şi mai mult
în creştere. Cercetarea ştiinţifică trebuie să se implice în rezolvarea problemelor economice, sociale
şi de mediu, oferind soluţii viabile. Aceasta este o mare provocare care ghidează obiectivele,
metodele şi atitudinea universităţilor, ce deplasează interesele lor de "curiozitate ştiinţifică" spre
rezultate aplicabile şi utile, cu aplicabilitate industrială. Această nouă orientare a oferit posibilitatea
unei necesităţi de legături strânse cu universitatea, şi o implicare profundă în realitatea economică şi
socială (Tijssen, 2012).
Relaţiile de cercetare dintre universităţi şi întreprinderi, ţine în mare măsură de contextul
istoric şi cultural al unei naţiuni. Mai mult decât atât, diferenţele dintre realităţile economice ale
fiecărei ţări, prezintă contexte divergente pentru relaţiile universitate-industrie. Valul de globalizare
a dat naştere la o preocupare comună: „cum de asigurat o creştere economică riguroasă comună,
pe o piaţă globală tot mai competitivă; şi cum să profiţi pe deplin de oportunităţile oferite de
apariţia unei economii bazate pe cunoaştere?”.
Într-o economie bazată pe cunoaştere, ţările pot face un salt, la cea mai avansată etapă de
dezvoltare economică. Însă, ceea ce contează cu adevărat, este cunoaşterea, care permite unei
societăţi s-o diferenţieze de alta, şi de a genera avantaj competitiv. Un număr mare de noi tehnologii
informaţionale au provenit mai degrabă din cercurile academice şi afaceri (companii, întreprinderi)
venture, decât din laboratoarele firmelor mari. Dorinţa majoră pentru valoare, pentru bani şi timp
redus, a adăugat presiune pieţei, asupra firmelor de a utiliza producţia (output) din C-D, care se
producea înafara propriilor „ziduri”. Astfel, toate acestea şi-au reunit forţele pentru a crea
stimulente de creştere pentru firme, de a lucra (colabora) cu universităţile bazate pe C-D. [1]
Din perspectiva universităţilor, există un interes tot mai mare pentru a-şi uni forţele cu
́
sectorul privat. Universităţile sunt chemate să aducă
contribuţii concrete societăţii. Multe guverne
sunt sub presiunea, de a aloca resurse limitate pe cerinţe divergente, cum ar fi furnizarea resurselor
pentru populaţia în vârstă, combaterea degradării mediului, menţinerea educaţiei şi bunăstării
societăţii. Astăzi, la nivel mondial, colaborarea cu industria este o opţiune foarte atractivă pentru
universităţi, de altfel, laboratoarele din sectorul privat sunt adesea mai bine finanţate şi echipate.
Plus la aceasta, studenţii în general, sunt dornici de a face studii în universităţile care sunt în relaţii
strânse de colaborare cu industria, deoarece astfel de universităţi oferă oportunităţi de găsire a unui
loc de muncă bun, după absolvire.
Unele ţări dezvoltate au format deja o tradiţie îndelungată de colaborare între universităţi şi
industrie, de exemplu, ţările Americii de Nord. Cu toate acestea, în majoritatea ţărilor OECD,
asemenea relaţii au fost dezvoltate şi intensificate, în deosebi pe parcursul ultimului deceniu.
Instituţiile de învăţământ superior din ţările în curs de dezvoltare, sunt foarte mult încurajate de
guvernele acestora, de a dezvolta strategii în acest domeniu. Resursele limitate şi un recurs tot mai
mare pentru relevanţa activităţilor acestora, mai recent au fost „împinşi”, să acorde o atenţie tot mai
mare, dezvoltării de politici şi structuri de colaborare cu industria. [2]
Experienţa diferitelor ţări dezvoltate a demonstrat caracterul benefic al colaborării
universităţilor cu industria.
Cu o experienţă în formarea relaţiilor de cercetare în colaborare între universităţi şi industrie,
este şi Germania. Aici, participarea industriei la activitatea de cercetare a devenit o activitate
obişnuită. Ca de altfel, în majoritatea ţărilor există organisme care se străduiesc să promoveze, să
dezvolte acest tip de relaţii. Un bun exemplu în acest sens este cel al parcurilor tehnologice, unde
acestea sunt prezente în toate universităţile din Olanda şi Norvegia. În Germania şi ţările vecine ale
acesteia, Franţa şi Spania, parcurile tehnologice sunt în expansiune. Dintre exemplele de iniţiative
instituţionale pentru promovarea colaborării dintre universităţi şi industrie sunt cele peste 40 de
fundaţii spaniole, “universităţi-întreprinderi”, create din 1973 până în prezent. Acestea reprezintă
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instituţii fără scop lucrativ, în regim de drept privat, care încurajează cercetarea mixtă între
departamente universitare şi întreprinderi.

Figura 1. Sistemul de învăţământ superior al Germaniei

Sursa: Federal Statistical Office, Germany

În figura de mai sus, se evidenţiază clar o preferinţă mare, a studenţilor germani, pentru
studii universitare. Din totalul celor 2,2 milioane studenţi existenţi63, 704 mii optează pentru
universităţi cu profil de ştiinţe aplicate, acestea constituind 32% din totalul instituţiilor de
învăţământ superior german, ceea ce explică relaţiile puternice de colaborare cu industria.
Toate universităţile din Germania, au birouri de transfer tehnologic, care stimulează şi
favorizează colaborarea cu industria. Acestea, pot să creeze propriile lor societăţi dedicate
valorificării lucrărilor de cercetare, universitatea ca instituţie nefiind implicată în aceste societăţi. În
general, universităţile colaborează cu marile întreprinderi, în timp ce colegiile universitare sau
colegiile tehnice colaborează mai direct cu întreprinderile mici sau mijlocii.
䂰ӷ

Pentru Studenţi
- Programe duble de
studii.
- Stagieri.
- Studiile angajaţilor.
- Burse de studiu.
Activităţi
suplimentare.

Universităţile 641,7
Studenţii 1.538,6
Total: 2.180,3

Pentru Universităţi
- Investiţii Financiare
- Catedre.
- Donaţii.

Figura 2. Investiţiile industriei în învăţământul superior din Germania, (mil. euro).

Notă: Industria germană, investeşte de două ori mai mult în învăţământul superior, (cheltuieli în mil. euro).
Sursa: Elaborat în baza sursei: IW Koln /IW Consult, Stifterverband, Germania
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În total, 2,2 milioane de studenţi (conform WS 2010/2011)
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În figura de mai sus se evidenţiază investiţiile industriei germane în învăţământul superior
naţional, unde cheltuielile din investiţii financiare în universităţi, ating cifre considerabile de 400,8
milioane euro, iar din donaţii - 157,4 mil. euro. Cele mai mari cheltuieli pentru studenţi au fost
efectuate pentru programe duble de studiu, in valoare de 675,0 mil. euro, pentru stagii – 535,1 mil.
euro, burse – 285,7 mil. euro, precum şi alte activităţi suplimentare.
Există şi alte forme importante de colaborare între universităţi şi industrie, cum ar fi,
bursele acordate de către întreprinderi pentru studii universitare sau doctorat. Iar aici voi menţiona
practicile unor ţări europene, OECD.
În Finlanda, există fundaţii care, împreună cu universităţile tehnice, oferă burse de studii
solicitate de către studenţi sau doctoranzi. Fundaţia pentru Universitatea tehnologică este finanţată,
în principal de către întreprinderi care, prin intermediul acestei fundaţii, pot să orienteze donaţiile
lor spre domeniul de cercetare care îi interesează.
Un alt exemplu este Danemarca, acolo bursele de studii au fost instituite prin colaborarea
dintre organismele publice de cercetare aplicată, întreprinderi private şi Academia daneză de
cercetare. Acest program are ca scop dezvoltarea cercetării fundamentale în întreprinderi şi
organisme publice, precum şi promovarea schimbului de informaţii între diferite sectoare.
În Italia, industria acordă burse pentru formare post-universitară. Aceste burse au avantajul
de a permite formarea practică de înalt nivel, iar întreprinderile sunt avantajate prin faptul că pot
găsi personal corespunzător exigenţelor lor.
Un caz interesant privind rolul organismelor publice în relaţia dintre universităţi şi industrie
este experienţa Olandei. De exemplu, Organizaţia pentru Cercetare Aplicativă (TNO), este
principala organizaţie care efectuează cercetare pentru industrie. Această organizaţie este un nod de
legătură între universităţi şi industrie, atrăgând cercetarea universitară în elaborarea diferitelor
proiecte de cercetare. În acest scop, TNO a stabilit acorduri de colaborare cu mai multe
universităţi.[3]
,

Concluzii.
Universităţile au o contribuţie de tradiţie la dezvoltarea economiei şi societăţii.
Universităţile au răspuns întotdeauna cerinţelor societăţii atât prin formarea de specialişti, cât şi prin
implicarea în creşterea generală a cunoaşterii: generarea de cunoştinţe şi difuzia de cunoştinţe. De
asemenea, universităţile au numeroase parteneriate cu industria şi cu guvernele, oferind un suport
consistent pentru IMM-uri. În rezultatul interacţiunii capacitatea de inovare creşte vertiginos. Iar
procesul de cercetare-inovare prezintă un motor care generează creşterea economică durabilă a
întregului stat.
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ФИНАНСОВЫЙ УЧЕТ УБЫТКОВ ОТ ОБЕСЦЕНЕНИЯ ДОЛГОСРОЧНЫХ
АКТИВОВ
(FINANCIAL ACCOUNTING IMPAIRMENT LOSSES ON LONG-LIVED ASSETS)
Щербатюк Василий
Доктор экономики, конференциар университар,
Европейский университет Молдовы,
vserb@mail.ru
Аннотация: дана подробная экономическая характеристика новых счетов бухгалтерского учета и их
практического использования в современных условиях развития евроинтеграционной экономики Республики
Молдова.
Ключевые слова: Общий план счетов, их основная корреспонденция по отражению убытков от обесценения
активов, баланс.
Adnotare: având în vedere caracteristicile economice detailat noi conturi contabilitate şi utilizarea lor practică în
condiţii moderne de integrare europeană a economiei Republicii Moldova.
Cuvinte cheie: Planul general de conturi, corespondenţa lor principal pentru respingerea pierderilor din depreciere,
bilanţ.
Summary: given detailed economic characteristics of new chart of accounts and their practical use in modern
conditions of European integration of Moldova's economy.
Keywords: the general chart of accounts, their main correspondence to repel impairment charges, balance.

Введение
В соответствии с приказами Министерства финансов Республики Молдова все ее
хозяйствующие субъекты, за исключением тех, что применяют Международные стандарты
финансовой отчетности, должны в обязательном порядке перейти на новый Общий план
счетов бухгалтерского учета с 1 января 2015 г. Этот нормативный документ включает 136
синтетических счетов (счетов первого порядка),́ которые предназначены для текущего учета,
контроля и анализа остатков и движения соответствующих объектов, а также обобщения
информации об этом и принятия на ее основе эффективных и обоснованных управленческих
решений. Из общего количества бухгалтерских счетов 27 являются новыми и ранее никогда
не применялись в нашей стране. Это обуславливает актуальность и острую необходимость,
научную и практическую ценность глубокого исследования данных счетов и их подробной
экономической характеристики с целью эффективного управления предприятиями
национальной евроинтеграционной экономики.
Основная часть
Наибольшее количество счетов бухгалтерского учета в их Общем плане отведено
впервые отражаемому в национальной учетной теории и практике и весьма специфическому
объекту – обесценению различных видов долгосрочных активов, которое представляет собой
снижение стоимости актива вследствие физического износа, морального устаревания, а
также воздействия других факторов. Эти счета следующие:
114 «Обесценение нематериальных активов»,
126 «Амортизация и обесценение минеральных ресурсов»,
127 «Обесценение незавершённых долгосрочных материальных активов»,
128 «Обесценение земельных участков»,
129 «Обесценение основных средств»,
133 «Амортизация и обесценение долгосрочных биологических активов»,
152 «Амортизация и обесценение инвестиционной недвижимости».
Эти счета являются пассивными, контрарными и суммы их кредитовых сальдо
определяются в соответствии с Национальным стандартом бухгалтерского учета
«Обесценение активов», который разработан на основе Директив Европейского Союза и
Международного стандарта финансовой отчетности 36 «Обесценение активов». Более
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подробная характеристика этих счетов и основная корреспонденция по ним в соответствии с
новыми нормативными документами бухгалтерского учета являются следующими.
Счет 114 «Обесценение нематериальных активов» предназначен для обобщения
информации о наличии и движении обесценения незавершенных и переданных в
эксплуатацию нематериальных активов. По его кредиту отражается признание убытков от
обесценения нематериальных активов в корреспонденции с дебетом счетов 343 «Прочие
элементы собственного капитала», 721 «Расходы, связанные с долгосрочными активами» и
др. По дебету счета 114 отражается списание/восстановление убытков от обесценения
нематериальных активов в корреспонденции с кредитом счетов: 111 «Незавершенные
нематериальные активы», 112 «Нематериальные активы», 343 «Прочие элементы
собственного капитала», 621 «Доходы от операций с долгосрочными активами» и др. Сальдо
счета 114 представляет собой сумму накопленного обесценения нематериальных активов.
Счет 126 «Амортизация и обесценение минеральных ресурсов» рекомендуется для
обобщения информации об амортизации переданных к добыче минеральных ресурсов и об
обесценении незавершенной их части. По его кредиту отражается начисление/увеличение
амортизации и признание убытков от обесценения минеральных ресурсов в
корреспонденции с дебетом счетов: 331 «Поправки результатов прошлых лет», 811
«Основная деятельность», 721 «Расходы, связанные с долгосрочными активами» и др. По
дебету счета 126 отражается списание/уменьшение амортизации и обесценения, а также
восстановление убытка от обесценения минеральных ресурсов в корреспонденции с
кредитом счетов: 125 «Минеральные ресурсы», 331 «Поправки результатов прошлых лет»,
621 «Доходы от операций с долгосрочными активами» и др. Сальдо счета 126 равняется
сумме амортизации и обесценения минеральных ресурсов.
Счет 127 «Обесценение незавершённых долгосрочных материальных активов»
должен использоваться для обобщения информации о наличии и движении обесценения
́
незавершенных долгосрочных материальных активов.
По его кредиту отражается признание
убытков от обесценения незавершенных долгосрочных материальных активов в
корреспонденции с дебетом счетов: 343 «Прочие элементы собственного капитала», 721
«Расходы, связанные с долгосрочными активами» и др. По дебету счета 127 отражается
списание/восстановление убытков от обесценения незавершенных долгосрочных
материальных активов в корреспонденции с кредитом счетов: 121 «Незавершенные
долгосрочные материальные активы», 343 «Прочие элементы собственного капитала», 621
«Доходы от операций с долгосрочными активами» и др. Сальдо счета 127 соответствует
сумме накопленного обесценения незавершенных долгосрочных материальных активов.
Счет 128 «Обесценение земельных участков» следует применять для обобщения
информации о наличии и движении обесценения земельных участков, находящихся в
процессе подготовки к использованию по назначению или переданных в эксплуатацию. По
его кредиту отражается признание убытков от обесценения земельных участков в
корреспонденции с дебетом счетов: 343 «Прочие элементы собственного капитала», 721
«Расходы, связанные с долгосрочными активами» и др. По дебету счета 128 отражается
списание/восстановление убытков от обесценения земельных участков в корреспонденции с
кредитом счетов: 122 «Земельные участки», 343 «Прочие элементы собственного капитала»,
621 «Доходы от операций с долгосрочными активами» и др. Сальдо счета 128 представляет
собой сумму накопленного обесценения земельных участков.
Счет 129 «Обесценение основных средств» предназначен для обобщения информации
о наличии и движении обесценения основных средств, находящихся в эксплуатации. По
кредиту этого счета отражается признание убытков от обесценения основных средств в
корреспонденции с дебетом счетов: 343 «Прочие элементы собственного капитала», 721
«Расходы, связанные с долгосрочными активами» и др., а по дебету –
списание/восстановление убытков от обесценения основных средств в корреспонденции с
кредитом счетов: 123 «Основные средства», 343 «Прочие элементы собственного капитала»,
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621 «Доходы от операций с долгосрочными активами» и др. Сальдо счета 129 равняется
сумме накопленного обесценения основных средств.
Счет 133 «Амортизация и обесценение долгосрочных биологических активов»
рекомендуется для обобщения информации об амортизации переданных в эксплуатацию
долгосрочных биологических активов и об обесценении незавершенных и/или переданных в
эксплуатацию долгосрочных биологических активов. По его кредиту отражается
начисление/увеличение амортизации и признание убытков от обесценения долгосрочных
биологических активов в корреспонденции с дебетом счетов: 331 «Поправки результатов
прошлых лет», 343 «Прочие элементы собственного капитала», 713 «Административные
расходы», 721 «Расходы, связанные с долгосрочными активами», 811 «Основная
деятельность» и др. По дебету счета 133 отражается списание/уменьшение амортизации, а
также списание/восстановление убытка от обесценения долгосрочных биологических
активов в корреспонденции с кредитом счетов: 132 «Долгосрочные биологические активы»,
331 «Поправки результатов прошлых лет», 343 «Прочие элементы собственного капитала»,
621 «Доходы от операций с долгосрочными активами» и др. Сальдо счета 133 соответствует
сумме амортизации и обесценения долгосрочных биологических активов.
Счет 152 «Амортизация и обесценение инвестиционной недвижимости» следует
использовать для обобщения информации об амортизации и обесценении инвестиционной
недвижимости, которая временно не используется, передана в операционный лизинг и
другой инвестиционной недвижимости. По его кредиту отражается начисление/увеличение
амортизации и признание убытков от обесценения инвестиционной недвижимости в
корреспонденции с дебетом счетов: 331 «Поправки результатов прошлых лет», 714 «Другие
расходы операционной деятельности», 721 «Расходы, связанные с долгосрочными
активами», 821 «Косвенные производственные затраты» и др. По дебету счета 152
отражается списание/уменьшение амортизации, а также списание/восстановление убытка от
обесценения инвестиций в недвижимость в ́ корреспонденции с кредитом счетов: 151
«Инвестиционная недвижимость», 331 «Поправки результатов прошлых лет», 621 «Доходы
от операций с долгосрочными активами» и др. Сальдо счета 152 представляет собой сумму
накопленных амортизации и обесценения инвестиционной недвижимости.
В контексте вышеизложенного отметим, что счета бухгалтерского учета – это основа
информационной системы любого хозяйствующего субъекта Республики Молдова. Они
являются важнейшим и практически единственным источником наиболее полной и
достоверной информации для составления различных форм финансовой отчетности
предприятий. Покажем это на примере одной из них (табл. 1).
Таблица 1
Счета бухгалтерского учета, используемые для составления Баланса
Код
Показатели баланса
Номера и наименование бухгалтерских счетов
№
стр.
АКТИВ
1 Долгосрочные активы
Нематериальные активы
010 111 «Незавершенные нематериальные активы», 112
«Нематериальные активы», 113 «Амортизация нематериальных
активов», 114 «Обесценение нематериальных активов»
Незавершенные долгосрочные 020 121 «Незавершенные долгосрочные материальные активы», 127
материальные активы
«Обесценение незавершенных долгосрочных материальных активов»
Земельные участки
030 122 «Земельные участки», 128 «Обесценение земельных участков»
Основные средства
040 123 «Основные средства», 124 «Амортизация основных средств»,
129 «Обесценение основных средств»
Минеральные ресурсы
050 125 «Минеральные ресурсы», 126 «Амортизация и обесценение
минеральных ресурсов»
Долгосрочные биологические 060 131 «Незавершенные долгосрочные биологические активы», 132
активы
«Долгосрочные биологические активы», 133 «Амортизация и
обесценение долгосрочных биологических активов»
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Код
Номера и наименование бухгалтерских счетов
стр.
070 141 «Долгосрочные финансовые инвестиции в неаффилированные
стороны»

Долгосрочные финансовые
инвестиции в
неаффилированные стороны
Долгосрочные финансовые
080
инвестиции в аффилированные
стороны
Инвестиционная
090
недвижимость
Долгосрочная дебиторская
100
задолженность
Долгосрочные авансы,
110
выданные
Прочие долгосрочные активы 120

Итого долгосрочных активов
(стр.010+стр.020+стр.030+стр. 130
040+стр.050+стр.060+стр.070+
стр.080+стр.090+стр.100+стр.1
10+стр.120)
2 Оборотные активы
Материалы
140
Оборотные биологические
150
активы
Малоценные и
160
быстроизнашивающиеся
предметы
Незавершенное производство 170
и продукция
Товары
180
Коммерческая дебиторская
190
задолженность
Дебиторская задолженность
200
аффилированных сторон
Текущие авансы, выданные
210
Дебиторская задолженность
220
бюджета
Дебиторская задолженность
230
персонала
Прочая дебиторская
240
задолженность

142 «Долгосрочные финансовые инвестиции в аффилированные
стороны»
151 «Инвестиционная недвижимость», 152 «Амортизация и
обесценение инвестиционной недвижимости»
161 «Долгосрочная дебиторская задолженность»
162 «Долгосрочные авансы выданные»
171 «Долгосрочные расходы будущих периодов», 172 «Прочие
долгосрочные активы»
Определяется расчетным путем, без использования счетов

211 «Материалы»
212 «Оборотные биологические активы»
213 «Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы», 214
«Износ малоценных и быстроизнашивающихся предметов»
215 «Незавершенное производство», 216 «Продукция»
栀ϒ

217 «Товары»
221 «Коммерческая дебиторская задолженность», 222 «Поправки
(оценочный резерв) по безнадежной дебиторской задолженности»
223 «Дебиторская задолженность аффилированных сторон»
224 «Текущие авансы выданные»
225 «Дебиторская задолженность бюджета»
226 «Дебиторская задолженность персонала»

231 «Дебиторская задолженность по доходам от использования
третьими лицами активов субъекта», 232 «Предстоящая
дебиторская задолженность», 233 «Текущая дебиторская
задолженность по страхованию», 234 «Прочая текущая дебиторская
задолженность»
250 241 «Касса», 242 «Текущие счета в национальной валюте», 243
«Текущие счета в иностранной валюте»
260 244 «Другие банковские счета», 245 «Денежные переводы в пути»,
246 «Денежные документы»
270 251 «Текущие финансовые инвестиции в неаффилированные
стороны»

Денежные средства в кассе и
на текущих счетах
Прочие элементы денежных
средств
Текущие финансовые
инвестиции в
неаффилированные стороны
Текущие финансовые
280 252 «Текущие финансовые инвестиции в аффилированные
инвестиции в аффилированные
стороны»
стороны
Прочие оборотные активы
290 261 «Текущие расходы будущих периодов», 262 «Прочие
оборотные активы»
Итого оборотных активов
(стр.140+стр.150+стр.160+стр 300 Определяется расчетным путем, без использования счетов
.170+стр.180+стр.190+стр.200
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+стр.210+стр.220+стр.230+ст
р.240+стр.250+стр.260+стр.27
0+стр.280+стр.290)
Всего активов (стр.130 +
310 Определяется расчетным путем, без использования счетов
стр.300)
ПАСИВ
3 Собственный капитал
Уставный и добавочный
320 311 «Уставный капитал», 312 «Добавочный капитал», 313
капитал
«Неоплаченный капитал», 314 «Незарегистрированный капитал»,
315 «Изъятый капитал»
Резервы
330 321 «Резервный капитал», 322 «Уставные резервы», 323 «Прочие
резервы»
Поправки результатов
340 331 «Поправки результатов прошлых лет»
прошлых лет
Нераспределенная прибыль
350 332 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) прошлых
(непокрытый убыток)
лет», 335 «Результат от перехода на новые нормативные акты по
прошлых лет
бухгалтерскому учету»
Чистая прибыль (убыток)
360 333 «Чистая прибыль (чистый убыток) отчетного периода»
отчетного периода
Использованная прибыль
370 334 «Использованная прибыль отчетного периода»
отчетного периода
Прочие элементы
380 341 «Фонды», 342 «Субсидии субъектов с публичной
собственного капитала
собственностью», 343 «Прочие элементы собственного капитала»
Итого собственный капитал
(стр.320+стр.330+стр.340+стр. 390 Определяется расчетным путем, без использования счетов
350+стр.360+стр.370+стр.380)
4 Долгосрочные
обязательства
䂰ӷ
Долгосрочные кредиты банков 400 411 «Долгосрочные кредиты банков»
Долгосрочные займы
410 412 «Долгосрочные займы»
Долгосрочные обязательства 420 413 «Долгосрочные обязательства по финансовому лизингу»
по финансовому лизингу
Прочие долгосрочные
430 421 «Долгосрочные коммерческие обязательства», 422
обязательства
«Долгосрочные обязательства аффилированным сторонам», 423
«Долгосрочные авансы полученные», 424 «Долгосрочные доходы
будущих периодов», 425 «Долгосрочные целевые финансирование
и поступления», 426 «Долгосрочные оценочные резервы», 427
«Долгосрочные обязательства по имуществу, полученному в
хозяйственное ведение», 428 «Прочие долгосрочные обязательства»
440 Определяется расчетным путем, без использования счетов
Итого долгосрочных
обязательств (стр.400+
стр.410+стр.420+стр.430)
5 Текущие обязательства
Краткосрочные кредиты
450 511 «Краткосрочные кредиты банков»
банков
Краткосрочные займы
460 512 «Краткосрочные займы»
Коммерческие обязательства 470 521 «Текущие коммерческие обязательства»
Обязательства
480 522 «Текущие обязательства аффилированным сторонам»
аффилированным сторонам
Текущие авансы, полученные 490 523 «Текущие авансы полученные»
Обязательства персоналу
500 531 «Обязательства персоналу по оплате труда», 532 «Обязательства
персоналу по другим операциям»
Обязательства по социальному 510 533 «Обязательства по социальному и медицинскому страхованию»
и медицинскому страхованию
Обязательства бюджету
520 534 «Обязательства бюджету»
Текущие доходы будущих
530 535 «Текущие доходы будущих периодов»
периодов
Обязательства собственникам 540 536 «Обязательства собственникам»
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Код
Номера и наименование бухгалтерских счетов
стр.
550 537 «Текущие целевые финансирование и поступления»

560 538 «Текущие оценочные резервы»
570 541 «Предстоящие обязательства», 542 «Обязательства по
имущественному и личному страхованию», 543 «Текущие
обязательства по имуществу, полученному в хозяйственное
ведение», 544 «Прочие текущие обязательства»
Итого текущих обязательств 580 Определяется расчетным путем, без использования счетов
(стр.450+стр.460+стр.470+стр.
480+стр.490+стр.500+стр.510+
стр.520+стр.530+стр.550+стр.5
60+ стр.570)
Всего пассивов (стр.390 +
590 Определяется расчетным путем, без использования счетов
стр.440 + стр.580)

Выводы
Глубокие и прочные знания экономического содержания вышерассмотренных счетов
бухгалтерского учета (их назначения, дебетовых и кредитовых записей и оборотов, а также
сальдо) позволят успешно осуществлять бизнес-контроль, анализ, планирование и
управление различными хозяйствующими структурами в современных условиях развития
рыночной конкуренции и евроинтеграции.
В Общем плане счетов бухгалтерского учета целесообразно уточнить наименование
всех 7 счетов для учета обесценения различных активов путем замены термина
«обесценение» на термин «убыток от обесценения». Это будет способствовать лучшему
пониманию сути данных счетов и более правильному
отражению учитываемых объектов.
Ӻ
В этом же нормативном документе исследуемые счета на государственном языке
называются de pasiv (rectificativ), а на русском – пассивными (ректификационными,
контрарными). Мы считаем такой перевод не корректным, не идентичным, не точным; при
этом необоснованно введено новое понятие «ректификационный счет», толкование которого
отсутствует как в данном нормативном документе, так и в специальной литературе.
Типовые планы счетов бухгалтерского учета Российской Федерации, Украины и
Республики Беларусь не включают счета, аналогичные молдавским для учета убытков от
обесценения активов. И многократно большие экономики этих стран в целом развиваются, в
том числе на базе иностранных инвестиций, не хуже, а даже лучше, чем отечественная, что
свидетельствует о возможности успешного хозяйствования без использования указанных
счетов.
Разработчики новых Национальных стандартов бухгалтерского учета необоснованно
использовали два различных подхода к формированию вышерассмотренных счетов: одни из
них (114, 127, 128, 129) предназначены для учета только обесценения, а другие (126, 133,
152) – амортизации и обесценения. Причем первый счет из последней группы не имеет
субсчетов, а последующие два счета их имеют.
Представляется необоснованным включение счета 831 «Торговая надбавка» в группу
83 «Другие управленческие счета» класс 8 «Управленческие счета» Общего плана счетов
бухгалтерского учета. Этот счет является регулирующим к счету 217 «Товары» и потому
должен находиться в вышеуказанном нормативном документе после данного счета под
номером 218.
В первом разделе Общего плана счетов бухгалтерского учета Республики Молдова
отмечается, что «счета классов 1, 2, 7 и 8 (за исключением регулирующих счетов) являются
активными, а счета классов 3-6 (за исключением регулирующих счетов) являются
пассивными счетами». Однако это утверждение является не совсем правильным и нуждается
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в уточнении, поскольку классы счетов 4 «Долгосрочные обязательства», 5 «Текущие
обязательства», 6 «Доходы» и 7 «Расходы» не содержат регулирующих счетов.
Также в первом разделе Общего плана счетов бухгалтерского учета сформулирован
порядок их кодирования по десятичной системе, «в соответствии с которым:
• классы счетов обозначены одной цифрой – от 1 до 9;
• группы счетов обозначены двумя цифрами, первая из которых указывает код класса,
в который входит данная группа, а вторая – номер группы;
• счета первого порядка обозначены тремя цифрами, из которых: первые две
составляют код группы, к которой относится данный счет, а третья – номер счета первого
порядка.
• счета второго порядка обозначены четырьмя цифрами, из которых: первые три
показывают код счета первого порядка, а четвертая – номер счета второго порядка
соответствующего синтетического счета».
Однако эти важные положения относятся не ко всем бухгалтерским счетам, а только к
тем из них, что входят в классы 1-8. Новые забалансовые счета класса 9 не подразделяются
на группы и счета второго порядка и, следовательно, не могут кодироваться в
вышеизложенном порядке.
Практическое использование вышеизложенных предложений по дальнейшему
развитию и совершенствованию бухгалтерского учёта хозяйственно-финансовой
деятельности будет способствовать повышению его качества и эффективности, улучшению
информационного обеспечения управления и успешному развитию различных отраслей
евроинтеграционной экономики Республики Молдова.
Библиографические сноски
1. Постановление Правительства Республики Молдова «Об утверждении Плана
Ӻ
развития бухгалтерского учета и аудита в корпоративном секторе на 2009-2014 годы» №
1507 от 31 декабря 2008 г. // Официальный монитор Республики Молдова, 2009, № 10-11.
2. Приказ Министерства финансов Республики Молдова «Об утверждении Общего
плана счетов бухгалтерского учета» № 119 от 6 августа 2013 г. // Официальный монитор
Республики Молдова, 2013, № 177-181.
3. Бухгалтерский учет: взгляд из прошлого в будущее. Сборник трудов межд. науч.
конф. II Соколовские чтения / Под научн. ред. В.В. Ковалева, В.Я. Соколова, Д.А. Львовой. –
СПб.: Санкт-Петербургский гос. ун-т, 2013.
4. Кузнецова Е.В. Система планов счетов и бухгалтерское управление
экономическими процессами: теория, методология и практика: автореф. дис. ... д-ра экон.
наук по спец. 08.00.12 «Бухгалтерский учет, статистика». – Ростов-на-Дону, Ростов. гос.
cтроит. ун-т, 2010.
5. Недерица А., Фаоля Л. Общие рекомендации по переходу на новые нормативные
акты по бухгалтерскому учету // Сontabilitate şi audit, 2013, № 10.
6. Щербатюк В.В. Финансовый учет подотчетных сумм в рыночной экономике:
справочное пособие. – Кишинев: Славян. ун-т, 2012.

67

UNIVERSITATEA DE STUDII EUROPENE
DIN MOLDOVA

ANALELE ŞTIINŢIFICE
ISSN 2435-1114

CERCETARI SOCIALE
MANAGEMENTUL CRIZELOR POLITICE- FACTOR DETERMINANT AL
STABILITĂȚII

(POLITICAL CRISIS MANAGEMENT AS DETERMINANT FACTOR OF STABILITY)

Alina ŢURCANU,
Doctorandă, USEM
linutzatzurcanu@gmail.com
Cristina CEBAN,
Doctor în drept, USEM
cristinaceban@yahoo.com
Abstract: The political crisis started and the deadline is a matter of concern uncertain for many people. It is the result of a long
process, that is why historical past created a specific circumstances, cumulated in a relatively small area of geographic, people
very different cultural perspective and uneven levels of development.
The essence of management in crisis situations is the timely and appropriate response to events that threaten or directly
affects national security or if disaster normality. From this, it can be said that the crisis management includes all actions and
measures set by the Government, ministries, prefectures and municipalities, in order to ensure national security and public order.
That is a factor of stability is democracy, which is socio-political context toward which the Moldovan society and
democratization particular case of post-communist societies, the fall and singular example of the Republic of Moldova, is quite
complicated.
Crisis resolution is achieved through a series of actions and measures political, diplomatic, economic, informational, military
and other applied individually or combined, depending on the concept of solving the crisis.
Keywords: crisis, power , opposition, political system, democracy.
Rezumat : Criza este fază în evoluţia unei societăţi, marcată de mari dificultăţi economice, politice, sociale etc. perioadă de
tensiune, de tulburare, de încercări, adesea decisive, care se ,manifestă în societate. Criza politică începută şi cu termen de
finalizare incert reprezintă un subiect preocupant pentru multă lume.
Esenţa managementului în situaţiile de criză o constituie reacţia promptă şi adecvată la evenimentele care ameninţă sau
afectează direct securitatea naţională ori, în cazul dezastrelor, starea de normalitate. Pornind de la aceasta, se poate spune că
managementul situaţiilor de criză cuprinde ansamblul de măsuri şi acţiuni stabilite de Guvern, ministere, prefecturi şi primării,
în vederea garantării securităţii naţionale şi a ordinii. Adică un factor determinant al stabilităţii este democraţia, care reprezintă
contextul social-politic spre care tinde şi societatea moldovenească, iar cazul particular al democratizării societăţilor
postcomuniste, în care se încadrează şi exemplul singular al Republicii Moldova, este unul destul de complicat, iar condiţiile
instituţionale nu sunt suficiente.
Reieşind din studiile semnate de L. Diamond , la aspecte instituţionale ale democratizării urmează să fie adăugate şi altele
pentru consolidarea democraţiei ca: cultura politică participativă, conştiinţa politică pluralistă, viziune economică de piaţă.
Cuvinte cheie: criză, putere, opoziţie, sistem politic, democraţie

Introducere:
Criza este fază în evoluţia unei societăţi, marcată de mari dificultăţi economice, politice, sociale etc. perioadă
de tensiune, de tulburare, de încercări, adesea decisive, care se manifestă în societate. Criza politică începută şi cu
termen de finalizare incert reprezintă un subiect preocupant pentru multă lume. Ea este rezultatul unui proces
îndelungat, iată de ce, trecutul istoric a creat o conjunctură specifică, a cumulat într-o arie relativ restrînsă, din punct
de vedere geografic, popoare foarte diferite din perspectivă culturală şi cu niveluri de dezvoltare inegală.
Stagnarea economică, sărăcia, distribuţia resurselor, guvernarea nedemocratică, discriminarea, îngrădirea
drepturilor minorităţilor, migraţia ilegală, fluxurile de refugiaţi, disensiunile de natură etnică, intoleranţa culturală şi
religioasă sunt principalii factori interni care au capacitatea de a lua forma unei crize de durată.
Rezultate şi discuţii:
Viaţa unei societăţi cunoaşte momente simetrice, disimetrice şi asimetrice, evoluţii rapide şi stagnări,
progrese şi regrese, situaţii normale, dar şi anormalităţi, crize şi conflicte. Este cert că, astăzi, asistăm la cea mai
gravă criză din ultimii ani. Avem o explicaţie oficială a crizei, furnizată de instituţiile publice, potrivit căreia
problema îşi are originea în comportamentul nepotrivit al agenţilor, cuvintele cheie fiind egoismul, lăcomia,
speculaţia şi imposibilitatea de a funcţiona lin, asigurând alocarea corespunzătoare a resurselor. Pe de altă parte,
majoritatea cercetătorilor, dar şi analiştii din sectorul privat, susţin că tocmai intervenţia statului a sădit seminţele
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turbulenţelor financiare pe care le traversăm în prezent. Ca un corolar, potrivit acestora, reţeta prescrisă de autorităţi
nu poate duce la atenuarea dificultăţilor ci, din contră, la agravarea lor. Criza politică este rezultatul unui complex de
factori, care includ în principal: distorsionarea stimulentelor agenţilor politici şi patologia politicii.
Managementul situaţiilor de criză este o acţiune specializată de mare complexitate, dirijată şi susţinută pe
multiple planuri: politic, diplomatic, militar, economic, social, religios etc., pentru diminuarea şi menţinerea sub
control a efectelor negative. Esenţa managementului în situaţiile de criză o constituie reacţia promptă şi adecvată la
evenimentele care ameninţă sau afectează direct securitatea naţională ori, în cazul dezastrelor, starea de normalitate.
Pornind de la aceasta, se poate spune că managementul situaţiilor de criză cuprinde ansamblul de măsuri şi acţiuni
stabilite de Guvern, ministere, prefecturi şi primării, în vederea garantării securităţii naţionale şi a ordinii. Adică un
factor determinant al stabilităţii este democraţia, care reprezintă contextul social-politic spre care tinde şi societatea
moldovenească, iar cazul particular al democratizării societăţilor postcomuniste, în care se încadrează şi exemplul
singular al Republicii Moldova, este unul destul de complicat, iar condiţiile instituţionale nu sunt suficiente. Reieşind
din studiile semnate de L. Diamond , la aspecte instituţionale ale democratizării urmează să fie adăugate şi altele
pentru consolidarea democraţiei ca: cultura politică participativă, conştiinţa politică pluralistă, viziune economică de
piaţă.
Practica transformărilor democratice din Republica Moldova, vine să susţină completarea setul de cerinţe
prezentate de R. Dahl. Pe lîngă aceste condiţii de design instituţional, un aspect extrem de important, pentru
democratizarea societăţii îl constituie instituţionalizarea conştiinţei democratice a populaţiei. Altfel poate fi explicat
fenomenul cînd cetăţenii, în pofida faptului că dispun de toate libertăţile de a alege şi de o ofertă doctrinară pluralistă,
continuă să opteze în sondaje pentru un sistem de partide neconcurenţial. Cu siguranţă, existenţa instituţiilor încă nu
înseamnă existenţa democraţiei. Este necesară şi „democratizarea” cetăţeanului. Prin urmare, obiectivele
managementului situaţiei de criză sunt:
1. de a contribui la reducerea tensiunilor, în scopul prevenirii transformării lor în criză;
2. de a gestiona efectiv crizele apărute, pentru a preveni transformarea lor în conflicte între elementele
sistemului;
3. de a organiza pregătirea civilă şi militară în mod corespunzător pentru diferite tipuri de criză, inclusiv
capacitatea de a descuraja acţiunile împotriva elementelor implicate;
4. de a controla reacţia, iar în cazul în care izbucnesc
Ӻconflicte, de a preveni escaladarea lor.
R. Dahl nu introduce în mod expres, în setul de instituţii „minim necesare” existenţa unei opoziţii politice
libere în cadrul relaţiilor de putere, însă necesitatea şi cadrul de funcţionarea a acesteia este vizibil în practic toate
condiţiile înaintate, chiar şi acel control din partea oficialilor aleşi a politicilor guvernamentale, libera exprimare care
fundamentează opinia publică democratică, şi acceptarea ideii de opinie diferită de cea guvernamentală, dreptul de a
se constitui în asociaţii politice sau apolitice pe interese, dezvoltarea societăţii civile etc. Ceea ce se întîmplă azi, în
Republica Moldova, nu este altceva decît faptul că oamenii au avut aşteptări enorme, iar tot ceea ce s-a petrecut i-a
dezamăgit.
Componentele esenţiale ale managementului crizei sunt următoarele:
• metodele şi procedeele de culegere, transmitere şi evaluare a informaţiilor;
• analiza situaţiei create ca urmare a crizei;
• analiza pîrghiilor oponente implicate în proces;
• analiza scopurilor şi mijloacelor;
• definirea opţiunilor de răspuns conform scopurilor politice, militare, economice şi sociale;
• implementarea soluţiei optime.
Gestionarea efectivă a oricărui tip de criză depinde de eficienţa legăturilor stabilite atât în interiorul
sistemului respectiv, cât şi între grupurile interesate din exterior.
Alături de componente, evidenţiem şi principiile managementului situaţiei de criză:
1. elaborarea operativă a deciziilor;
2. veridicitatea şi oportunitatea informaţiilor;
3. coordonarea activităţilor;
4. controlul activităţii manageriale;
5. informarea publicului;
6. asumarea răspunderii.
Managementul crizelor se realizează de către autorităţile naţionale de comandă, care au atribuţii de decizie şi
responsabilităţi privind conceperea, planificarea, organizarea şi controlul măsurilor adoptate. Soluţionarea crizelor se
realizează printr-un ansamblu de măsuri şi acţiuni politice, diplomatice, economice, informaţionale, militare şi de altă
natură, aplicate individual sau combinat, în funcţie de concepţia de rezolvare a situaţiei de criză.
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Criza politică declanşată în 2012, a scos la iveală slăbiciunile unei tranziţii dureroase şi incomplete spre
normele şi standardele stabilite de Uniunea Europeană. De fapt, tensiunile recente între liderii politici pornesc pe
termen scurt de la criza economică, de la o tranziţie de peste 10 ani nefinalizată, spre modelele euroatlantice şi o
rezistenţă discretă, dar tenace, istorică la orice integrare superioară, chiar şi într-o structură policentrică precum
Uniunea Europeană.
A. Lijphart deducea 10 diferenţe, dintre care cinci sunt pe dimensiunea executiv-partide, iar cinci pe
dimensiunea federal-unitar. Relevante pentru studiul de faţă sunt diferenţele pe dimensiunea executiv-partide, pe
motiv că se încadrează în relaţia putere – opoziţie politică:
- concentrare a puterii executive în cabinetele majoritare monocolore, contra împărţirii puterii executive în
coaliţii largi multipartidiste;
- relaţii legislativ-executiv în care legislativul este dominat, contra echilibru al puterii între executiv şi
legislativ;
- sistem bipartidist contra sistemului multipartidist;
- sistem electoral majoritar şi disproporţional contra reprezentării proporţionale;
- sistem pluralist al grupurilor de interese, competiţie deschisă tuturor, contra sistemului coordonat şi
„corporatist”, al cărui scop este compromisul şi concertarea.
În al doilea rând, este dificil de a scoate în evidenţă în baza istoriei politice a Republicii Moldova o anumită
categorie de probleme ca fiind cu un caracter mai acut, care poate provoca o polarizare a societăţii sau o schimbare
de substanţă la nivel de putere politică. De cealaltă parte, partidele de orientare de stînga au invocat cel mai des
problemele social-economice şi de securitate personală, precum şi cele privind statutul minorităţilor naţionale.
În cadrul modelului european de gestionare a crizelor, pot fi identificate patru faze, care ar putea fi aplicate şi
în cazul Republicii Moldova:
1) edificarea păcii preconflict sau postconflict, în vederea prevenirii conflictelor şi crizelor prin măsuri
structurale pe termen lung;
2) impunerea păcii prin măsuri coercitive, măsuri aplicate în situaţii precum agresiunile din afara graniţelor;
3) menţinerea păcii prin diplomaţia preventivă;
4) restabilirea păcii prin măsuri noncoercitive, de cele mai multe ori prin mijloace diplomatice.
În cadrul procesului de gestionare a crizelor, Alianţa
trebuie să pună un accent deosebit pe prevenirea
,
conflictelor prin activităţi precum iniţiative, participarea la negocieri, consultări, realizarea de monitorizări. Prin
aceste operaţiuni se urmăreşte evitarea escaladării disputelor sau tensiunilor în conflicte. Prin urmare, identificăm
cinci etape:
1) culegerea informaţiilor, observarea indicatorilor şi avertizarea unei crize potenţiale sau actuale;
2) evaluarea situaţiei de criză şi stabilirea implicaţiilor pentru securitatea Alianţei, în cazul nostru şi implicit
a membrilor săi;
3) identificarea opţiunilor de răspuns, recomandate pentru a sprijini procesul decizional;
4) planificarea în detaliu şi execuţia deciziilor;
5) revenirea la stabilitate.
Pentru Republica Moldova, anul 2013, a fost un an marcat de o criza politică profundă şi surprize. Pe lîngă
certuri şi intrigi, Republica Moldova a avut parte şi de momente frumoase: s-a parafat acordul de asociere cu
Uniunea Europeană, iar limba română a fost repusă în drepturi.
Luînd în consideraţie faptul că, privit la modul general, orice criză poate avea două etape distincte şi anume:
a) etapa de escaladare, generatoare de tensiuni;
b) etapa de regres.
Aceste etape ar putea fi la rîndul lor caracterizate de stări. Momentul trecerii de la prima etapă la cea de-a
doua poate să survină după oricare din stările care definesc procesul crizei. Anul 2013, a început cu un scandal de
proporţii, ale carui urmări au bulverat societatea luni în şir.
La 6 ianuarie, Sergiu Mocanu, liderul Mişcării populare Antimafie, a anunţat despre moartea omului de
afaceri Sorin Paciu, la o vanătoare la care au participat inclusiv procurorul general de atunci, Valeriu Zubco şi
preşedintele Curţii de Apel, Ion Pleşca. În fiecare zi, apareau noi detalii, liste şi versiuni despre ce s-a întamplat în
Pădurea Domnească. Situaţia a degenerat într-un conflict politic fără precedent. Premierul de atunci, Vlad Filat a
încercat să-l demită pe Valeriu Zubco şi a început un conflict împotriva prim-vicepresedintelui de atunci al
Parlamentului, Vlad Plahotniuc, după care la 13 februarie, Alianţa pentru Integrare Europeana 2 s-a destrămat. Iar
două zile mai tîrziu, Vlad Plahotniuc a coborat din prezidiul parlamentului. Prin urmare, argumentul moralităţii este
doar un paravan desfăşurat pentru a ascunde neputinţa conlucrării între liderii formaţiunilor politice şi slăbiciune în
faţa cerinţelor pe cât de pretenţioase, pe atât de puţin funcţionabile.
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Au urmat lungi runde de negocieri, pentru semnarea unui nou acord al AIE. Totul a luat sfîrşit cînd comuniştii
au depus o moţiune de cenzură împotriva guvernului Filat 2, pe motive de corupţie. Executivul condus de Vlad Filat
a căzut. După Filat şi Plahotniuc, a fost demis şi Marian Lupu din funcţia de preşedinte al Parlamentului. Puţin mai
tîrziu, 7 dintre deputatii liberali au anunţat că părăsesc Partidul Liberal a lui Mihai Ghimpu. La 22 aprilie, după ce
şeful statului l-a propus din nou la conducerea guvernului pe Vlad Filat, Curtea Constitutională a decis că el nu mai
poate fi premier. Astfel, în prag de vară, a fost investit un nou guvern, cu Iurie Leanca în frunte, iar Igor Corman a
devinit noul şef al legislativului. În plus, se formează o nouă coaliţie Pro Europeană, din Partidul Liberal Democrat
din Moldova, Partidul Democrat şi grupul liberalilor reformatori.
Surpriza toamnei a furnizat-o Vlad Plahotniuc, care s-a retras din parlament, sub pretextul că vrea să se ocupe
mai mult de partid. Între timp, opoziţia comunistă a declarat o revoluţie de catifea şi a organizat manifestaţii
zgomotoase în faţa instituţiilor statului. Prin urmare, criza politică odată declanşată, ascos la iveală slăbiciunile unei
tranziţii dureroase şi incomplete spre normele acceptate de Uniunea Europeană. Responsabilii europeni au descoperit
slăbiciunile democraţiei moldoveneşti, însă au dat dovadă de o discreţie mare. Etica politică impusă de către
autorităţile europene, nu garantează însă că situaţia descrisă anterior, nu se va mai repeta.
Criza politică din Republica Moldova se situează, aşadar, la răscrucea întrebărilor privind capacităţile, voinţa
politică şi mult mai mult, identitatea şi valorile promovate, deoarece cam greu dăm de capăt unde este poziţionat
partidul politic pe eşichierul politic, vorbim despre o xerocopii, despre păpuşa rusească „matrioşcha”. Atât printre
membrii Alianţei pentru Integrare Europeană, aflaţi la guvernare, cât şi printre membrii Partidului Comuniştilor, îi
găsim a fi cu trecut afectat de corupţie. Iar succesiunea rapidă a evenimentelor a creat imaginea unui război politic,
între guvernanţi şi opoziţie, ce a dus la demobilizarea politică a electoratului din Republica Moldova, de aceea în
toamna anului 2014, clasa politică moldovenească nu trebuie să se plîngă de absenteism.
Remarcăm faptul că niciuna din cele două tabere nu va ieşi învingătoare în această înfruntare, deoarece
electoratul îi vor sancţiona. După mine, clasa politică trebuie să ţină cont că asemenea stare în societate, denotă o
democraţie nesigură, iar simplul cetăţean este folosit în jocurile politice. O alta problemă cu care s-a confruntat
Republica Moldova au fost tentativele de corupere a deputaţilor, care au fost susţinute financiar atât de forţe interne,
cât şi externe. O mare influenţă o are Federaţia Rusă, care ar fi interesată în stagnarea cursului de integrare europeană
a Republicii Moldova. Relevant fiind aici referendumul din Găgăuzia, evenimentele din Ucraina şi mai ţinem cont că
Federaţia Rusă nu a dorit ca Moldova să semneze AcorulӺ
de Asociere cu Uniunea Europeană. Din interiorul ţării ar fi
opoziţia, care este interesată să destrame coaliţia de la guvernare. Totuşi, odată ce nu sunt probe, este greu de spus că
ei sunt implicaţi în actele de corupere. Tototdată, aceste scheme de corupere ar putea destabiliza situaţia din
Republica Moldova şi ar duce inevitabil la o criză politică asemănătoare cu cea din Ucraina. Dar nu aş crede că
opoziţia îşi doreşte repetarea evenimentelor din 2009 sau din Ucraina. Soluţionarea crizelor reprezintă luarea unui
ansamblu de măsuri şi acţiuni politice, diplomatice, economice, informaţionale, militare şi de altă natură, aplicate
individual sau combinat, în funcţie de concepţia de rezolvare a situaţiei de criză, măsuri ce pot fi aplicate atât în etapa
de escaladare, cât şi în cea de regres a crizei, determinînd flexibilitatea acţiunilor.
Concluzii
Criza politică din Republica Moldova se situează aşadar la capacităţile, voinţa politică şi, mult mai
fundamental, privind identitatea şi valorile construcţiei europene, ale cărei ambiţii şi limite sunt astfel scoase la
iveală. Scena politică din Republica Moldova este structurată, sau, mai degrabă destructurată, de alianţe eteroclite din
punct de vedere ideologic, care refelectă incapacitatea partidelor de a polariza într-o manieră explicit şi stabilă o
societate politică care nu are cultura dialogului, care nu a experiementat într-un cadru democratic pluralist şi a cărei
referinţă supremă faţă de popor, pare adesea să treacă prin zdrobirea minorităţii şi nerespectarea instituţiilor.
Datorită faptului că suntem într-o toamnă electorală, urmează să vedem ce surprize ne aşteaptă şi cum vor
derula evenimentele, căci nefuncţionalitatea coaliţiilor, alianţelor este în strînsă legătură cu interesele de grup ale
clasei poltice moldoveneşti. De fapt, tensiunile între liderii moldoveni pornesc de la o tranziţie nefinalizată şi o
rezistenţă discretă, dar tenece, istorică la orice integrare superioară, chiar şi într-o structură suplă şi policentrică
precum Uniunea Europeană. Întrebarea, însă, se cere de la sine, oare are nevoie această construcţie europeană nevoie
de încă o verigă slabă în lanţul format, lipsită de simţul moralităţii?!
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CERCETAREA COPILULUI CA VICTIMĂ A
VIOLENŢEI DOMESTICE

Silvia CHEIANU
Dr.,conferenţiar universitar
Institutul de Ştiinţe Penale
şi Criminologie Aplicată

Summary : Victime est considere la personne quisouffre les consequences morales,physiques ou psychiques dune
crimes. A consulter les moderns precis de victimologie et de psychotraumatotologie,a parcurirr les numerous que les
revues de psychiatrie et de psycologie.Une personne agressee est rarement prise en charge corectement. Trouver les
modalities pour accueillir,rassurer et accompagner celles qui viennent de subir un traumatisme est un souci nouveau.
Keywords: violence, physical abuse, emotional abuse, sexual abuse, anxiety, neglected, abused, ignorant.
Rezumat: Prin victimă înţelegem ,,orice persoană umană care suferă direct sau indirect consecinţele fizice,psihice şi
morale ale unei acţiuni sau inacţiuni criminale,fără să-şi fi asumat conştient riscul,deşi fără să vrea ajunge să
fie.Copilul face parte din categoria persoanelor cu o vulnerabilitate victimală crescută,datorită particularităţilor
psihocomportamentale şi de vărste specifice.Gradul de vulnerabilitate victimală poate fi precizat prin intermediul
factorilor psihologici,biologici şi sociali.Forme foarte grave de victimizare a copiilor se întîlnesc în cadrul familiei.
Cuvinte cheie: violenţă, abuz fizic, abuz emoţional, abuz sexual ,anxietate, neglijat, abuzat ,ignorant.

Introducere
Violenţa faţă de copii rămâne a fi o problemă actuală pentru majoritatea ţărilor,inclusiv pentru
,
Moldova. Există puţine date oficiale care să indice proporţiile
reale ale acestui fenomen, fapt datorat ratelor
nesemnificative de raportare a cazurilor. Violenţa în familie este tradiţional acceptată şi de cele mai multe
ori are loc în „intimitatea” casei, nefiind percepută ca o încălcare a drepturilor omului, ci mai degrabă ca o
problemă personal.

Rezultate şi discuţii
În R.Moldova violenţa în familie a căpătat proporţii considerabile, constituind o problemă care
nicidecum nu poate fi cosiderată particulară. Copilul face parte din categoria persoanelor cu o vulnetabilitate
victimală crescută. Datorită particularităţilor psiho-comportamentale,sunt lipsiţi aproape complect de
posibilităţi fizice şi psihice de adaptare şi au o capacitate redusă de anticipare a unor evenimente şi a unor
acte comportamentale proprii. De asemenea ei au capacitate redusă de înţelegere a efectelor,a consecinţelor
unor acţiuni proprii sau ale altor personae,au o capacitate redusă empatică şi nu pot discerne între intenţiile
bune şi cele rele ale altor personae.Nivelul înalt de sugestibilitate şi al credulităţii,sinceritatea şi puritatea
sentimentelor,gîndurilor şi intenţiilor lor-sunt particularităţi care îi caracterizează.[ 3,p.84].
Copilul victimă a părintelui sau a adultului fie prin acte brutale voluntare comise contra copilului fie
prin o misiunea intenţionată a îngrijirilor,fapte care conduc la răniri fizice sau comportamentale mai greu de
evidenţiat fiindcă nu se observă
urmele: brutalităţi controlate,comportamente sadice,abuzul
sexual,manifestări dispreţuitoare faţăde copil,abandon afectiv,exigenţe educaţionale disproporţionale faţă de
capacităţile copilului.
Toate acestea afectează dezvoltarea psiho-afectivă a copilului ducînd uneori pînă la distrugerea
corporală a copilului.
,,Fenomenul de maltratare a copilului din punct de vedere psihologic,cuprinde cîteva elemente
definitorii:
• raport inegal de forţe interne între victimă şi agresor ;
• victimă-copilul se află în îngrijirea agresorului;
• agresorul are un acces permanent la victimă ;
• imoralitatea şi iresponsabilitatea agresorului;
• efectele sunt asupra dezvoltării copilului:încetinirea,stoparea sau regresia în dezvoltare;
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maltratarea poate fi produsă prin omisiunea unor nevoi ale copilului;
abuzul sexual cu intenţie distructivă;
neglijarea care are loc pe un fundal al indiferenţei şi ignoranţei parentale vis-a vis de nevoile
copilului.
În ultimul timp mulţi copii sunt subiectul direct al abuzului din partea familiei sau al altor
personae,iar alţii sunt expuşi în propriile lor cămine la violenţă între părinţi,ceea ce le prejudeciază
dezvoltarea emoţională şi cognitivă. A abuza înseamnă a folosi forţa pentru a încerca să domini un
copil,să-l oblige să facă lucruri periculoase pe care el nu doreste să le facă.Orice acţiune care produce
vătămăti corporale sau tulburări psiho-emoţionale reprezintă un abuz.
Într-o familie,,bănuită,,de violenţă,copii cresc într-o atmosferă în care nevoile lor de bază(ne- voia de
siguranţă,de viaţă ordonată,de dragoste) sunt profund neglijate. O mamă victimă a violenţei soţului ei este
mai puţin capabilă să asigure îngrijirile de bază necesare copilului (casă, hrană,igienă,sănătate fizică) sau să-l
protejeze de răniri,accidente,pericule fizice sau sociale.,,[ Rădulescu S.,2001].
•
•
•

Abuzul fizic.
,,Violenţa manifestată în cadrul familiei,împotriva copiilor a atras de mult atenţia specialiştilor care
la rîndul lor au încercat să evidenţieze structurile de personalitate specific celora ce maltratează
copii,mecanismele şi dispozitivele motivaţionale care susţin asemenea forme de conduită,consecinţele
immediate şi de perspectivă asupra sănătăţii fizice şi psihice a copiilor supuşi unui asemenea tratament.”
[Toch H.,1989,p.63].
În viaţa de zi cu zi şi pe multe meridiane ale globului,abuzul fizic este frecvent folosit,luînd uneori
forme destul de grave,producînd copiilor leziuni corporale ducînd şi la deces. Categoria copiilor abuzaţi
fizic îi include pe cei care au fost răniţi în mod deliberat precum şi pe cei răniţi datorită insuficienţei
supravegherii.Semnele uzuale ale abuzului fizic sunt contuziile şi arsurile. Contuziile pot apărea de la
lovituri,tăieri,ciupituri.
Exemple:contuzii pe spate sau fundul copilului lăsate de palme sau obiecte în urma bătăii;urme de
degete pe obraji,pe picioare,pe braţe precum şi ochi vineţi ca urmare a loviturilor primite.Pe lîngă aceste
Ӻ
răni,pot exista contuzii care diferă mult de cele pe care copiii le fac întămplător în timpul
jocurilor.Localizarea rănilor,vîrsta copilului şi explicaţia acestuia cum a apărut aceste urme pot indica uşor
că copilul a fost victimă a abuzului fizic.Arsurile provin adesea de la ţigări,fierul de călcat,încălzitoare
electrice,plite,apă fiartă etc.Asemenea semne vizibile ale traumei sunt şocante şi trebuie să atragă atenţia
opiniei publice şi a specialiştilor din mai multe domenii.
Nu întotdeauna este observată suferinţa,anxietatea,neajutorarea şi disperarea copilului.Astfel
copilul este lăsat să se adapteze şi să facă singur faţă acestor experienţe abuzive care vin din partea celora
care se consideră că ar trebuie sa-l protejeze.Aceste experienţe se cumulează vătămărilor emoţionale ,care pe
termen lung pot avea efecte mult mai serioase.Situaţia poate fi şi mai periculoasă şi mai complicată cum ar fi
loviturile la cap făcute unui copil mic şi mai ales unui bebeliş. La fel şi scuturările puternice provocate
copiilor de vîrstă mică pot duce la un efect de biciuire a capului,vătămare care ar putea apărea în alte
circumstanţe cum ar fi accidentul de maşină ( ciocnire frontală). Acest efect poate conduce la sîngerări ale
meningelui(membrana protectoare a creerului ) sau în interiorul ochiului.Căderile sau loviturile la cap pot
conduce la serioase vătămări ale creerului chiar dacă acestea nu sunt observate imediat. Alte vătămări
provenite din abuzul fizic deliberat sunt măinele şi picioarele rupte.Dacă un copil are anumite probleme de
sănătate,cum ar fi o fragilitate a oaselor(osteogeneză imperfectă) manevrarea mai dură poate avea serioase
consecinţe care cu uşurinţă pot fi considerate ca abuz fizic.Exzistă diferite situaţii care pot fi associate cu
aceste tipuri de abuz.
În conflictele maritale agresiunea care se dovedeşte direcţionată spre unul din soţi poate fi adesea
canalizată spre copil.În situaţiile în care copilul respins devine turbulent ,el ajunge să-I înnebunească pe
părinţi devenind un fel de ,,ţap ispăşitor,,.Părinţii şi adesea fraţii şi surorile îşi descarcă frustrările şi
agresivitatea pe copil. Toate acestea sunt pronunţate şi încazul şomajului extins sau al altor dificultăţi.
O situaţie mult mai complicată pare să apară atunci cînd copilul reprezintă o proiecţie negativă
pentru părinţi.Unii dintre aceşti copii sunt respinşi încă de la naşterea lor şi pe tot parcursul vieţii lor sunt
supuşi permanent abuzului fizic.Spaimatrece,vînătăiledispar,oasele se sudează şi copilul trăieşte mai
departe în incertitudinea şi anxietatea unui nou abuz.Neîncrederea,atmosfera emoţională din casă şi
atitudinile părinţilor î-l aduc pe copilul abuzat fizic într-o stare confuză.[ Rihner R.,1980,p.189-198].
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Copilul încearcă să se perceapă ca un ,,copil rău,, care nu merită dragoste şi îngrijire.El permanent se
aşteaptă să fie respins de cei din jurul său.Pentru a nu risca o nouă respingere el va încercasă se
apere,folosindi-şi toate eforturile pentru a evita stîrnirea furiei celor mari. Copilul trăieşte zilnic în această
situaţie la diverite nivele de constrîngere. De la o zi la alta copilul se obişnuieşte cu faptul,că adultul î-l
abuzează şi–l neglijează. În această situaţie foarte dificilă copilul dezvoltă anumite strategii de
supravieţuire.[2, p.81].
Abuzul emoţional.
Abuzul emoţional asupra copilului este la fel de dăunător ca şi abuzul fizic. Copii au o sensibilitate
deosebită,iar conflictele părinţilor pot avea efecte neaşteptate asupra psihicului lor fragil.El este cel mai greu
de definit dintre toate formele de maltratare şi poate să apară în situaţii foarte diferite de viaţă.
Abuzul emoţional poate fi definit ca o atitudine sau o acţiune cronică a părinţilor sau ale altor
personae îngrijitoare care dăunează sau împedică dezvoltarea unei imagini de sine pozitive a copilului.
Umilirea ,hărţuirea, adresarea cuvintelor abusive şi izolarea copilului sunt doar cîteva forme de abuz.
În literatura de specialitate abuzul emoţional apare sub următoarele forme:
• rejectarea şi ignorarea la respingerea activă sau mai puţin activă a dovezilor de afecţiune şi a
chemărilor copilului;
• terorizarea copilului constă în adresarea unor ameninţări care au scopul de a linişti copilul dar care
au consecinţe mult mai profunde şi grave decît îşi pot imagina părinţii care spun copilului:,,dacă mai
plîngi,aici te las,, sau,,te dau la lup,, sau ,,dacă mai faci aşa ceva nu te mai iubesc,,;
• exploatarea copilului constă în utilizarea lui pentru satisfacerea nevoilo radultului. În Republica
Moldova se petrece adesea exploatarea copilului mai mare,mai ales dacă este fetiţă,pentru ai îngriji
şi creşte pe cei mai mici. La ţară se practică exploatarea copilului pentru treburile gospodăreşti,şi
anume la îngrijirea animalelor din gospodărie. Aceasta conduce adesea la sacrificarea obligaţiilor
şcolare ale copilului şi astfel apare o creştere a fenomenelor de eşec şcolar,abandon şi analfabetizm;
• izolarea copilului prin încuierea lui în casă cu orele,prin interzicerea de a se juca cu alţi copii duc la
sentimentul de neputinţă şi lipsă de încredere în sine şi în ceilalţi copii;
• coruperea este o formă de abuz emoţional , în care imoralitatea adultului cîştigă avans asupra
moralităţii copilului prin oferte care-l tentează pe copil.
Aceste forme de abuz sunt de obicei prezente într-o combinaţie care le face mai eficiente în influenţa
negativă a dezvoltării copilului.Abuzul emoţional include terorizarea copilului prin ameninţări cu
pedeapsă,cu părăsirea sau alungarea lui de acasă.Un alt grup de copii care sunt expuşi abuzului emoţional
sunt cei ai căror părinţi sunt violenţi unii cu alţii.Pentru mulţi dintre aceşti copii în asemenea atmosferă
înseamnă a trăi cu părinţii şi a suporta consecinţele acestui climat familial.[ Ferreol G şi Neculau A,2003].
În cazul în care abuzul emoţional durează de mult timp familiile sunt fie izolate,fie au o reţea social
dezorganizată în care domină hoţiile,prostituţia,bătăile între părinţi etc. Din aceste motive copilul este într-o
permanent o stare de alertă şi stress din cauza comportamentului ciudat pe care îl manifestă părinţii şi în
asemenea împrejurări copilul va avea adesea tulburăti psiho-somatice şi de comportament.
Abuzul sexual.
Abuzul sexual este un fenomen care a început să fie recunoscut şi studiat doar în ultimii ani.Difiniţia
lui ar putea fi aceea formulată de Schechter şi Roberge,,implicarea unor copii sau adolescenţi
imaturi,dependenţi din punct de vedere al dezvoltării,în activităţi sexuale pe care ei nu le înţeleg pe deplin şi
sunt incapabil să-şi dea un consimţămînt adevărat,acte care violează tabuurile sociale ale rolurilor familiei.[
MacFarlen,1986].
Vorbim despre abuz sexual,atunci cînd un adult se foloseşte de încrederea,inocenţa,dependenţa sau
imposibilitatea de apărare a unui copil sau adolescent,pentru a-şi satisface dorinţele sexuale.Formele de abuz
sexual asupra copiilor pornesc de la incidente minore ca expunerea la bancuri,clişee verbale
obscene,obligarea copilului să privească personae dezbrăcate. Comportamentul inadecvat,exercitat de adulţi
asupra copilului are efecte negative asupra personalităţii copilului,deoarece produce daune sau reduce în
mod substanţial potenţialul de dezvoltare psihică şi de creativitate. Abuzul sexual săvîrşit de către cei ce
îngrijesc copilul cuprinde un larg spectru de activităţi de la urmărirea împreună cu copilul a filmelor obscene
pînă la practicarea unor jocuri cu tentă sexuală,adultul foloseşte copilul pentru satisfacerea propriilor sale
nevoi sexuale.
Este infiorător faptul că,copii sunt abuzaţi începînd cu vîrste foarte mici. Copilul neavînd
capacitatea de a înţelege ceea ce se întîmplă,sesizează că ceva nu este în regulă doar în momentul în care i se
spune că ,,jocul,, este secret şi astfel nu trebuie să spună la nimeni absolut ceea ce se va petrece.
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Depistarea abuzului sexual este variat. Unii copii mai mici,pot să-şi destăinuiască experienţele
sexual,în timp ce se joacă,schiţindu-le gestural sau verbal. De multe ori adulţii nu cred ceea ce spun copiii şi
astfel,,data viitoare,, nu o să mai încerce să mărturisească abuzul. Copiii mai mari se îtîmplă să povestească
altor copii de aceeaşi vîrstă care,la rîndul lor,ar putea să povestească unor adulţi însă de obicei copilul
păstrează secretul acelor întîmplări şi le neagă dacă este întrebat direct. Caracterul secret care domneşte în
legătura abuzivă,precum şi vulnerabilitatea copilului îl obligă pe acesta la tăcere şi permite repetarea
abuzului timp de mulţi ani. Abuzul nu se întîmplă decît atunci cînd copilul se află singur cu abuzatoru,l iar
acea întîmplare nu poate fi împărtăşită cu nimeni altcineva.
Copiii care au fost expuşi abuzului sexual vor prezenta un comportament sexualizat timpuriu şi din
acest motiv se feresc adesea să aibă contacte cu alţi copii de vîrsta lor. De asemenea atitudinea lor de a se
concentra slăbeşte,reuşita la şcoală lasă de dorit,au dereglări ale somnului ,fobii şi coşmaruri,crize isterice cu
ţipete,tremurături,au tulburări ale poftei de mîncare,cad des în leşin etc.
În perioada adolescenţei frecvenţa apatiei gîndurilor,ameninţărilor şi încercîrilor suicidale va creşte
pentru că ei consider că este unica ieşire dintr-o dilemă irezolvabilă.
La întrebarea, care sunt caracteristicile psiho-comportamentale ale celor care recurg la abuzarea
copiilor unii savanţi consider, că aceştea sunt:
• mulţi mai în vîrstă decît violatorii,avînd în medie vîrsta de peste 35 de ani,pe cînd violatorii sunt sub 20
de ani;
• sunt mult mai inhibaţi sexual sau mai puţin agresiv sexual ei încep prin a se masturba şi încep
contactele sexuale mai tîrziu în viaţă;
• sunt în general blînzi ,amabili şi pasivi în timp ce violatorii sunt mult mai duri şi mai agresivi;
• spre deosebire de violatori sunt mult mai incapabili în a întreţine relaţii cu persoane de sex opus, fiind
mult mai anxioşi şi mai puţin abili în comunicarea cu aceştea;
• cei mai mulţi comit infracţiuni asupra aceluiaşi copil pe o perioadă mai lungă de timp,pe cînd violatorii
atacă diferite victime;
• cei mai mulţi îşi recunosc vinovăţia spre deosebire de violatori care resping orice acuzaţie;
• homosexualii(cei care molestează bărbaţi) recurg
Ӻ mult mai uşor fapta decît heterosexualii (cei care
molestează fete).[ 3,p.89].
Neglijarea fizică şi cea emoţională este evidentă.Copilul urît mirositor,cu haine nepotrivite şi
murdare,prost hrănit şi cu o igienă proastă,lipsit de îngrijiri medicale,neprotejat de accidente atit de la cele
casnice pînă la cele rutiere se consideră copil negligat fizic.
Neglijarea emoţională este caracterizată prin lipsa de afecţiune faţă de copil. Deşi nu se manifestă
prin semne fizice,lipsa dragostei va împedica dezvoltarea normală a copilului. În atmosfera de
violenţă,copilul devine negligat,rămînănd într-o singurătate unde domină doar ţipetele celor din jur.Această
situaţie este probabil şi explicaţia numărului mare de accidente domestice ale căror victime sunt copii.
[2,p.47].
Concluzii:
Copii care cresc în familii violente prezintă probleme de ordin fizic, emoţional şi mental. Ei se
caracterizează prin anxietate matură,simţămînt de culpabilitate,probleme psihologice,agresivitate sau
pasivitate la agresiunile celorlalţi,au probleme cu somnul,fuga de acasă,mutilare,consum de alcool şi de
droguri,comportament defensiv etc.Personalitatea copilului este rezultatul neînplinirii funcţiilor parentale.
Imaginea de sine,încrederea în ceilalţi şi în propriile forţe devine nesigură,fragilă, tulburată de cele mai mici
disfuncţii care apar,incapabil să facă faţă unor situaţii dificile care ar cere rezolvarea unor probleme prin
propriile forţe şi prin implicarea celorlalţi.[ 1, ,p.150].
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Abstract : This article proposes to study the phenomenon associated with learning a foreign language (French) from
the Albanian speakers who have previously taken linguistic knowledge from another foreign language (English). To
better understand the process of learning a foreign language and to predict and prevent possible errors, it is necessary
to know them beforehand. Students use linguistic tools of a foreign language to achieve a linguistic production. We
propose treating the negative transfers which may be encountered during the examinations and the positive transfers in
the process of inter-comprehension according to the characteristics of our audience. This study aims to explain the
reasons for imperfections in learning a third language to students and to respond to some questions that are often
raised by teachers and by students. Our analysis is based on a copy of the written test (written expression) but since this
corpus is limited it has no statistical value.
Keywords: foreign language, learning, transfer, errors, written tests.
Résumé :Cet article propose d'étudier les phénomènes liés à l'apprentissage d'une langue étrangère (français) chez les
sujets albanais qui ont précédemment acquis des connaissances langagières dans une autre langue étrangère (anglais).
Pour mieux comprendre le processus de l’apprentissage de la langue étrangère et de prédire et prévenir des fautes, il
est tout d’abord nécessaire de les connaitre. Les apprenants traitent les moyens linguistiques d'une langue étrangère
pour faire des productions langagières. Nous proposons , de traiter les transferts négatifs, tels qu'ils peuvent être
mesurés lors d'épreuves d'examens et des transferts positifs dans les approches d'intercompréhension, selon les traits
caractéristiques de notre public. Cette étude vise à expliquer les raisons des imperfections dans l'apprentissage d'une
troisième langue chez les apprenants et répondre à certaines questions qui sont souvent posées par certains enseignants
ainsi que par les apprenants eux-mêmes. Notre analyse porte sur des copies de productions écrites, mais, comme ce
corpus est limité, il n'a pas de valeur statistique.
Mots clés: langue étrangère, apprentissage, transfert, erreur, production écrite.

Introduction
This study aims at analyzing the frequent errors made by Albanians learners of French in the
written expression. The errors were collected from the writing tests. They were analyzed in terms of source
and cause with a view to developing remedy for them as part of promoting the teaching of French in Albania.
The influence of the native language or another foreign language in learning a foreign language is certainly
indispensable. This influence can be either positive (helping students to learn a foreign language easily and
quickly) or negative (generating some expected errors). Gass (1988:387) considers the transfers as « the use
of native language (or other language) information in the acquisition of a second (or additional)
language». In fact there exists some confusion among the terms transference and interference. We have
adopted the classification of Jessner and Herdina (2002; 28-29). under which the transfer is predictable,
while interference is a phenomenon associated with dynamic interaction, associated more with treatment
than with language structures. It is not easy to foresee all errors and achieve a classification of errors arising
from transfers, since they can be interpreted in different ways. Thanks to the experience as a French language
teacher, I chose to carry out this modest study, where it is impossible to foresee all the possible mistakes but
I hope to describe those that are often encountered.
Study field
This field research was done at French Alliance of Tirana, Albania, from which we took samples of
written tests of students belonging to A1, A2, and B1 level in terms of their linguistic levels, according to the
descriptors of the CEFRL. It is to mention that the French language is taught as a foreign language in
Albania. The official language is Albanian and English is generally learned at schools as the first foreign
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language in more than 60 % of schools. French is taught as the first language or as a second language, from
third grade to college in less than 30% of the schools. Then, other languages like Italian German, etc, are
taught in a smaller percentage. Hence, in addition to teaching in schools, students go to Language Centers for
foreign language teaching. In Tirana, the capital of the country, the biggest center for learning the French
language is French Alliance. The course book currently in use is Alter Ego, or Alter Ego +.
Corpus
25 learners made up our corpus. They were all 16 to 30-year-old adults, both males and females,
whose mother tongue was Albanian. Our audience consists of high school students, students or youngsters
who are employed and learn French with the purpose of study or employment in France or in a Francophone
country. Their motivation is great and they work seriously. But there are also students who are learning
French for their personal or professional fulfillment. The latter work less, and their participation in the course
is not a regular. Most of them can speak English. Their contact with the French language is limited to
institutional contexts, in classrooms with classmates and teachers. They don't use French to communicate
with native speakers of French. The corps used for error analysis consists of a written work, carried out by
our audience, which remains limited and does not allow the generalization outside the framework of this
analysis.
Data Analysis
Our approach to error analysis was to identify, classify, and interpret the errors. The analysis of the
errors in our corpus helped us to better understand the evolution of the inter language of Albanian learners of
French as a foreign language. Non persistent errors are mainly inter-lingual errors whereas persistent errors
are mostly intra-lingual.
Although interlinguage is usually presented as a system which is between the mother tongue and the
language taught, it’s worth noting the influence of the other foreign languages known in advance by a
student in learning another language. By defining the concept of interlinguage K. Vogel (1995) doesn’t
forget this aspect: with interlinguage we understand the language formed to a student of a foreign language
when he is confronted with elements of target language
︠Ӻ without completely overlapping it. In the formation
of interlinguage partakes the mother tongue and other foreign languages previously learned as well as the
foreign language that is taught. According to the first theory of contrastive analysis the bigger the difference
between the two languages, the greater is the negative transference between them (Lado, 1957:2). Precisely,
our study has two main objectives: to find and analyze traces of other languages in the interlangue of
Albanian students of FLE, their negative transference form.
Transfers
It's long been known fact that while everybody learns a foreign language he is often directed to the
native language. So a student can start a sentence in a language that is studying and terminate it in the native
language, because he doesn’t want to leave his expression pending. In relation to this, K.Vogel (183-184)
explains: we may think that every time (the student) cannot be expressed himself with the help of
interlanguage, he will require language assistance in his mother tongue to find structures and means of
expression which he knows well in order to fill the gaps in a foreign language and to maintain
communication. In addition, he adds, "in order to have transfers, the student must find similarities between
the language taught and his native language.
In fact, writing is the form in view of which the interference differs. This emphasizes the importance
to detect errors which can be divided into two groups. Performance errors, called artifact, may be an
incorrect use of a rule that a student has learned, and is therefore able to autocorrect (H. Besse et R. Porquier,
1991: 209). Errors of competence are the errors that the student cannot autocorrect. These are due to the level
of knowledge in the language being studied in a certain moment. It is possible to foresee these errors if they
are systematic and come from the mother tongue or another language previously learned
Let us now pass to the identification of errors and their nature. Errors associated with linguistic
transfers come from linguistic differences between the systems in question. So, when the linguistic structures
of a language prevent the learning of another language or break the rules of another language, the error is
called linguistic transference. Errors can be classified according to the classical typology: morphological,
syntactic. Analysis of corrected copies enables detection of errors from various sources and nature, but also
with different frequency associated with individual factors. However, in our analysis we are trying to give
the most frequent errors.
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Transfers from Albanian language.
Lexical and grammatical errors
Names in English and French differ in gender and number. But the gender designation in French is
rather arbitrary, while in Albanian it becomes the name with the endings in singular, definite form and
nominative case. If the genders of names in both languages match, have such positive transfer, for example:
la table/tavolina (f) = the table, la fleur/lulja (f) =the flower, le livre/libri (m)= the book, le stylo/stilolapsi
(m) = the pen, etc. Otherwise we face wrong grammar transfers for example, sac, arbre, robe, personne,
which have opposite genders in English and in French, and we find such uses as: la sac instead of le sac = the
bag, la media instead of le média = the media , la jour instead of le jour = the day, le robe istead of la robe =
the dress, le décision instead of la décision = the decision, etc
One of the most common mistakes corrected with difficulties in learning French by Albanians is not
using partitif article.
Je mange poisson et frites (instead of « Je mange du poisson et des frites » =Une ha peshk dhe patate
=I eat fish and french fries).
Les élèves font bruit (instead of « Les élèves font du bruit » = Nxenesit bejne zhurme = The students
make noise).
This because the partitif article doesn’t have a correspondent in Albanian.
Morphological errors
The tendency to use in the foreign language the grammar rules of the mother tongue for example in
the usage of the past tense - passe composé.
J'ai sorti( instead of « Je suis sorti» = kam dale = I came out)
J'ai allé (instead of «Je suis allé» =kam shkuar = I went).
Syntactic errors
Placement of adverbs after the verb in the composite tenses.
J'ai travaillé beaucoup (instead of J'ai beaucoup travaillé =I’ve worked a lot).
The use of relative pronouns qui/que. Since in Albanian the pronoun që can be used instead of qui
and que, there is a wrong use of them.
J'habite à Tirana qu'est la plus grande ville du, pays (instead of saying « J'habite à Tirana qui est la
plus grande ville du pays » = I live in Tirana which is the largest city in the country).
Les magasins qui nous trouvons dans la ville (instead of saying « Les magasins que nous trouvons
dans la ville » = The stores that we find in the city).
Un ami que souffre (instead of saying « Un ami qui souffre = A friend who is suffering).
There can be used sentences where the subject is not expressed.
Je pense que sera plus efficace (instead of saying « Je pense que ce sera plus efficace = I think it
will be more effective).
Un jour m'ont téléphoné pour me dire … (instead of « Un jour on m'a téléphoné pour me dire =
One day they telephoned me to say…).
Also, the use of the preposition given the correspondent in Albanian
Il m'a parlé pour ce film (instead of «Il m’a parlé de ce film» = he told me about this film).
Nous ne sommes pas d'accord pour cette décision (instead of « Nous ne sommes pas d'accord avec
cette décision » = We do not agree with this decision)
Il y a beaucoup de choses pour faire (instead of « Il y a beaucoup de choses à faire » = There are
lots of things to do).
During learning process the students use semantic calques or word for word translations from
Albanian to French thus forming sentences like:
J'ai un an que j’ai commencé à travailler (instead of « Il y a un an que j’ai commencé à travailler » =
there is a year since I started working ).
Il a trourné la maison dans un hôpital using the verb tourner instead of the verb transformer = he
turns the house into a hospital.
Transfers from another language foreign language, previously learned (English)
What draws the attention during the study of the errors of Albanian students in the morpho-syntactic
plan is the fact that English, which in most cases is the first foreign language, although they may have
acquired other foreign languages, becomes the main source of linguistic interference. Linguistic expressions
in English are more resistant than those in French. So the English dictionary often intervenes in learning
French. This is a new phenomenon which French teachers should consider in the future. On one hand, we
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can have positive transfers which will help the teaching / learning of French, but on the other we encounter
negative transfers in
vocabulary for example the wrong usage of the verb supporter instead of soutenir.
Je vous supporte instead of saying « Je vous soutiens» = I support you.
In Albanian as well as in French the adjective takes the number and gender of the noun. While in
English it is unchangeable and under the influence of English, the students do not make this adjustment. For
example: Je connais une fille intelligent (instead of « Je connais une fille intelligente » = I know a smart
girl).
Une vrai histoire (instead of « Une vraie histoire » = A true story).
It is believed that students should follow their linguistic intuition of the native language and make
positive transfers between their language and French
Elle achète une robe rouge = She buys a red dress
Je parle avec un journaliste italien = I talk with an Italian journalist
But in this case we encounter a negative transfer between the foreign language – English and French.
The correction of the written tests shows that the students refer to the English notions determine-determinant
for example, une rouge robe, un italien journaliste. English rule dominates the Albanian rule because the
student has learned the English rule consciously, while the Albanian rules are used unconsciously.
Also the placement of the adverbs toujours = always or souvent = often
Elle souvent va au parc ( instead of « Elle va souvent au parc » = She often goes to the park).
In the morphological plan it is easy to identify the influence of Albanian or English in adopting the
possessive pronoun with the owner and not the object.
Elle rentre dans sa pays (instead of «Elle rentre dans son pays» = She returns to her country).
Il rentre dans son pays = He returns to his country
But we encounter the case when the first adjective is used correctly and the second not, for example,
Je prends ma veste et ma portable (instead of saying «Je prends ma veste et mon portable» = I take my
jacket and my mobile).
This mistake may be a wrong selection of the gender of the word portable or because of the identical
usage of the possessive, as they are words that are nearቐӻin the same sentence.
The most frequent error: Je suis 20 ans = I am 20 years old. The use of the verb être = to be, instead
of the verb avoir = to have. This error is explained by the influence of the Albanian and English, because in
both languages the verb être ‘to be’ is used when one is talking about age and it is clear that this error is due
to negligence.
The verb manquer = to miss is used in different forms
Moi me manque beaucoup ma famille, transfer from Albanian - mua më mungon shumë familja,
(instead of « ma famille me manque beaucoup» = I miss my family a lot).
Or, Je te manque (instead of «tu me manques» from the English influence I miss you).
Remediation (correction of mistakes)
From the experience everyone can say that teachers may precede some mistakes that the student may
make. But remediation cannot be reduced simply by the precedence of errors but it requires a well-studied
strategy by the teachers to try to find the solution of this problem. Being part of the learning, error is
inevitable, but also corrigible. So teachers and students by positively and optimistically looking at the errors
should both benefit from them. For students this thing is a way to move forward and for teachers is a source
of information, an individual or collective needs analysis in order to select learning activities (Tagliante
C.1994:34). Starting from the mistakes made, the causes of students’ difficulties are discovered and the
confidence that the error is natural and should not be seen as something negative is build.
Research in the treatment of errors in foreign language didactics continue to have an important place,
but still there is not yet a clear cut answer, so we cannot give a definitive answer. J.M. Hendrickson
(1979:357-64) proposes a hierarchy based on the student's level of competence which helps the teacher to
select the errors to be corrected.
- In the elementary level corresponding to level A1, A2 correction should be made for those errors
that impede communication in writing.
- In the average level belonging to B1 and B2 level, the frequent errors should be treated.
- In the advanced level the errors that negatively affect the decoding of the message should be
corrected.
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Finally, based on our experience as teachers of FLE for many years, we may propose some strategies
for repairing the errors. Some of the exercises that may be proposed in connection with the correction of
these errors may be structural exercises or exercises counter- interferential, for example in order that the
students are taught to normally use the partitif article, exercises may be proposed for the usage of these
articles in the affirmative or negative forms.
Based on these exercise, the teacher encourages critical spirit in the process of learning by insisting
on observation, comparison, and analysis of correct linguistic structures which can be imitated. The student
is directed at self-correction. Once errors are underlined by the teacher, they are corrected by the student. If
the majority of class work contains the same error, group correction and suitable exercises for all students
can be proposed. Errors must be corrected in class and for this purpose mutual correction method can be
used.
For systematic errors rewriting strategies, such as: add, replace, remove, displace, should be used, so
students should be encouraged to self correction and self-evaluation, exercises in which the student
encounters expressions and typical structures of language, which draw attention to the similarities and
differences between the system of the mother tongue and foreign language, in order to avoid transfers.
Also translation can be used.
- Translation of short sentences with phrases which are mistakenly used. This type of exercise helps
students to expand vocabulary and their linguistic competence.
- Translation of paragraphs
Conclusions
Although the theoretical and practical treatment of these problems is not easy, we think that that this
research although limited, can serve as the basis for further study. Interference enables teachers to discover
the needs or expectations of the students in order to predict the other sessions of the course. From personal
experience we can say that the reference in mother tongue enables us not only to realize communication
while lacking linguistic competence, but also describing by surprise analogies and differences between the
two languages. According to Françoise Cormon the native language should not be seen as obstacle in
learning the foreign language, but should be considered
as a progress factor. While the inter language is
,
acquired, the errors associated with transfers from the Albanian language are more numerous and the
transfers from a foreign language are also numerous as in our case, in English. In many cases, these transfers
are the source of errors which we tried to highlight. It’s just the treatment of these errors that will help
improve the linguistic performance of the French language to Albanian language speakers.
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Abstract: One of the techniques and strategies that are used by pupils and students during their learning process in the
classroom and at home is the process of note taking. This process will not only be discussed as a strategy and technique
included in the group of techniques and strategies of cognitive nature, but it will also be discussed as a truly intellectual
and linguistic process.
This study is based on an intertwining of qualitative and quantitative studying methods, because different authors and
many works have been read and consulted in the fields of didactic and cognitive psychology. In the meantime a
questionnaire has been conducted with a sample of 270 pupils and students from secondary schools, high schools and
universities in Tirana, in order to better see this process in their everyday practice, how close and how intricate a part
it plays in the process of learning, what are some of the difficulties encountered, how can they be noted, or what are
some suggestions that could be made regarding this process.
Key words: taking note strategy; reading difficulty; linguistic factors; interdisciplinary interaction, abbreviations;
symbols.

Introduction
According to La Rochefoucauld in his study
entitled “Réflexion ou sentences et Maximes morales”
(1665), note taking is one of the strategies of the learning process. It serves to complete the information
through additional explanation, examples, clarifications, to note what has been presented as most important
by the teacher, and they also serve to increase concentration during class. Note taking methods are quite
various, although the systematic use of a codified system of abbreviations and predetermined symbols
enables one to take good notes, by not focusing on a word for word writing but on the structure of ideas.
Problems of research / Research focus
Studying does not mean to learn by heart what is always served as new information. The learning
process implies the conservation of information and knowledge in the same way that it has been learned in
order for it to be ready for use whenever needed. To this end the quality of information that is being taken in,
the methodology or the way to take it in, favors not only the recording of the information, but also the
conservation and retrieval of knowledge in the long term. The strategies used to note or spot, separate,
understand, integrate and memorize knowledge are fundamental to the quality of the learning process. These
strategies help to find and localize key information in order to avoid a student coming back to the same
information and also to ease its memorization.
But what are strategies? According to different didactics scholars they are defined as components,
techniques, tactics, plans, intellectual actions, cognitive or functional abilities, and as ways to find the right
solution during the learning process (ASDIFLE, 2003)
Methodology of Research
For the aim of this study, a questionnaire was posed to pupils of secondary education, high schools
and students in the faculties of law and foreign languages at the University of Tirana, in the Albanian capital.
The number of sample chosen is 270 individuals and about 67 individuals for each phase of the education
system. Through the questions that were addressed to these categories of pupils and students we aim at
shedding light on the space and role that the note taking technique or strategy has during their learning
process and whether they prepare before hand to be successful at this strategy, what are the ways used to take
notes, and whether they used abbreviations or symbols. There were also questions on what character or type
the used abbreviations and symbols were, and if they were borrowed there is a question on what is the major
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source for this borrowing. Are they made up or are they mixed? Are they a unique set in use by all or are
they individual? Do the students feel that they have a codified system of abbreviations and symbols?
Instrument and Procedures
The questions of the questionnaire were closed-ended so as to make it easier to collect and process
the outcomes data. This method enables collecting answers about many topics in a short period of time and it
provides access to a great number of students.
The questionnaires were completed by the students in classrooms where the authors of this study
were present. In terms of the time allowed, they were given all the time needed. This particular method was
chosen as a very effective one for the collective administration of the questionnaires, which makes it possible
to avoid outside influence on individual answers and to remove any doubts the respondents might have
concerning certain questions. The questionnaire was conducted in December 2012 and it was completed by
270 pupils and students.
It must be highlighted that the data collected through the questionnaires have a quantitative nature.
Data Analysis
To enter the data the first step was creating graphs in which different categories of possible answers
were grouped. And since the questionnaires were neither digital nor electronic the data was entered
manually. To minimize human errors in this process, all the data analyzed were first entered into the tables
printed on paper and then into the computer. Both data transfer processes were double-checked to continue
with calculating the percentage of the given answers. The descriptive method and the frequency analysis
were used for the graphs. The questionnaire items deal with the following: If students take regular notes
during the lesson (Fig.1) or during the learning process at home (Fig. 2); if they do preparatory needed
learning (Fig. 3); if they use different techniques as applying abbreviations and different symbols (Fig. 4); if
the knowledge they have in foreign languages and in subject areas like in maths, physics etc, help them to
enrich the scope of the abbreviations and the symbols (Fig. 5); if they invent them on their own (Fig. 6); if
they are able to read their peers’ notes without any difficulty (Fig. 7); if there is a table or a glossary of
common symbols’ in the Albanian language placed at their disposal (fig.8); if it is necessary to have a
common system on abbreviations and symbols for each subject area (Fig. 9). The students had to choose
between three possible replies, Yes, No, Sometimes. ,
Results of research
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It can be noted, from the comparison of the two graphs (fig. 1 & fig.2) that this process is more used
during class than while studying at home. At home the studying conditions are completely different. In this
context, the pupil/student can put more at the disposal of his learning process in terms of time and literature,
while in class both these factors and elements are served in small amounts and that is why pupils/students
believe it is very useful to use note taking in order to gather the information relayed through the lecturing of
the teacher or professor during class.
Note taking means establishing the necessary conditions. We can see from the graph (fig.3) that the
majority of pupils/students (50%) have undertaken preliminary measures to implement the note taking
process in an adequate manner. They clarified that they are equipped with the necessary means, such as pens,
notebooks, and there are even some who read the new lecture before coming to class. This element, which at
first glance might seem ordinary, is quite important because one of the strategies suggested by didactics
scholars and psychologists in the field of cognitive psychology relates specifically with the preparation phase
of the pupil and the establishment of the right environment regarding the discussion of an issue and the
transmission of new knowledge in a specific discipline.
Taking notes does not mean writing word for word what has been said by the teacher during class.
Being conditioned by time which is predetermined and limited, it is impossible for the pupil/student to
remain loyal to every word that has been said by writing it down. To this end they are obligated to use other
techniques in order to overcome this difficulty and one of these techniques is the use of abbreviations and
symbols used by the student or pupil.
It is noted from the graph that almost all the pupils/students (85%) use abbreviated words and symbols
during their note taking. Only a very small part of them (4%) do not use such means (fig.4).
The question reflected in the graph above was accompanied by the request to provide a few
examples of abbreviations and symbols used by the pupils/students in order to be able to analyze the nature
of these means: ♂ (boy), ∑ (in general), × (for), α, ≠ (different, differing, differs), € (is part of), + (and), &
(and), # (parallel), @ (in), <=> (on the contrary, vice versa), / (or), ↔ (on the contrary), ↑ (up), ↓ (down), ç
– (double or even), E- (intensity), F- (force), S- (surface), ë – (is), (nqs) -if, fls –(speak later), VKM(Council of the Ministers Decision), psh – (for example), xber –(composed of), mqs- (since), chemical
symbols, the most used word with a capital letter, klm
– (fare well), flm- (thanks), vert8 – (really), & (and),
nr – (number), = (equals, the same), srz- (seriously), fun- (function), skgj – (no problem), vtm- (alone), nj-tj(each other), I- (more important or exception from rule), psh – (example), ush – (exercize), kl – (class), N° number; f°- (page), i.e., Reciprocal, ∑ - sum of…, › - (larger) , // - (parallel), ♀- (female), ♂- (male).
If we closely analyze these written elements we could group them according to the nature of the
abbreviation into words contracted to initials, a group of letters and in conventional signs and symbols.
Symbols
We use a symbol to sign a concept, idea, or logical connection such as: ∑ (sum of), › (larger), //
(parallel), ♀ (female), ♂ (male). We note that the nature of symbols used by pupils and students has not been
invented by them entirely, but they have been taken as are by subjects of scientific fields and mainly from
mathematics and physics, such as E- (intensity), F- (force), S- (surface), € (is part of), = (equals). The same is
true for, + (and), ≠ (different, differing, differs), %, >< (on the contrary), = (equal, the same), / (for each), ^
(over, high), ∆ (includes), A (labor), V (speed), h (time), s – (seconds), min – (minutes).
This claim is not only seen in the nature of the symbols used but is also confirmed even by the pupils
when answering whether in order to enrich their array of symbols, they have been helped by knowledge they
might have in exact sciences like physics and mathematics. (fig.5)
This proves what was said before and as a result we can add that exact sciences are a timeless and
complete resource for the creation of a glossary of standard abbreviations and symbols. Pupils and students
are capable when taking notes in class but also at home, to sign the information that is being transmitted to
them in a social subject by using symbols of an exact science in a very short period of time. At this juncture
we are dealing with a momentary crossing from one discipline to the other and at this point exactly in a
certain way we have an intertwining of the interdisciplinary knowledge.
Abbreviations
(fig.6)
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As regards abbreviations we note that the majority of them (79%) have a more personal nature.
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These are mainly represented wither with the use of conventional signs {↔ (on the contrary), ↑ (up),
↓ (down), (and), @ (in,)} or abbreviation of words into letters (ç –double, ë –is, nqs -if, fls –speak later,
VKM- Council of Ministers Decision, psh –for example, xber –composed of, mqs- since, klm –fare well,
flm-thanks, vert8 –really, nr -number, is –is, el -element, dmth-i.e., srz- seriously, fun- function, skgj –no
problem, vtm-alone or only, nj-tj, I more important or exception to a rule, sh -example, ush -exercise, kl –
class). We have also noted that among these abbreviations there is also use of foreign words such as “is” for
the translation of the same verb into Albanian which is a longer word, thus the English version is used since
the two words have the same meaning and are different only regarding the length. We also noted that in
addition to abbreviating words, numbers are always used such as in the case of ver8-true, where the number
offers the rest of the phonological sound of the word, while the other words are simple abbreviations of the
words maintaining some of their letters and phonemes. We mentioned above that each word has its form
expressed by phonemes where each carries of linguistic and grammatical function. By shortening a certain
word, we are in fact intervening in the structure of its phonemes, while maintaining the same content. Could
this mean that these words can be used everywhere and by everyone in their abbreviated form? Are they
understandable by all and in every other context?
To this end students and pupils were asked whether they faced difficulty in reading the notes taken
and in understanding the full meaning of the notes of a friend. (fig.7)
It can be noted that the majority of the students (57%) have difficulty in reading the notes of a friend and
they have presented reasons for this: everyone uses their own symbols which change from individual to
individual, the writing is not decipherable, abbreviations and symbols are personal, there are mistakes, the
note taking method is different, and there might be a lack of coherence.
We thus reach the conclusion that the abbreviations of words, i.e. the shortening of phonemes and
morphemes composing it, maintain the meaning of the content only in the context where this transformation
is done and we cannot accept for any reason that this transformation can accompany the given word in every
context in which it might be used.
That is why in the majority of published articles and studies, a part of the authors are careful in representing
either in the beginning or the end of the text, the abbreviations and symbols that they have used in their work
by presenting them in the form of a table or a mini glossary.
We have seen that this process remains closely
,
personal and everyone can create their own system of abbreviations and symbols.
But is this the only way? Is it necessary to have a common system of abbreviations and symbols
which can be used in fields and texts of various natures and which could be taught and learned during the
education cycles the pupil goes through?
To this aim the pupils and students were asked whether a table or a glossary of common symbols in the
Albanian language had been placed at their disposal to help them (fig.8) and 85% of them confirm the
absence of it.

and functional ability, which is applied by the pupil in order to gain and reintegrate new information and
knowledge.
Taking into consideration Saussure’s theory (Saussure, 1969 & Rrokaj 2000) we can note that notes
taken by pupils and students, even though they are not represented in the form of phonemes or morphemes in
order to have meaning, carry meaning for as long as the student is able to decode them and gather from them
the information that he or she needs. This implies that these abbreviations and symbols become equal to
linguistic units that carry meaning in communication such as morphemes and phonemes.
Note taking methods and techniques are quite various. However, the systematic use of a
predetermined system of abbreviations and symbols makes the process easier. We do need to take into
consideration that this system should not be based on a word for word approach, but on ideas and structures.
One of the ideas that might come as a result of the answers given in the survey is specifically the
possibility of having a common system of abbreviations and symbols in the Albanian language. The graph in
figure 9 very clearly reflects the opinion of students and pupils regarding this suggestion. The majority of
them, some 249 or 92% students and pupils, wish to have at their disposal a glossary of basic and unique
abbreviations and symbols in the Albanian language.
Note taking during the learning process requires the establishment of its own environment that goes
towards standardization, since it is an unavoidable phenomenon. Pupils/students always have the tendency to
develop this ability on their own by establishing personal systems and forms of abbreviations and symbols.
They are not only limited to instantaneous creation at the moment of note taking, but also involve knowledge
from various fields, thus transforming the note taking process into an interdisciplinary field.

Discussion
A pupil with good qualities in the use of techniques and strategies in the learning process clearly
understands that in order to get to the message, idea or the new information, he/she needs to rely mostly on
the context in which all the elements that will lead to the new knowledge are presented.
Different authors in the teaching field, such as O’Malley and Chamot (1990) and Rubin (1989), have
presented several classifications regarding the strategies and techniques that are used during the learning
process by pupils and students. Among them there are meta-cognitive strategies (planning, directed attention,
selective attention, self-management, problem identification, etc.), while there are also cognitive strategies
which include an interaction of the material to be studied with its intellectual processing, such as repetition,
grouping, note taking, deduction, induction, etc.
In order to better and clearly understand the meaning of note taking not just as a phrase, but also as a
term in the field of didactics, there is a need to clarify the meaning of the word “strategy”.
Paul Cyr and Claude German (1998), have defined strategies as ways of behavior, techniques,
tactics, plans, intellectual conscious operations, cognitive and functional abilities, and as techniques for the
solution of visible problems in the individual that is in the learning process. They are seen as a group of
operations implemented or applied by the pupil/student in order to absorb, benefit from, integrate and reuse
new information and knowledge.
Based on this definition and on the groups of strategies according to O’Malley and Chamot (1990),
we can claim to call the process of note taking a technique, intellectual conscious operation, and cognitive

1. ASDIFLE, (2003). Dictionnaire de didactique du français langue étrangère et seconde. Coordoné
par Jean-Pierre Cuq. CLE International, S.E.J.E.R. Paris.
2. Cyr Paul, German Claude, les stratégies d’apprentissage, CLE International, Paris, 1998
3. English Dictionary for Advanced Learners, Collins Cobuild & the University of Birmingham,
HarperCollinsPublisher, 2001
4. O’Malley dhe Chamot (1990) ne Learning Strategiesin Second Language Acquisition. Cambridge,
cambridhe University Press
5. OLLER J.W . ‘Methods that work’: Ideas for literacy and Language teachers, second edition. Jr,
editor, 1993
6. Rrokaj Shezai, Hyrje ne gjuhesin e pergjithshme, shblu, Tirane, 2000
7. Rubin (1989) How learner strategies can inform language teaching, in Proceedings of LULTAC,
institute of Language in Education, Department of Education, Hong Kong
8. Saussure 1969, Cours de linguistique générale, Payot, Paris

84

Conclusions
Note taking during the learning process includes the understanding of the information and its
treatment in such a way that it can be reused at will and when necessary. In this way the student/pupil does a
restructuring and reorganizing of the information, by giving his/her own choice.
Note taking process during class or when studying at home is complex and in close relation with other
factors both cognitive and socio-affective.
Depending on the nature of the abbreviations and 
symbols use, the note taking process is present as an
interdisciplinary process. Abbreviations and symbols used are not just invented by the pupil/student, but they
are also borrowed from other subjects, as well borrowed by foreign languages.
Note taking is and remains a strategy that is in function of the learning process. It realizes the
connection of what is being received as new information with previous knowledge and it is also one of the
aspects for the realization of interdisciplinary learning processes.
Bibliography
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ÉVALUER LES RESSOURCES DOCUMENTAIRES SUR INTERNET POUR MIEUX
MENER UN TRAVAIL DE RECHERCHE SCIENTIFIQUE
Eglantina GISHTI, Prof. asoc. dr., Université de Tirana
Maklena ÇABEJ, Dr., Université de Tirana
Résumé: La recherche scientifique impose à tout chercheur un travail méthodologique rigoureux et pertinent. De plus,
l’acquisition des connaissances de fond nécessaires à toute activité scientifique, exige un travail régulier de recherche
documentaire. Les ressources documentaires occupant un rôle important dans la recherche, doivent être évaluées
attentivement avant d’entamer un travail. Actuellement, l’avènement d’Internet a bouleversé les méthodes de la
rechercheet a facilité la consultation des ressources documentaires. De manière générale, l’accès à l’information
scientifique est plus aisé, mais la capacité à évaluer l’information trouvée de façon critique n’est pas une chose facile et
reste un défi pour les chercheurs. Les problématiques de l’authenticité, de l’identification des auteurs, des citations des
sources ou de la référence aux documents posent toujours des difficultés, surtout aux jeunes chercheurs. Cet article a
pour objet d’analyser les enjeux de l’utilisation des ressources documentaires, d’inviter tous à réfléchir à une
méthodologie de la recherche permettant d’éviter les pièges surgissant de la consultation et d’accroitre l’efficacité de
la recherche.
Mots – clés : recherche scientifique, Internet, ressources documentaires.
Abstract: Scientific researches require relevant and methodological work. They involve regular document researches in
order to acquire the subject matter knowledge fundamental to any scientific activity. Information resources occupying
an important role in research, should be evaluated carefully before the starting of the work. Actually, the advent of the
internet has brought a revolution in the way researches consult the documentation resources. Generally speaking,
access to scientific information is easier, but the ability to critically evaluate information is more complicated. Issues of
authenticity, authorship and references are more difficult to deal with. This article is an analyses of the issues of use of
documentation resources. It invites all to reflect on a research methodology in order to avoid the major pitfalls of the
internet and to increase the research efficiency.
Keywords : scientificresearches, internet, documentation resources.
,

Introduction
La diversité des ressources documentaires ainsi que l’exigence de qualité pour qui souhaite présenter un bon
travail scientifique imposent aux chercheurs une stratégie bien précise et intelligente de la démarche de la
recherche documentaire sur Internet. Par la recherche des ressources documentaires, nous entendons ici
l’usage d’Internet qui mène à tout document scientifique nécessaire à approfondir les connaissances sur le
domaine respectif de l’étudeet à perfectionner les connaissances linguistiques. Les outils d’exploration sont
nombreux et l’avènement d’Internet a engendré une révolution dans les méthodes d’accès à l’information
(Tiphagne, 2007 :180) au profit de ce que nous pouvons qualifier « d’information numérique ». Même s’il
est tout à fait nécessaire d’utiliser cette nouvelle méthode de la recherche afin de profiter plus facilement du
partage des connaissances, du progrès scientifique, les inconvénients peuvent surgir à tout moment. Il est
donc possible que les informations prises ne soient pas fiables. L’autre difficulté consiste à extraire la
pertinence dans l’abondance des ressources et des documents. Toutes ces préoccupations s’inscrivent dans la
problématique de la capacité d’évaluer l’information et du choix des sources fiables. Nous analyserons les
enjeux de l’usage des ressources documentaires pour effectuer un travail de recherche scientifique. Nous
tenterons de fixer certaines spécificités de la recherche sur Internet et de mettre l’accent sur l’évaluation des
ressources documentaires.
Enjeux de la recherche documentaire
Le chercheur doit comprendre ce qu’il souhaite analyser et quelle hypothèse vérifier et doit donc se
documenter. Nous nous attachons tout d’abord aux problèmes de la recherche documentaire et, après à leur
évaluation. La maitrise des ressources documentaires n’est pas assez facile qu’il semble parce qu’Internet
n’est pas une grande bibliothèque scientifique bien organisée mais il « n’est qu’un espace unique, pluriel, en
incessant renouvellement et en expansion permanente » (Beaud, 2011 :87). Nous l’avons dit, Internet
contient énormément des sites particulièrement importants pour la recherche scientifique. Toutefois, ce fait
ne doit en aucun cas constituer une source fiable d’information scientifique. La recherche documentaire n’est
pas seulement une affaire de consultation mais reste plutôt une affaire d’évaluation de l’information. Outre
l’importance de la recherche, il est incontestable que c’est l’évaluation des documents et de l’information
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scientifique qui permettra à tout chercheur d’extraire ce qui est utile à son travail. L’internet permet de
débuter mais ne suffit pas à l’acquisition des connaissances indispensables.
Difficulté de l’évaluation de l’information
Empruntant l’idée de Frédéric Tiphagne (2007 :180), nous pouvons constater que la typologie d’une
bibliothèque classique diffère de celle « d’une bibliothèque numérique » sur Internet. La bibliothèque est une
collection parfaitement organisée de documents. Elle se soumet à une phase de traitement des ouvrages par
des professionnels et à l’évaluation des sources de références voire à un processus rigide de documentation.
Internet ne suit pas les mêmes pas. Nous y trouvons des sources pas entièrement fiables et discutables, des
matériaux de seconde main, etc. Ceci dit, Internet est un outil extraordinaire tant pour la diversité que par la
quantité d’informations dont l’aspect qualitatif est toujours douteux. Alors, les chercheurs doivent définir une
bonne stratégie de la recherche afin d’éviter les dangers.
La stratégie pour une recherche efficace
Les méthodes permettant de définir une bonne stratégie de recherche documentaire sont nombreuses. Si l’on
veut effectuer une recherche « intelligente », le minimum indispensable est d’avoir bien précisé le sujet de la
recherche et « d’avoir bien compris le mode de fonctionnement des outils de recherche » (Foenix-Riou,
2002 : 97). De plus, il est important de prendre conscience que les réponses à nos questions et les solutions à
nos problèmes ne sont pas sur Internet. Par exemple, si nous analysons les travaux de recherche des étudiants
en master 2, nous constaterons qu’ils manquent d’une cohérence dès le choix du sujet. Cela est dû,
premièrement au fait qu’ils n’y réfléchissent pas et, deuxièmement à l’incapacité d’analyser et de juger
l’information abondante trouvée sur Internet. Pour éviter cette phase de temps perdu, la règle que nous leur
suggérons est de ne pas précipiter sur n’importe quel moteur de recherche et sur n’importe quelle
information documentaire trouvée. Il est donc indispensable de bien définir une stratégie de la recherche
documentaire qui peut s’articuler autour de certaines étapes :
- Définir le champ de la recherche ;
- Sélectionner les sources susceptibles d’y répondre ;
- Choisir les outils de recherche à interroger ; 
- Évaluer la qualité et la pertinence des sources et après de l’information y répertoriée ;
La première étape permet d’identifier plusieurs types d’information permettant de retenir un ensemble de
questions qui vont être utilisées pour cerner, préciser et approfondir un sujet64. Après avoir analysé et
délimité le sujet, il est indispensable de choisir les meilleures sources d’information pour effectuer la
recherche documentaire. Il est nécessaire que cette démarche comprenne deux dimensions : 1) le type de
documents (monographies, livres, articles, revues, thèses, etc.), 2) le type de ressources (catalogues, bases
de données, moteur de recherche spécialisés, portails, etc.). Nous recommandons également aux jeunes
chercheurs qui s’occupent d’un travail de recherche, d’utiliser un bordereau de stratégie de recherche dans
lequel seront mentionnées les mots clés de la recherche et ses éventuels synonymes et de tenir un journal de
bord des recherches65. La création de ce bordereau facilitera la localisation des documents, l’enregistrement
des résultats pertinents des requêtes. Cela permettra aussi de retrouver le document respectif et de le citer
correctement.
Évaluation de la qualité et la pertinence de l’information
Nous l’avons dit plus haut, toute démarche sérieuse de recherche documentaire passe par l’évaluation des
ressources documentaires et par l’esprit critique face à l’information cherchée. De manière générale, évaluer
une source consiste à tenir compte de certains critères :
- La fiabilité de la source ;
- La qualité du contenu ;
- La cohérence de l’organisation ;
- La pertinence de la présentation ;

64

Quoi? = Quels sont les aspects qui m’intéressent?
Comment ? = Quelles approches ou points de vue faut-il considérer ?
Pourquoi ? = Quelle est l’importance du sujet dans le contexte actuel ?
65
Annexe 1. L’exemple du bordereau de stratégie de recherche est emprunté du site du Service de la documentation et d’informations spécialisées de
l’Université INRS, Canada.

87

UNIVERSITATEA DE STUDII EUROPENE
DIN MOLDOVA

ANALELE ŞTIINŢIFICE
ISSN 2435-1114

UNIVERSITATEA DE STUDII EUROPENE
DIN MOLDOVA

Ces critères se considèrent des filtres qui permettront à l’usager de ne pas tomber dans la piège d’une source
sans qualité. L’évaluation de la fiabilité exige de bonnes connaissances sur les auteurs reconnus qui
produisent des ouvrages qualificatifs dans le domaine respectif. De plus, les maisons d’éditions peuvent être
un indice de classification. Quant aux critères d’évaluation de la qualité du contenu, de cohérence et de
pertinence, ce sont les connaissances disciplinaires qui entrent en jeu. Dans ce cas, par exemple, l’avis d’un
professeur ou d’un expert du domaine est indispensable et utile. On voit bien qu’une évaluation fiable n’est
pas assez facile étant donné que nous nécessitons quelquefois l’avis d’un public plus spécialiste. D’ailleurs,
une recherche respectant une stratégie bien définie est plus fructueuse et utile à un travail scientifique.
Conclusion
L’objet du présent article n’est nullement de fournir un cours sur l’utilisation des moteurs de recherches et
des sites documentaires sur Internet, il s’agit principalement d’inviter tout jeune chercheur à la plus grande
prudence sur la validité des ressources consultées. Au vu de la présente analyse, nous avons recommandé
aux chercheurs de se définir une stratégie de recherche documentaire qui leur permettra d’accroitre
l’efficacité de cette recherche. Il est conseillé surtout de s’informer sur l’existence et le fonctionnement des
moteurs, des métamoteurs, etc. et d’extraire l’information documentaire nécessaire et utile à leurs travaux.
L’évaluation de la source consultée et de la fiabilité du contenu documentaire constitue un autre critère
essentiel dans la démarche de la recherche. La question de l’évaluation s’inscrit également dans une
problématique plus large parce qu’elle exige des connaissances plus spécialisées sur les domaines où se
situent les travaux scientifiques.

Bibliographie
BEAUD, M.,L’art de la thèse, la Découverte, Paris, 2011.
FOENIX-RIOU, B.,Guide de recherché sur Internet ; Outils et méthodes, Nathan Université, Paris,
2002.
SERRES A.,Évaluation de l’information ,sur Internet. Le défi de la formation.
http://tinyurl.com/q3rm5, (2005), consulté.
TIPHAGNE F., « Évaluer les ressources documentaires sur Internet pour mieux traduire », Le Langage et
l’Homme, Vol. XXXXXII, n. 1, juin 2007, p. 179-184.

Sitographie

http://sdis.inrs.ca/sites/sdis.inrs.ca/files/bordereau_recherche_avance.doc

Concept 1

ANALELE ŞTIINŢIFICE
ISSN 2435-1114

Concept 2

Concept 3

Concept 4

AND

OU
OR

ÉQUATION DE RECHERCHE :
Traduisez ici le plan de concepts en une équation de recherche, en inscrivant les opérateurs
appropriés et en utilisant les parenthèses, si nécessaire.
En français :
________________________________________________________________________________
______________________________
En anglais :
________________________________________________________________________________
_______________________________

Limitations


Année de
publication
Langue / couverture
géo
Type de document /
info

EXPERTS LIÉS À LA THÉMATIQUE DE RECHERCHE :

SUJET DE RECHERCHE

:

BORDEREAU DE STRATÉGIE DE RECHERCHE

ANNEXE 1

66

Résumez votre sujet en une phrase comprenant tous les aspects dont vous désirez traiter dans votre
travail. Encadrez les concepts porteurs.
PLAN DE CONCEPTS (MOTS-CLÉS) :

Inscrivez ici les experts et auteurs reconnus dans le domaine.
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
JOURNAL DE BORD DE MES RECHERCHES

Source interrogée
(base de données,
catalogue, site web, etc.)

Date

Mots-clés / équation utilisés

Entrez les concepts à inclure dans votre recherche sur la première ligne des colonnes 1 à 3. Si
nécessaire, entrer un concept à exclure à la colonne 4.
Inscrire, sous chacun des concepts, des synonymes ou des concepts apparentés. Si vous désirez
chercher dans des ressources en anglais, veillez à inclure la traduction de vos concepts.
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Marie-Eve Dugas, INRS-UCS
Adaptation du bordereau de stratégie
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LES MECANISMES DE LEXICALISATION SEMANTIQUE DES ADJECTIFS
Natalia CUBREACOV,
drd. USEM
Rezumat : Fenomenul ce vizează sensul figurat implică si conceptul de lexicalizare semantică. Cuvintele luate izolat,
în afara unui enunţ, nu pot să-şi însuşească un sens figurat, prin urmare, contextul este factorul ce determină sensul
unui cuvînt. Este imposibil de limitat sensul figurat la un singur cuvînt. Adjectivul, de obicei, nu constituie unităţi
independente dar se raportă la caracteristica fiinţelor sau obiectelor. Trezeşte interes analiza posibilităţilor de obţinere
a unor noi unităţi lexicalizate, în special cele ce ţin de adjective şi care la rîndul lor intră în uz fiind inspirate din
realitate, din tot ceea ce ne înconjoară.
Cuvinte cheie : lexicalizare, adjectiv, sens figurat, context, metaforă
Abstract : The phenomen on of figurative sense involves the concept of semantic lexicalisation.The words in isolation,
outside of a sentence, can not acquire a figurative sense, therefore, the context is the factor that determines the meaning
of a word. It is impossible to limitthe figurative sense to one isolated word.The adjective, usually, do not constitute
independent units, but characterize beings or objects.It is interesting to analyze the possibilities of obtaining new
lexicalisated units, especially those which involves adjectives.
Keywords : lexicalisation, adjective, figurative sense, context, metaphor

Les mots que répertorie un dictionnaire possèdent un ou plusieurs sens virtuels
stables. Mais considérés isolément, en dehors de tout énoncé, ils ne sauraient se charger
d’un sens figuré original. Un transfert de propriété sémantique suppose nécessairement
une relation entre deux domaines notionnels et lexicaux préétablis.
„On décèles un décalage entre la théorie et l’analyse des tropes. Par exemple dans le
groupe vie orageuse. Fontaniersouligne l’adjectifquiconstitue à lui seul la figure.
Maisdèsqu’ilvient
en
expliquer
la
significationfigurée,
ilraisonne
sur
le
rapportd’orageuseà vieen disant la vie d’unhommeviolemmentagité,
ne ressemble-t-elle
,
pas à un temps d’orage? Ilsembledoncimpossible dans cesconditions de limiter
l’expressionfigurée à un seul terme.
Le contexte est aussi un facteurquidétermine le sens d’un mot. Citons à titre d’exemple
l’adjectifauriculaire. Il est relatif à l’oreille dans nerfauriculaire, antonyme de publique,
dans confessionauriculaire, contraire d’aculaire dans témoinauriculaire; ajoutonsencore
la dénominationdoigtauriculaire (due au faitqu’il est si mincequ’ilentre dans l’oreille.
L’adjectif, aussicomme le verbe, ne constitue pas habituellement des unitésindépendantes,
mais se rapportentauxmanifestations ou auxcaractéristiques des êtres et des objets.
L’adjectif est un terme secondaire, incident au substantif (on ne peut pas dire blanc que de
quelque chose qui est blanc): chatte blanche.[Otto Duchacek. Précis de
sémantiquefrançaise p. 102].
Pour l’explication du statut métasémique de l’adjectif, il faut tenir compte du contexte
syntagmatique : il fait partie d’un groupe nominal N+Adj, ou Adj+N : chatte blanche,
grande chose. La transformation métasémique de l’adjectif consiste dans la substitution
d’un nom qui peut être d’une façon normale déterminé au propre par l’adjectif respectif
par un autre, la présence duquel produit une anomalie sémantique. De cette façon le miel
doux–la voix douce; le remplacement du déterminant miel qui tient au domaine sensoriel
du goût avec voix, qui fait partie de la sphère sémantique des sons, produit la dérivation
sémantique par l’intermédiaire de laquelle se réalise la relation métasémique.
Cette catégorie de métasémème, réalisée par l’intermédiaire de la transposition sensorielle
a été nommeé synesthésie ou même métaphore synesthésique. [Elena Slave. Metafora în
limba română. p. 49].
Certainessynesthésie sont formées par l’usage : voix aigue, odeur aigre, douleur sourde.
L’effet est plus frappant quand l’association sensorielle est plus inattendue.
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Les relations structurales des synesthésie sont très intéressantes. Dans voix douce au lieu
de douce peut être employé basse, calme. Sous la domination de voix, douce prend le
sens dénotatif du mot bas, tandis que son propre sens dénotatif devient connotatif.
La synesthésie s’approche à la métaphore explicite qui associe le terme propre et celui
figuré. Mais la synesthésie a une spécificité propre, autre que
celle de la métaphore explicite. Dans le cas de la synesthésie le paradigme métaphorique
se réalise syntagmatiquement. Dans le cadre de la synesthésie, la succesion des éléments
ne reproduit pas le paradigme comme-t-elle.
Le déterminé est l’anneau par l’intermédiaire duquel nous pouvons reconstruire le
paradigme initial : dans voix douce, voix basse nous montreque douce remplace le mot
basse.
On trouve intéressant d’ajouter plusieurs exemples de synesthésie:
„Les idées des dimensions et des poids peuvent être transposées dans les sphéres :
1. des sens: chant large; voix haute, large, grêle; ton de voix elevé; sons graves;
note basse, haute; petit bruit, bruit léger; grand tapage;
2. des odeurs: odeur légère, lourde;
3. des couleurs: couleurslégères, pesantes-dont le timbre n’est pas pur.
Les sens peuventêtre qualifiés par les adjectifs provenant d’autres sphèresque de
celle de l’ouie: voixclaire, limpide, sombre, voilée, son plein), clair, creux, argentin dont le son clair évoque de l’argent.
Lesreprésentations du toucherpeuventêtre transposées dans le domaine :
1. des sons: voix dure, rude, aigue, chaude, pointue; sons aigus, durs, perçants,
secs, rudes
2. des couleurs: couleur aigue, tranchante, teintes dures
3. des odeurs: odeurpiquante, pénétrante, parfum âcre
 liqueur âcre ; vin rude
4. du goût: sausepiquante; paire rêché,
Lesadjectifsconcernant la températurequalifientparfois des sons: voixchaude, son glacial
et des coulerscouleur froide, teintes chaudes.
Les adjectifs qui se rapportent au goûtdéterminentquelquelfois des substantifsdésignant
des sons: voix douce, aigue; des odeurs odeurdouce, aigre, fade et des couleurs couleur
savoureuse, appétissante, fade, insipide.
Les représentations auditives peuvent figurer dans le domaine des représentations
visuelles : couleur criarde, blancheuréclatante, toilette tapageuse.
Parfois on ressent certaines analogies entre les faits matériaux et les phénomènes
sensoriels d’une part et les phénomènes psychiques de l’autre. Or il y a certaines
connexités entre les concepts:
1. platet mauvais: style plat; ouvrage plat;
2. chaud ou ardent et impétueux, explosif ou étourdi; tête chaude ; avoir lesang
chaud; la discution a été chaude, homme, espritbrouillant; un ardent
adversaire;
3. chaud ou ardent et bienveillant, affable ou exalté; chaude affection, accueil
chaleureux; réception chaleureuse ; ardeur, amour ardent; coeurbrûlant;
4. chaud et nouveau, frais, une nouvelle toute chaude;
5. froid et réfléchi: sang-froid;
6. froid et insensible: accueil froid, glacial; plaisanterie froide;
7. dur et insensible; brutal ou pénible: coeur dur; paroles dures; dure vérité;
travail dur;
8. doux et agréable, tendre, modéré, bon ou calme: temps doux; doux souvenir;
doux sourire; regarddoux; caractère doux; femmedouce; douces paroles;
paroles mieilleuse; humeur douce;
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9. aigre ou amer et désagreable; caractère aigre; paroles acerbes; reproche amer;
regret amer; ironie amère;
10. aigu et désagréable: ton âcre; paroles piquantes;
11. légère et délicat: poésie légère; contours légères; homme léger; fautelégère;
12. salé ou épicè et indécent: plaisanterie salée; récit poivré; roman épicé.
Les plus intéressants sont les adjectifs métaphoriques basés sur la relation
d’intersection sémique entre le terme propre et celui figuré. Dans le cas de limpide, les
traits sémiques du terme propre sont : (le liquide) „pur, transparent” , dans celle du terme
figuré se réalisent les
caractéristiques : (psichique) „pur, sincère”. La caractéristique commune, qui constitue
l’intersection entre ces deux termes, est celle de pur, tandis que le trait caractéristique du
terme métaphorique est celui de sincère. La première caractéristique est celle
classématique, qui détermine les règles de la restriction sélective et par l’empiètement de
laquelle se produit l’anomalie sémantique.
Une catégorie très large est celle des participes verbaux du type: rompu, cassé,
sculptéqui se trouvent dans les listes de la métaphore verbale. Nous pouvons affirmer
qu’elles sont statiques par opposition aux verbes respectifs qui ont dans la plupart des cas,
une structure dinamique: sculpter - sculpté, rompre - rompu. Dans ces cas, nous
observons les possibilités d’obtenir des effets par l’intermédiaire de deux transferts. Le
participe rompu présuppose l’évocation de l’action de rompre, l’image de laquelle est très
concrète, suggestive; mais cette action est prise comme résultat et est utilisée pour rendre
la qualité abstraite: cassé.
Le décodage des métaphores participiales présuppose la présence des traits
sémantiques liés aux spécifiques structuraux du verbe et de l’adjectif.
Grâce à la valeur verbale, les synesthésies – moins nombreuses, ici – obtiennent des
caractéristiques suplémentaires; en comparant, par exemple: voix grosse avec voix cassée,
nous observonsque dans le derniercas, l’image est plus riche. A côté de la représentation
obtenue par l’intermédiaire de la transpositions ensorielle apparaissent les traits des
catégories du verbe et de l’adjectif, c’est-à-direaction-qualité.
Une organisation comme-t-elle montre l’incadration du code métaphorique dans la
structure entière de la langue, la symétrie des procédés, accompagnée par des nuances
concrètes, spécifiques.
Aussi, comme dans le cas du verbe, pouvons nous associer des termesmorauxavec
des épithètesphysiques, quireprésentent des caractéristiques des phénomènes de la nature:
Serein:
Cielserein– Clair, pur et calme;
Visageserein– Quimanque le calme, la tranquilité de l’esprit.
Limpide:
Eau limpide– Claire et transparente;
Un visage limpide– Simple, clair.
Lumineux:
Corpslumineux– Quiréfléchissent la lumière;
Intelligence lumineuse– Qui a beaucoup de lucidité, de clarté.
Sombre:
Nuitsombre– Peu éclairée;
Caractère sombre– Mélancolique, taciturne.
On observequelescaractéristiquesquisontnégatives, faisantpartie des caractéristiques des
phénomènes de la nature, gardentleurtonalité dans le transfert, quandelles se rapportent à
l’homme.
Leslexèmesadjectivauxquitiennent des végétaux, désignent au figuré des
traitsphysiques de l’homme, tandisqueceuxquiconcernentlesanimaux – des traits du
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comportement. Par l’intermédiaire de la transpositionmétaphorique, ellesdeviennent des
épithètesdépréciatifsconcernant la caractéristique morale de l’homme:
Fané:
Rosesfanées– Qui ont perdu la fraîcheur;
Visage fané– Qui a l’éclat, la fraîcheur altérée.
Sauvage:
Chicorée sauvage– Qui pousse naturellement;
Fille sauvage– Qui vit seule.
Les oppositions végétal-humain de même que animal-humain déterminent la rédistribution
des sèmes, qui mène à des incompatibilités
sémantiques caractéristiques aux nouvelles valeurs métasémiques.
Il est possible de transposer les caractéristiques humaines dans le cadre inhumain :
Homme fou– Qui est atteint de troubles mentaux;
Un succès fou – Excessif, considérable en nombre, en intensité;
Homme sain– Qui ne présente aucune atteinte pathologique ou anomalie;
Une économie saine– Qui ne présente aucune anomalie, où tout est régulier, normal.
Le transfert des qualités physiques en qualités morales est aussi relevant pour le
phénomène de la distribution :
Marcher d’un pas agile– Avoir de l’aisance et de la promptitude dans les mouvements du
corps;
Esprit agile – Qui comprend vite.
La variation de la distribution de certains adjectifs mène à un nombre riche de nuances;
dans le cas où l’association du déterminant avec le déterminé est moins prévisible,
l’information métasémique est plus grande.
Selon le contexte certains adjectifs verbaux peuvent être conçus activement ou
 ou des qualités: Une musique bruyante –
passivement, c’est-à-dire désigner des actions
une rue bruyante, dans ces cas, les mots musique et rue sont des sugets qui font l’action.
Dans un vieillardvoyant – une couleur voyante, vieillard est le suget de l’action et
unecouleur est l’objet. Dans l’exemple un spectateur payant – un billet payant,
spectateur est le sujet et billet est l’objet de l’action qui subit l’action.
On constate que la variation sémantique de l’adjectif à travers le prisme de la théorie
actantielle a lieu en fonction du déterminant, tandis que conformément à la théorie de E.
Coşeriu la théorie des solidaritéslexicales, la variationsémantique de l’adjectif
s’effectuegrâce au changement lexical du suget, du déterminant. Par exemple dans le cas
de musiquebruyante et
ruebruyante, lesdeuxmotsmusique et rueont la fonction du sujet, donc la seule différence
est de nature lexicale: musiquebruyante est la musiquequicontient des notes
musicalesarrangées d’unefaçonquirendlessonspareils au bruit; ruebruyante est une voie
publiqueaménagée dans uneaglomération.
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CERINŢE
de prezentare a articolelor ştiinţifice
spre publicare în «Analele ştiinţifice USEM»
În scopul asigurării calităţii şi evaluării echitabile a publicaţiilor ştiinţifice, autorii (cadre
USEM cu grad sau titlu stiintific), 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.
Lucrarea trebuie să prezinte interes pentru un mediu vast de cititori ai revistei.
Articolele şi recenziile se prezintă la redacţie conform cerinţelor de prezentare cu două luni
până la editare, pe suport electronic şi tipărite.

,
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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, 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, primul autor va fi de la
USEM, iar ceilalţi 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, cca 300 de semne, în limba română (sau rusă) şi
engleză (franceză);
4. Cuvinte cheie (în limba română (sau rusă)
şi engleză (franceză)) - maximum 5 cuvinte

reprezentative;
5. 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, recomandari etc importante care se
desprind in urma cercetarilor efectuate;
6. Referinţe bibliografice.
Textul va fi scris cu:
• Caractere – Times New Roman; 12 pt; interval – 1,0;
Paper size: A4 210 x 297 mm, Margins: top – 20 mm, bottom – 20 mm, left – 20 mm, right – 20
mm, alineat – 100 mm.
• Lucrarea ştiinţifică va conţine 4-8 pagini A4.
• 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.
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Referinţele bibliografice se plasează la sfârşitul articolului în ordine alfabetică (Nume,
iniţiala prenumelui, titlu, editură, an, pagini – Times New Roman, 12, Alignment left).
Bibliografia va conţine până la 12-15 referinţe bibliografice.
În text se vor indica trimiteri bibliografice (de ex., [5, p.5]).
Articolele tipărite se semnează de către autor şi se fixează data.
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 si pentru corectitudinea redactarii in limba engleza.
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:_________________



Trimiterea lucrarii(lor) presupune ca aceastea sunt originale si nu au mai fost publicate sau fac
obiectul publicarii în alte reviste.
Lucrarile in extenso se vor expedia prin e-mail si vor purta numele si prenumele primului autor,
avind extensia « doc » .Exemplu: Hontus Adelaida 1.doc; Hontus Adelaida 2.doc

Lucrările se vor expedia pe adresa: aurelia_turcan@mail.ru
Colegiul redacţional al revistei «Analele ştiinţifice USEM»
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