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REVISTA ŞTIINŢIFICĂ AL UNIVERSITĂŢII DE STUDII EUROPENE DIN MOLDOVA 

 «VECTOR EUROPEAN» 

 

 Revista ştiinţifică al Universităţii de Studii Europene din Moldova ―Vector European‖ a fost lansată în 

anul 2014 ca proiecţie a unui forum ştiinţific ce  promovează valorificarea diferitelor opinii, Uneori diametral 

opuse, cu privire la starea actuală a societăţii.  Spectrul problemelor examinate este extrem de larg. O atenţie 

sporită este acordată elucidării problemelor teoretico-practice din domeniul ştiinţelor social-economice şi 

umaniste prin prisma vectorului European al aspiraţiilor cetăţenilor ăn contextul integrării în spaţiul European 

al cercetării.  

 Revista conţine articole ale specialiştilor de vază atît din Republică, cît şi de peste hotare, doctori 

habilitaţi şi doctori – adepţi ai diferitelor viziuni, care se expun activ pe marginea proceselor ce au loc în viaţa 

politică, economică şi socială a ţării. De asemenea, Revista este un bun prilej pentru doctoranzii care abia 

acumulează experienţă în domeniul cercetărilor ştiinţifice, dar care doresc să se afirme. Prin intermediul 

‖Vectorului European‖ aceștia îşi pot face publice opiniile cu privire la diferite probleme actuale din domeniul 

economic, relaţiilor internaţionale contemporane, dreptului, psihologiei şi psihopedagogiei, lingvisticii şi 

comunicării, diversificînd astfel spectrul problemelor abordate. 

 

SCIENTIFIC JOURNAL OF EUROPEAN UNIVERSITY OF MOLDOVA 

«EUROPEAN VECTOR» 

 

 Scientific Journal of European University of Moldova "European vector" was launched in 2014 as a 

projection of a scientific forum that promotes the value of different opinions, sometimes diametrically opposed 

on the current state of society. The spectrum is extremely broad issues discussed. Special attention is given to 

elucidate the theoretical and practical problems of socio-economic sciences and humanities through the 

European vector aspirations in the European Research Area for citizens.   

 The scientific journal contains articles by prominent PhD specialists from Moldova as from abroad, 

followers of different visions that are exposed active on the processes taking place in the political, economic 

and social development of the country.  

 Also, the journal is a good opportunity for graduate and doctoral students wishing to gain experience in 

research and express their views on relevant issues. Through the journal "European vector" they can express 

their views on various current issues in the economic sphere, modern international relations, law, psychology 

and pedagogy, linguistics and communication, diversifying the range of problems addressed. 

 

НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ ЕВРОПЕЙСКОГО УНИВЕРСИТЕТА МОЛДОВЫ  

«ЕВРОПЕЙСКИЙ ВЕКТОР» 

 

 Научный журнал Европейского Университета Молдовы "Европейский вектор" был запущен в 

2014 году как проекция научного форума, который способствует обсуждению различных мнений, 

иногда диаметрально противоположных, о текущем состоянии общества в рамках устремления 

граждан к Европейскому вектору развития страны.  

 Спектр обсуждаемых тематик чрезвычайно широк. Отражая сложную научно – аналитическую 

тематику, публикация отображает изменения в обществе. Особое внимание уделяется определению 

теоретико-практических проблем социально-экономических и гуманитарных наук через  вектор 

Европейской интеграции исследовательского пространства. 

 Журнал содержит статьи видных национальных и зарубежных специалистов, докторов и 

кандидатов наук - последователей различных мнений. Они активно изъясняются по поводу процессов 

происходящих в политической, экономической и социальной жизни страны. Кроме того, журнал 

является хорошей возможностью для аспирантов и докторантов желающих накопить опыт научных 

исследований и высказать свою точку зрения по интересующим их проблемам. Через журнал 

«Европейский вектора» они могут высказать свои мнения по различным текущим вопросам в 

экономической сфере, современных международных отношениях, праве, психологии и педагогики, 

лингвистики и коммуникации, диверсифицируя, таким образом, круг отражаемых проблем. 
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CUVÂNT DE FELICITARE 
În luna martie, am marcat mai multe evenimente frumoase.   

Prima zi de primăvară, care este o încîntare pentru toți și mai ales pentru natură. Ghiocei 

plăpînzi își scot căpuțul cel alb din plapuma cea pufoasa, păsărele se întorc și copacii înfloresc. 

A treia zi de mărțițor a fost pentru universitarii de la USEM un fericit prilej de a felicita 

călduros, cu prilejul zilei de naștere Rectorul Iurie SEDLEȚCHI prof. univ., doctor în științe juridice. 

Redacția revistei de cercetări socio-umanistice VECTOR EUROPEAN se alătură și ea cu cele 

mai frumoase urări de noroc și sănătate pentru domnul Rector. 

În această zi luminoasă şi plină de semnificaţie, avem deosebita plăcere să Vă adresăm cele 

mai sincere felicitări şi urări de bine cu prilejul aniversării DVS! Această felicitare reprezintă un 

simbol al aprecierii noastre față de dedicația și atitudinea pe care o aveți pentru fiecare dintre noi! 

Vă dorim multă sănătate, fericire, creativitate, noi iniţiative şi performanţe. Fie ca planurile 

propuse să se materializeze şi să atingeți noi culmi ale succesului. În plan personal, vă dorim din 

suflet cer senin, pace în casă, sănătate, fericire, bunăstare şi realizarea tuturor aspiraţiilor. Astăzi 

avem o oportunitate în plus ca să apreciem înalt eforturile profesionale depuse de către DVS în 

realizarea unor scopuri comune bine determinate și să vă subliniem calităţile profesionale, 

perseverenţa, onestitatea şi responsabilitatea pe care le manifestaţi zilnic în abordarea diferitor 

dificultăți, iar aceste succese au fost obţinute graţie spiritului de echipă, devotamentului şi 

capacităţii DVS de a percepe şi soluţiona cele mai diverse probleme. 

Să vă dea Domnul sănătate şi putere să luptaţi pentru idealurile dumneavoastră. Să aveţi parte 

numai de clipe minunate, de bucurii şi fericire alături de cei dragi și satisfacție din munca nobilă pe 

care o practicați! 

Visele de astăzi să devină realitate, speranțele de mîine împliniri, iar gîndul bun și fericirea să 

vă însoțească mereu. 

La mulți ani! 

 

Cu stimă, 

Redacția revistei de cercetări socio-umanistice  

VECTOR EUROPEAN 
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FELICITARE CU ZIUA DE 8 MARTIE! 

 

MULT STIMATE DOAMNE ŞI DOMNIŞOARE! 

Primăvara… anotimpul renașterii, al trezirii la viață, face acum de 8 Martie, ziua 

cea mai plină de feminitate, zâmbete, și căldura sufletească! 

Cu ocazia zilei de 8 martie Vă uram o primăvara frumoasă, cu soare, fericire şi 

toată dragostea noastră prinsă într-un frumos buchet de ghiocei, ce vestesc venirea 

unei noi primăveri! 

Fie ca toate împlinirile frumoase, sănătatea și spiritul acestei zile să vă 

însoțească pretutindeni. Fie ca primăvara iubirii sa vă inunde sufletul cu bucurie și cu 

parfumul tuturor florilor sale! Viața, arta, chiar și energia se declina la feminin. 

Ideea, ca și lupta și pâinea sunt tot la feminin. Privind femeile, sfârșești a crede în 

mitul cu supraoamenii în care fiecare din ele valorează cât doi bărbați. Ambițioase, 

dinamice, cu plăcerea muncii, emotive și eficace, fac ca intervenția dumneavoastră să 

fie mai intuitivă, mai psihologică, benefică….  

Vă dorim un 8 Martie cât mai frumos! 
 

 

 
 

 

Cu stimă, 

Redacția revistei de cercetări socio-umanistice  

VECTOR EUROPEAN 
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STUDII, EVALUĂRI, ANALIZE ALE SOCIETĂŢII CUNOAŞTERII 
 

ОТКРЫТЫЕ ИННОВАЦИИ В ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАНАХ И  

РЕСПУБЛИКЕ МОЛДОВА 

OPEN INNOVATION IN FOREIGN COUNTRIES AND IN THE  

REPUBLIC OF MOLDOVA 
 

Н.П. ПЕРЧИНСКАЯ, 

д.э.н., ведущий научный сотрудник Национального института 

экономических исследований, Республика Молдова 

natperch@yahoo.com 

 
Аннотации. Дается краткий обзор мировой практики применения открытых инноваций ведущими глобальными 

компаниями. Рассматривается ситуация в Республике Молдова относительно открытых инноваций. 

Предлагаются рекомендации по постепенному внедрению открытых инноваций в экономику нашей страны 

Ключевые слова: открытые инновации, закрытые инновации, Агентство по инновациям и трансферу 

технологий Республики Молдова. 

Abstract.The article provides a brief overview of world practice concerning open innovations gained by leading global 

companies. It is also considered the situation of the Republic of Moldova regarding to open innovations. Are made 

recommendations to the gradual introduction of open innovations in our economy 

Keywords: open innovation, closed innovation, Agency for Innovation and Technology Transfer of the Republic of 

Moldova 

JEL: O31-39, O570.  

Введение: 

Республика Молдова выбрала инновационную модель развития национальной 

экономики, для которой механизмы «открытых инноваций» будут создавать непрерывный 

поток инноваций, объединять разнообразный опыт и компетенции многих компаний. В 

результате этого создастся база для инновационных прорывов, которые необходимы для 

устойчивого конкурентоспособного развития страны.  

На современный момент проблема открытых инноваций активно не обсуждается в 

научной среде нашей республики, и само государство неэффективно управляет даже той 

интеллектуальной собственностью, которая создана на бюджетные средства. Исследование 

парадигмы открытых инноваций в трудах молдавских ученых не проводится. 

  Открытые инновации - это подход к инновациям, c помощью которого задействуются не 

только внутренние источники, но также и внешние. Смысл открытых инноваций заключается 

в том, что с углублением экономической глобализации, информатизации странам мира 

необходимо объединять усилия для сотрудничества в области инноваций, чтобы накапливать 

знания и ценности и таким путем решать проблемы развития. Сущность модели открытых 

инноваций заключается в том, что компания может привлекать новые идеи и выходить на 

рынок с новым продуктом не только благодаря собственным внутренним разработкам, но 

также в сотрудничестве с другими организациями. Процесс исследований и разработок теория 

открытых инноваций определяет, как открытую систему [1,2].  

Суть же модели закрытых инноваций заключается в самостоятельной разработке, 

финансировании и выведении на рынок инноваций. Наиболее полно категория открытой 

инновации рассмотрена в книге Генри Чесбо [5], в которой он противопоставляет открытую 

инновацию традиционной или закрытой.  

Краткий обзор мировой практики применения открытых инноваций ведущими 

глобальными компаниями 

Ярким примером открытой инновации является - InnoCentive 

[https://www.innocentive.com] - глобальный научно-исследовательский форум, «Биржа 

инноваций» современного мира. В 2008 году одна из ведущих компаний мира в области 

фармацевтики Roche объявила конкурс на сайте Inno Centive. За небольшой промежуток 

времени она получила 113 предложений, из которых компания нашла решение, которое она 

mailto:natperch@yahoo.com
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искала 15 лет. В настоящее время имеется уже значительное количество сайтов иностранных 

компаний, у которых можно найти раздел, посвященный открытым инновациям, где каждый 

может оставить свои идеи и пожелания. Некоторые идеи оцениваются в сотни тысяч долларов. 

Концепция открытых инноваций доказала свою способность создавать 

дополнительную ценность и ведущие компании мира успешно внедряют идеи концепции ОИ 

в реальные источники конкурентного преимущества: 

 IBM [https://www.ibm.com/developerworks/university/collaborativeresearch/] 

 BMW [http://www.bmwgroup-ideacontest.com]  

 Dell [http://www.ideastorm.com] 

 HP [http://www.hpl.hp.com/open_innovation/] 

 Procter & Gamble (P&G)  [http://www.pg.com/connect_develop/index.shtml]  

 Starbucks [http://mystarbucksidea.force.com] 

 Xerox [http://www.xerox.com/innovation/management/enus.html]  

 Philips и Nokia и многие другие. 

К примеру, IBM продает идеи для получения большего количества непосредственных 

доходов, чтобы быть ведущей компанией по стандартам и развивать крупные 

технологические платформы. IBM имеет сильную стратегию лицензирования, которая 

состоит из агрессивного патентирования. Открытые инновации не заключаются в раздаче 

своих идей (защита своей интеллектуальной собственности должна иметь место перед 

выходом на рынок), производственных совместных предприятий, и стратегических альянсов 

по совместному развитию. Они должны быть направлены на расширение рынка и клиентской 

базы, с которой можно связаться напрямую посредством своих патентованных продуктов. 

Помимо этого, компания использует свои бренды технического и программного обеспечения в 

продуктах других разработчиков. IBM построила экосистему инноваций, включая 

лаборатории внутренних исследований, университеты, компании венчурного финансирования, 

разработчики, промышленные консорциумы, правительственные лаборатории, отношения 

перекрестного финансирования и оффшорные инновации. Все это позволяет компании 

использовать внешние идеи и повышать эффективность собственных исследовательских 

лабораторий. [3]. 

Philips -компания, открывшая собственный кампус НИОКР для многих других игроков. 

Она получает выгоду от продажи им и покупки у них идей и знаний. Это позволяет компании 

в сети превосходить одиночных и менее связанных между собой игроков. 

В Китае, который является глобальным участником НИОКР, политика открытых 

инноваций вышла на первый план из-за китайской системы поддержки инновационной 

деятельности. Устойчивое развития Китая можно объяснить трудолюбием и мудростью 

китайского народа. Главными ключевыми элементами, которые стимулировали 

инновационную деятельность, были реформа и открытость. Основные инструменты китайской 

интенсификации инновационного развития [4]: 

 создание правительства инновационного типа и устранение барьеров для ведения 

инновационной деятельности. Здесь была поставлена задача по упрощению 

административных барьеров и передача решений на низовой уровень; 

 снижение порога входа на рынок для инновационных компаний. Основная задача- 

ограничение вмешательства государства и создание участникам условий для реализации 

своей творческой энергии; 

 упрощение режима права собственности на научно – технические разработки, передача 

новаторам права распоряжаться результатами исследований, введение льгот на эту 

деятельность; 

 создание среды для защиты инноваций. что усилило защиту прав интеллектуальной 

собственности и честную конкуренцию; 

 переориентация предприятий на инновационный путь развития и внедрение новых 

технологий 

Финляндия является одним из передовых государств, которые успешно применяют 

парадигму ОИ. В Финляндии, также, как и во всем мире, уделяется большое внимание 

http://www.pg.com/connect_develop/index.shtml
http://www.xerox.com/innovation/management/enus.html
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развитию технопарков, которые рассматриваются в качестве одного из важнейших элементов 

инновационной инфраструктуры страны. Технопарки способствуют углублению 

сотрудничества государственных исследовательских центров и университетов с 

промышленностью.  

В России государственная корпорация Ростехнологии» использует внедрение 

механизмов открытых инноваций, в которой усиливается кооперация и аутсорсинг. 

Государственная корпорация «Ростехнологии» уже провела первый открытый конкурс 

гражданских инновационных проектов организаций оборонно-промышленного комплекса 

России. 12 проектов-победителей будут активно развивать совместный бизнес с 

организациями ГК "Ростех". Данный конкурс преобразован в постоянно действующее Окно 

открытых инноваций [8].  

Примером развития и продвижения открытых инноваций также является проведение 

Московского международного форума инновационного развития «Открытые инновации», 

который впервые был организован в 2012 году. Сегодня форум является глобальной 

дискуссионной площадкой, посвященной новейшим технологиям и перспективам 

международной кооперации в области инноваций. Мероприятие объединяет представителей 

российского и зарубежного бизнеса, власти и науки с целью обмена опыта и анализа основных 

мировых тенденций в области инноваций. Правительство считает, что успешная реализация 

проекта по инновационному развитию России возможна только в случае объединения нации 

вокруг этой идеи [7].  

Ситуация в Республике Молдова относительно открытых инноваций. 

Определенное количество молдавских фирм разных отраслей и размера уже успешно 

используют на практике некоторые элементы концепции открытых инноваций - продажи и 

покупки знаний, участие в общественно финансируемых совместных исследовательских 

проектах. Это, в основном компании сектора ИКТ, Агентство по инновациям и трансферу 

технологий. В этой инновационной структуре академического подчинения за период 2007 –

2013гг. было поддержано 271 проекта на сумму более 213 млн. леев.  

На сегодняшний день в Республике Молдова большинство компаний функционирует 

на основе модели закрытых инноваций. Это, когда внутри компании происходит зарождение 

идеи, после чего эту идею развивают в рамках компании и воплощают в продукт также внутри 

одной компании.  В традиционной закрытой модели инноваций новые идеи, развитие новых 

продуктов, их производство происходит исключительно внутри компании. здесь любой ценой 

перекрывается доступ конкурентам к этим идеям.  Поэтому при данной модели молдавская 

экономика теряет перспективные разработки с большим потенциалом повышения 

конкурентоспособности: многие компании имеют перспективные идеи для внедрения их на 

рынке. Компании, которые скрывают информацию о проведенных ими исследованиях, теряют 

значительную часть прибыли, которую могли бы получить за счет использования другими 

компаниями их разработок и исследований. Существует риск потери разработчиков и 

инновационных идей. 

Большим разрушающим фактором закрытой системы является утечка информации 

изнутри компании и текучесть кадров. 

Главной же идеей модели открытых инноваций является не создание нового 

изобретения, которое обеспечит конкурентное преимущество компании, а поиск технологий, 

идей, которые могут удовлетворить существующую потребность клиентов. 

Молдавские фирмы хорошо интегрируют внешние знания и получают от этого личную 

выгоду. Однако еще остается большой резерв для усовершенствования внешнего 

использования собственных знаний, особенно относительно уровня знания о наличии НИОКР. 

Их нельзя применить внутри компании, поэтому следует активно находить внешних 

покупателей. 

Элементы открытых инноваций можно проследить и в молдавской практике, в 

частности на проходящих ежегодных Саммитах Информационно-коммуникационных 

Технологий (ИКТ) Moldova в 2013 и 2015гг. В них принимали участие руководители и 

специалисты отечественных и зарубежных ИT-организаций (Intel, Microsoft, IBM, HP, Endava, 
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Fujitsu, Kaspersky, NetApp, InfoWatch, Cisco, Hitachi, Elo Digital Office); руководители 

государственных структур, международных и общественных организаций, влияющих на 

молдавскую IT-индустрию, эксперты и бизнесмены. На данных форумах рассматривались 

вопросы и были организованы площадки-дискуссии по вопросам открытых инноваций. Так, 

например, на Саммите (ИКТ) Moldova 2013 года   Вопросы открытых инноваций 

рассматривались на секциях «Открытое правительство», «Открытые инновационные 

экосистемы», «Открытые данные», на которых выступили в качестве спикеров или 

модераторов эксперты в области открытых инноваций из США, из стран Восточной Европы и 

СНГ. На Moldova ИКТ Summit 2015 также красной линией прослеживалась тенденция к 

открытым инновациям. Здесь выступило более 80 спикеров, экспертов из Республики 

Молдова, США, Эстонии, Израиля, Италии, Литвы, Латвии, Болгарии, Германии, Румынии, 

Нигерии и Украины, которые обменивались информацией в рамках Открытых инноваций. 

Представленный проект по кибербезопасности явился проектом открытых инноваций, 

поскольку предложил системный и комплексный подход для предупреждения рисков, 

который применим ко всем странам. 

 По нашему мнению, активным создателем открытых инновационных площадок в 

Молдове является Агентство по инновациям и трансферу технологий. АИТТ заряжает 

республику инновациями благодаря обмену опытом и сотрудничеству всех участников 

экосистемы технопарка — резидентов, партнеров, инвесторов. Агентство эффективно 

реализуют принцип открытых инноваций и способствует консолидации сообщества 

инновационных предпринимателей и созданию инновационных площадок, в качестве которых 

выступают технопарки и инновационные инкубаторы[6].  

Главным назначением созданных АИТТ трех технопарков является активизация 

инновационных процессов за счет успешной реализации проектов и в конечном итоге - 

повышение конкурентоспособности бизнес и пространственной экономики. 

В данных открытых инновационных структурах новаторы ведут собственные 

разработки, и также осваивает приобретенные на стороне технологии. Каждый резидент 

работает над разработкой инновационного продукта, которого ещѐ нет в Молдове 

Для открытых молдавских новаторов, которые активно передают собственную 

интеллектуальную собственность, может стать проблемой «вымывание» научно-технического 

задела по передовым направлениям. Поэтому необходим механизм формирования модели 

открытых инноваций с учетом преимуществ и угроз международного обмена знаниями и 

технологиями. Сейчас из государственного бюджета выделяются деньги в виде грантов на 

поддержку проектов по трансферу технологий. На выполнение проекта из государственного 

бюджета финансируется до 50 % от общей стоимости проекта, остальные средства должен 

внести экономический агент – координатор проекта или третье лицо - спонсор проекта. С 

государственного бюджета выделяется максимум 2 млн. леев на один проект 

Агентство по инновациям и транферу технологий, а также частные компании ИКТ 

частично финансируют инновационные проекты, покупают разработки и привлекают самих 

специалистов для работы в своих компаниях 

По данным АИТТ ежегодно увеличивается объем реализованной инновационной 

продукции (рисунок 1), однако крупных сдвигов в области инновационного развития пока не 

наблюдается. Сам рост продаж инновационной продукции эксперты АИТТ объясняют 

широким продвижением их структурой на национальных и международных выставках. 

Только в 2014 году АИТТ участвовало в 2 национальных и 3 специализированных 

международных выставках, которые можно отнести к сфере "Открытых инноваций". 
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Рисунок 1.  Количество финансированных проектов по трансферу 

Источник: Разработано на основе данных отчетов АИТТ 2005-2014гг. 

 

 Согласно данным АИТТ финансирование проектов поднялось от 125.000 лей до 451.152 

леев. За всѐ время функционирования АИТТ из 700 заявок было финансировано 271 проектов 

по трансферу технологий в различных областях экономической деятельности. Однако 

большинство заявок не были удовлетворены из-за несоответствия техническим требованиям, 

вследствие чего они не проходят экспертизу.  

 
Рисунок 2.  Динамика финансирования проектов по трансферу технологий, млн.лей 

Источник: Разработано на основе данных отчетов АИТТ 2005-2014гг. 
 

Молдавские университеты должны активнее выступать в качестве посредников для 

передачи знания от исследователей в промышленность и участвовать в бизнес проектах 

(технический университет, ASEM), а компании пытаются вовлекаться в образовательный 

процесс. В настоящее время таким примером является Технический университет Молдовы, на 

базе которого эффективно формируется Инновационный центр - новая инновационная 

площадка для оказания услуг среднему и малому инновационному бизнесу.  

 

Выводы: 

1.Управление открытыми инновациями – это совокупность мер по планированию, 

организации, координации и контролю над открытостью инновационных процессов, которые 

направлены на достижение максимальных доходов на основе интенсификации 

взаимодействий с внешней инновационной средой. 

2. Молдавские фирмы хорошо интегрируют внешние знания и получают от этого 

личную выгоду. Однако еще остается большой резерв для усовершенствования внешнего 

использования собственных знаний, особенно относительно уровня знания о наличии НИОКР. 

Их нельзя применить внутри компании, поэтому следует активно находить внешних 

покупателей. Для этого целесообразно создать определенную инфраструктуру - 

инновационные посредники и рынок технологий в целом 

3. Крупные госкорпорации в Молдове не с большим желанием покупают новые 

разработки. Об этом свидетельствует выставка - площадка для демонстрации инновационных 
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достижений в стране, изучения конкурентной среды, налаживания деловых связей и 

привлечения инвестиций. В 2014 году выставка, организованная АИТТ стала основной 

площадкой открытых инноваций и для молодых новаторов. 

4.Принцип, «инновационного взаимодействия», выдвинутый Г. Чесбро, должен стать 

основой продвижения парадигмы открытых инноваций в нашей стране, которую необходимо 

применять на практике молдавскими компаниями. 

5. Для внедрения и эффективного функционирования модели открытых инноваций в 

Республике Молдова необходимо создать ряд базовых институциональных условий: 

 безопасность бизнеса и населения; 

 высокий уровень и качество человеческого капитала; 

 экономическая свобода и конкурентные рынки; 

 привлекательный инвестиционный климат (социальная и политическая стабильность, 

снижение уровня коррупции, серьѐзную законодательную и нормативную базу); 

 развивающееся гражданское общество; 

 свободные ресурсы для реализации инноваций и др. 

Необходимо, чтобы применяемые в республике открытые инновации базировались на 

следующих принципах: 

 перехода от использования исключительно внутренних закрытых разработок к 

использованию внешних знаний; 

 наличия огромного количества идей на рынке, которые могут принести прибыль для 

компании; 

 формирования устойчивой бизнес-модели организации, которая является более 

приоритетной по сравнению с первенством на рынке; 

 эффективного использования внутренних и внешних идей и разработок. 

Применения модели открытых инноваций будет способствовать достижению 

долгосрочного успеха на современном динамичном рынке в области инноваций и 

продвижению новых разработок. 

Внедрению модели открытых инноваций будет содействовать участие страны в 

международных научно-технических программах, европейских технологических платформах, 

внутренняя инфраструктура для взаимодействия с внешним научно-техническим окружением 

и инновационной инфраструктурой (сети, инновационные ВУЗы, технопарки, институты 

развития и т.д). 
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Аннотация. Важность инноваций в государственном секторе признается во всем мире. Страны ЕС ведут 

активные исследования в этом направлении. Задачу активизации таких исследований следует решить и 

Украине, на пути интеграции в еврозону. Целью статьи является анализ инновациоонности государственного 

сектора по методике и индикаторам, предлагаем в ЕС. Использованный метод базируется на анализе 

соответствующих и доступных статистических данных по Украине. Основной результат состоит в том, что 

бы показать позицию Украины по сравнению с другими странами в сфере  инновационности государственного 

сектора; обрисовать основные тенденции такого развития; максимально отобразить роль государственного 

сектора в инновационных  процессах. привлечь внимание общества и правительства к вопросам эффективного и 

качественного предоставления государственных услуг.  
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Abstract. The importance of innovation in the public sector is recognized as a  critical issue around the world. The EU 

countries aredoing active research in thisarea. This Task should be solved by Ukraine on the way of integration into the 

euro zone. The aim of the article is to analyze innovations in public sector on the base of utilization  of methodology and 

the indicators offered by the EU. The method, which is  used in the study,  is based on an analysis of relevant and 

available statistics on Ukraine. The main findings show the position of Ukraine in comparison with other countries in 

the development of innovative public sector; outline the main trends:  demonstrate role  of public sector in innovative 

development; attract attention of the general  public and the government to the  issues of efficiency and quality of public 

services. 
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Введение: 

Инновационное развитие  охватывает все сферы экономической деятельности. При 

этом внимание мировой научной общественности и представителей бизнеса все чаще 

смещается к вопросам организации эффективной и благоприятной среды для инновационной 

деятельности. В сегодняшних реалиях кризисных явлений глобальной экономики и постоянно 

растущих затрат, необходим арбитр и регулятор экономических процессов.  

В странах ЕС эту роль выполняет государственный сектор. На его долю приходится 

более 25% от общей занятости и значительной части экономической деятельности в 

государствах-членах ЕС-27
1
. Кроме того, эффективный и производительный государственный 

сектор является  сильным фактором экономического роста, в том числе - за счет 

разносторонней поддержки частного сектора. 

 

Основная часть: 

В европейских странах в последние годы сосредоточено внимание на важности и 

необходимости инноваций в государственном секторе. Инновации в госсекторе 

рассматриваются как интсрумент борьбы с растущим бюджетным давлением, за счет более 

эффективного управления и предоставления недорогих и качественных услуг. В свою очередь 

трансформируются отношения между государством и потребителями государственных услуг. 

Из-за экономического кризиса и резкого сокращения бюджета, оценка эффективности 

инновации в государственном секторе, их производительность – представляют важные 

                                                 
1
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вопросы для правительства многих стран, и ЕС в том числе. Для Украины, как государства 

которое долгое время строила свою экономику в условиях командно-административной 

системы важно эволюционно переосмыслить роль государственного сектора в собственной 

экономике. 

Общая демократизация и становления гражданского общества стало именно той 

движущей силой, которая начала процесс модернизации деятельности государственного 

сектора. Сейчас встал вопрос трансформации Украины в «сервисное государство», одной из 

основных функций которого признается обслуживания граждан и бизнеса, с целью 

удовлетворения их потребностей. В таком государстве юридические и физические лица в 

отношениях с органами власти являются не «просителями», а потребителями услуг
2
. 

Исторически сложилось, что государственный сектор развивался, несколько иначе, чем 

частный – где эффективность и инновации всегда были важны для устойчивого успеха. По 

большому счету, государственный сектор, практически всегда, находился в «зоне комфорта» в 

отличие от частного. Финансовый кризис последних лет меняет правила игры для 

государственного сектора, и сегодня эффективность и производительность в нем занимают 

центральное место в работе правительств стран Европы. В основном работа направляется в 

русло решения важных бюджетных ограничений и оптимизации расходов. 

Таким образом, после принятия стратегии Европа 2020, Европейская Комиссия 

запустила пилотный проект «Европейское инновационное табло государственного ектора» 

(European Public Sector Innovation Scoreboard) с целью улучшения способности анализировать 

эффективность и производительность экономики. Основная идея этого проекта – отразить 

инновационные процессы отдельно в государственном секторе стран-участниц ЕС, в 

контексте общего проекта Инновационное табло ЕС. В 2013 году этот проект был реализован  

как попытка лучшего понимания и анализа инновационных процессов в государственном 

секторе. Он был разработан на основе опыта предыдущих национальных и региональных 

проектов, проверенных и широко обсуждаемых с рядом ключевых экспертов. 

Для проведения оценки в этом проекте выделяют семь групп показателей. Для 

измерения используются подходы аналогичные системе оценок Инновационного Табло ЕС. 

Семь групп показателей охватывают 22 индикатора. Данные по индикаторам получены из 

различных источников, включая Евростат, ОЭСР, Всемирный банк, Всемирный 

экономический форум и Innobarometer за 2010
3
 и 2011

4
 годы. 

Исследуя возможность имплементации отечественных данных инновационности 

развития государственного сектора в рамки европейского проекта, мы столкнулись с 

отсутствием большинства необходимых данных. Основной причиной этому послужило, 

отсутствие Украины среди стран участниц специального исследования – «Innobarometer», в 

котором анкетировались государственные органы управления и предоставления услуг 

населению. В общем, возможности оценки инновационного развития отечественного 

государственного сектора отражены в Таблице 1. 
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4
 European Commission / Flash Eurobarometer 343 / Innovation in the public sector: its perception in and impact on 

business. – 2011.– Режим доступа:http://ec.europa.eu/public_opinion/flash/fl_343_en.pdf 
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Таблица 1.  

Возможности оценки инновационного развития отечественного  

государственного сектора 

 Основные показатели Статистические источники 

Возможности 

расчета для 

Украины 

1.1. Человеческие ресурсы   

1.1.1. 
Доля занятости в «творческих 

профессиях» 

Международная 

стандартизированная 

классификация занятий 

(ISCO-88). Используются 

данные по 1 и 2 группе 

Теоретически 

возможно 

1.1.2. 

Доля сотрудников в государственных 

организациях, которые имеют высшее 

образование 

Данные по Innobarometer 2010 

года. Вопрос 8. 
Необходим опрос 

1.2. Качество государственных услуг   

1.2.1. Эффективность правительства 

Worldwide Governance 

Indicators в разрезе 

соответствующего 

индикатора 

Возможно 

практически 

1.2.2. Регуляторное (нормативное) качество 

Worldwide Governance 

Indicators в разрезе 

соответствующего 

индикатора 

Возможно 

практически 

1.2.3. 

Повышение эффективности 

государственных услуг за счет 

использования ИКТ 

The Global Information 

Technology Report в разрезе 

соответствующего 

индикатора «ICT use and 

government efficiency» 

Возможно 

практически 

1.2.4. 
Онлайн доступность государственных 

услуг 
UN E-Government Survey 2014 

Теоретически 

возможно 

1.2.5. 
Индекс развития электронного 

правительства (EGDI) 

E-Government Development 

Index 

Возможно 

практически 

2. Деятельность   

2.1. Мощности   

2.1.1. 

Доля инноваторов которые 

разрабатывают инновации в рамках 

собственной организации. 

Данные по Innobarometer 2010 

года. Вопрос 3. 

 

Необходим опрос 

2.1.2. 

Доля процессных новаторов, которые 

занимаются инновациями в рамках 

собственной организации 

Данные по Innobarometer 2010 

года. Вопрос 7. 

 

Необходим опрос 

2.2. Движущие силы и препятствия   

2.2.1. 
Важность внутренних препятствий для 

инноваций 

Данные по Innobarometer 2010 

года. Вопрос 18. Имеют 

значение ответа «Большое 

значение» по позициям А, Б, 

В, Е, Е. 

Необходим опрос 

2.2.2. 
Важность внешних препятствий для 

инноваций 

Данные по Innobarometer 2010 

года. Вопрос 18. Имеют 

значение ответа «Большое 

значение» по позициям Г, Д. 

Необходим опрос 
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2.2.3. 
Активное участие в управлении 

инновациями 

Данные по Innobarometer 2010 

года. Вопрос 14. Имеют 

значение ответа «Очень 

важно» по позициям А. 

Данные по Innobarometer 2010 

года. Вопрос 17. Имеют 

значение ответа «Полностью» 

по позициям А, Б. 

Необходим опрос 

2.2.4. Важность внешних знаний 

Данные по Innobarometer 2010 

года. Вопрос 14. Имеют 

значение ответа «Очень 

важно» по позициям В, Е. 

Необходим опрос 

2.2.5. 

Доля работников, занятых в группах, 

регулярно встречаются для разработки 

инноваций 

Данные по Innobarometer 2010 

года. Вопрос 9. 
Необходим опрос 

3. Результативность   

3.1. Новаторы   

3.1.1. 

Доля организаций в сфере 

государственного управления с 

инновационными услугами, 

коммуникациями, процессами или 

организационными инновациями 

Данные по Innobarometer 2010 

года. Вопрос 5, вопрос 6. 
Необходим опрос 

3.1.2. 
Доля «новых» услуг по всем 

инновационных услуг 

Данные по Innobarometer 2010 

года. Вопрос 1. 
Необходим опрос 

3.1.3. 
Производительность в 

государственном секторе 

The System of  National 

Accounts (OECD) 

Теоретически 

возможно 

3.2. Влияние на эффективность бизнеса   

3.2.1. 
Совершенствование государственных 

услуг для бизнеса 

Данные по Innobarometer 2010 

года. Вопрос 4. 
Необходим опрос 

3.2.2. 
Влияние инновационных 

государственных услуг на бизнес 

Данные по Innobarometer 2011 

года. Вопрос 3, вопрос 5, 

вопрос 6, вопрос 7, вопрос 8. 

Необходим опрос 

3.3. Государственные закупки   

3.3.1. 
Государственные закупки как 

движущая сила бизнес-инноваций 

Данные по Innobarometer 2011 

года. Вопрос 14. 

Необходим 

опрос 

3.3.2. 
Государственные закупки 

высокотехнологичной продукции 
Global Competitiveness Report 

Возможно 

практически 

3.3.3. 
Важность инноваций в области 

закупок 

Данные по Innobarometer 2010 

года. Вопрос 21. 

Данные по Innobarometer 2011 

года. Вопрос 16. 

Необходим опрос 

Источник: European Commission / Public Sector Innovation Scoreboard 2013 – A pilot exercise. – 2013. – 

74 pp. 
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Как видно из таблицы,  большее количество данных для оценки можно получить за 

счет дополнительного исследования. Для этого необходимо разработать анкету согласно 

обследованию «Innobarometer» за соответствующие годы и провести его среди представителей 

отечественного государственного сектора. На данном этапе нашей работы можно частично 

оценить инновационность развития государственного сектора в Украине по индикаторам 

1.2.1, 1.2.2., 1.2.3., 1.2.5., 3.3.2. Но этого не достаточно для получения объективного 

результата, для сравнения со странами ЕС. Как отмечают европейские эксперты: для оценки 

необходимо иметь не менее 75% статистических данных
5
. Поэтому, оценить инновационное 

развитие отечественного государственного сектора возможно частично, в разрезе 

существующих данных. 

Если вернуться к ЕС, общие результаты по этому исследованию показывают, что 

государственный сектор в Европе и других рассматриваемых странах, имеет достаточно 

высокий уровень инновационности (Рисунок 1.).  
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Рисунок 1. Оценка инновационного развития государственного сектора ЕС и 

других стран (усредненные данные) 2013 год 
Источник: Составлено автором на основе: European Commission / Public Sector Innovation 

Scoreboard 2013 – A pilot exercise. – 2013. – 74 pp. 

 

Автором было принято решение считать средние значение с учетом информации по 

всем странам, которые рассматриваются в проекте «Европейское инновационное Табло для 

Государственного Сектора». Так как, в проекте отсутствует значение и определения 

соответствующего «индекса», полученные данные абстрактно исчисляются в единицах. 

Таким образом, среднее значение инновационности, всех рассматриваемых стран 

составляет 29,5 ед. Лидирующие позиции занимают: Дания (36,0), Бельгия (35,2),  Португалия 

(34,3), Швеция (34,1), Ирландия (33,9), Латвия (33,7). Затем идут страны с более низкими 

показателями, но следует заметить, что исходя из Рисунка 1., в приделах колебания значения 

оценки в рамках указанных в Инновационном Табло ЕС
6
, можно отсортировать группы стран 

по критериям развития: инновационный лидер, активный инноватор, умеренный 

инноватор и инноватор который формируется.  

Как уже отмечалось, данные по Украине можно получить по 5-ти индикаторам: 1.2.1. 

Эффективность правительства, 1.2.2. Регуляторное (нормативное) качество, 1.2.3. 

Повышение эффективности государственных услуг за счет использования ИКТ, 1.2.5. 

Индекс развития электронного правительства (EGDI), 3.3.2. Государственные закупки 

высокотехнологичной продукции. По мнению автора, в данном случае, целесообразно 

                                                 
5
 Innovation Union Scoreboard 2014 – Режим доступа: http://ec.europa.eu/enterprise/policies/innovation/files/ius/ius-

2014_en.pdf 
6
 Innovation Union Scoreboard 2015. – Режим доступа: http://ec.europa.eu/enterprise/policies/innovation/files/ius/ius-

2015_en.pdf 
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http://ec.europa.eu/enterprise/policies/innovation/files/ius/ius-2015_en.pdf
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/innovation/files/ius/ius-2015_en.pdf
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провести усреднение полученных результатов по Украине и странам участницам пилотного 

проекта для сравнения. Для того что бы увидеть динамику данные были собраны за 2013 и 

2015 гг.  
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Рисунок 2. Оценка инновационного развития государственного сектора ЕС и 

других стран (усредненные данные) 2013 год 
Источник: Составлено автором на основе: Worldwide Governance Indicators, The Global 

Information Technology Report, E-Government Development Index, Global Competitiveness Report  за 

соответствующие года. 

 

Как видно на Рисунке 2., отечественное значение 1,2 ед. в два раза меньше чем средние 

2,2 ед. по всем странам. Такое состояние можно объяснить отрицательными результатами по 

отдельным индикаторам (Таблица 2.). 

Исходя из данных таблицы, эффективность правительства составляет -0,8, качество 

регулирования -0,5. Среднее  значение среди других стран 1,1 соответственно. Это означает, 

что этим вопросам уделяется катастрофически мало внимания со стороны правительства и 

государства в целом. Данные индикаторы напрямую отображают качество работы 

государственного сектора. В Украине вопросы эффективной работы государственного сектора 

и как результат, его инновационность,  являются  первоочередными .  

 

Таблица 2. 

Украина в контексте отдельных индикаторов  

проекта 

«Европейское инновационное Табло для Государственного Сектора» 2013 г. 
  

1.2.1. 

Эффективность 

правительства 

1.2.2. 

Регуляторное 

(нормативное) 

качество 

1.2.3. 

Повышение 

эффективности 

государственных 

услуг за счет 

использования 

ИКТ 

1.2.5. Индекс 

развития 

электронного 

правительства 

(EGDI) 

3.3.2. 

Государственные 

закупки 

высокотехнологичной 

продукции 

Украина -0,8 -0,5 3,6 0,5 3,1 

   Источник: Составлено автором на основе: Worldwide Governance Indicators, The Global 

Information Technology Report, E-Government Development Index, Global Competitiveness Report  за 

соответствующие года. 
 

На Рисунке 3. отбивается последняя на данный момент информация по Украине и ряду 

других стран. 
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Рисунок 3. Оценка инновационного развития государственного сектора ЕС и 

других стран (усредненные данные) 2015 год 
Источник: Составлено автором на основе: Worldwide Governance Indicators, The Global 

Information Technology Report, E-Government Development Index, Global Competitiveness Report  за 

соответствующие года. 

 

Заметно общее незначительное снижение по всем странам. Касательно Украины – 

значение так и остается в два раза меньше среднего. Лидерами, хотя, и с некоторой 

рокировкой, остаются те же страны. Отдельно по каждому индикатору данные по Украине 

отображены в Таблице 3.   

Исходя из данных таблицы, для нашей страны за два года существенно ничего не 

изменилось. Отрицательные результаты по эффективности правительства и качеству 

регулирования так и остались. Особых сдвигов в сторону улучшения не произошло. Это 

свидетельствует про то, что в стране так и не начались структурные реформы, которые 

вызваны изменить ситуацию и стимулировать инновационное развитие в государственном 

секторе, который должен формировать внутреннюю инновационную атмосферу, по средствам 

оказание услуг как отдельным потребителям, так и бизнесу в целом. 

 

  Таблица 3. 

Украина в контексте отдельных индикаторов  

Проекта «Европейское инновационное Табло для Государственного Сектора» 2015 г. 
  

1.2.1. 

Эффективность 

правительства 

1.2.2. 

Регуляторное 

(нормативное) 

качество 

1.2.3. Повышение 

эффективности 

государственных 

услуг за счет 

использования ИКТ 

1.2.5. Индекс 

развития 

электронного 

правительства 

(EGDI) 

3.3.2. 

Государственные 

закупки 

высокотехнологичной 

продукции 

Украина -0,7 -0,6 3,3 0,5 2,9 

Источник: Составлено автором на основе: Worldwide Governance Indicators, The Global 

Information Technology Report, E-Government Development Index, Global Competitiveness Report, за 

соответствующие года. 

 

Выводы: 

1. Сравнение Украины всего по пяти индикаторам не может дать исчерпывающей 

информации. Основная идея этого исследование состоит в том, что бы обрисовать 

контуры будущих векторов развития и приблизительное состояния инновационной 

составляющей отечественного государственного сектора.  

2. Анализ усредненного значения по пяти возможным индикаторам, показывает 

гипотетическую позицию Украины среди стран, которые являются стратегическими 

партнерами. Еще большее значение результаты данного исследования имеют в свете 
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процесса евроинтеграции отечественной экономики, так как отображают готовность 

институционального элемента. 

3. Этот проект не может обеспечить рейтингования стран в полной мере и сам по себе, так 

как доступность данных все еще ограничена и не в полной мере охватывает все части 

государственного сектора или все аспекты инноваций. Тем не менее, этого достаточно, 

чтобы дать представление о сильных и слабых сторонах государственного сектора в 

разных странах. Во многих странах, услуги государственного сектора доставляются 

различными типами организаций, а не только государственными администрациями. 

4. В рамках консультаций по программе «Тенденции и проблемы в области инноваций в 

Государственном секторе в Европе»
7
 подтверждается, что дальнейшие усилия по 

развитию оценки и сравнительного анализа инноваций в государственном секторе 

будут представлять интерес для большинства государств-членов ЕС, и это является 

одним из приоритетных направлений европейской политики. 

5. Задача украинского правительства на этом этапе исследований – использовать уже 

накопленный опыт стран ЕС и формулировать собственное направление развития 

инновационного государственного сектора. 
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Rezumat:  Articolul se bazează pe analiza factorilor și indicatorilor, care contribuie la creșterea capacității de inovare și 

a gradului de sofisticare a afacerilor în Republica Moldova în baza clasamentelor internaționale. Pentru a înțelege cât 

mai bine relația existentă între factorii stimulatori pentru creşterea competitivității economice, a locurilor de muncă şi 

bunăstării pe termen lung a națiunilor Forumul Economic Mondial prezintă anual tabloul competitivității globale, 

captând situația comparativă la momentul respectiv pentru indicatorii cheie ai dezvoltării economice – competitivitate, 

inovare şi antreprenoriat. Institutul European de Administrare a Afacerilor (INSEAD) si  Organizația Mondiala a 

Proprietății Intelectuale-( WIPO, JOHNSON Cornell University vin să întregească acest tablou cu indicatorii relevanți 

privind inovația. Analiza acestor factori și indicatori  permit  înțelegerea punctelor forte și a celor slabe, identificarea 

oportunităților și provocărilor, riscurilor și amenințărilor în demersul inovațional al țării, ajutând la formularea de 

politici publice adecvate contextului dat.  

Cuvinte-cheie: inovarea, indicele competitivității, factorii de inovare, Global Competitiveness Index, Global Innovation 

Index, Republica Moldova, Uniunea Europeană 

  

Abstract: Abstract. The article is based on the analysis of the factors and indicators that contribute to increase the 

capacity for innovation and sophistication of business in Moldova under the international rankings. For a better 

understanding of the relationship between the incentives for economic competitiveness, jobs and welfare in the long term 

of states, the World Economic Forum presents an annual picture of the global competitiveness, capturing the 

comparative situation in time for the key indicators of economic development - competitiveness, innovation and 

entrepreneurship. The European Institute of Business Administration (INSEAD) and the World Intellectual Property 

Organization come to complete this picture with the relevant indicators on innovation. The analysis of these factors and 

indicators enable understanding of strengths and weaknesses, and identifying opportunities and challenges, risks and 

threats in the country's innovative approach, helping to formulate appropriate public policies for the given context. 

Keywords: innovation, competitiveness index, innovation factors, the Global Competitiveness Index, the Global 

Innovation Index, Moldova, European Union. 

JEL: F02, F63 , O31, Q55, R1 . 

 

Introducere: 

În prezent, în contextul aderării la Uniunea Europeană şi al integrării crescânde într-o economie 

tot mai globalizată, Republica Moldova se află în faţa unor  oportunităţi importante de dezvoltare, dar 

însoțite de o serie de provocări, riscuri şi incertitudini. Viitorul țării este cel al unei economii 

dinamice, competitive şi inovative, care să se integreze și să funcționeze cu succes în structurile 

economice, sociale şi politice ale Uniunii Europene şi ale economiei globale. În acest sens, inovația și 

antreprenoriatul trebuie să fie pilonii principali în creșterea competitivității economiei, iar statul să 

acorde o atenție maximă acestor domenii importante de dezvoltare, adoptând și implementând politici 

relevante în domeniul inovării, întreprinderilor mici și mijlocii și antreprenoriatului. Aceste politici 

trebuie să aibă ca obiective stimularea afacerilor și a inovării, creșterea productivității și a 

competitivității cu impact asupra bunăstării și creării de locuri de muncă. 

 

Rezultate şi discuţii: 

Având în vedere rolul și impactul pe care îl au inovarea și antreprenoriatul pentru creșterea și 

competitivitatea unei economii, conceptele și termenii de antreprenoriat, spirit antreprenorial și 

procese inovatoare fac subiectul multor cercetări și studii, rapoarte şi clasamente, întocmite de 

organizațiile mondiale şi instituțiile europene. Toate aceste abordări sunt în măsură să analizeze și să 

compare situația în domeniul inovării și sofisticării afacerilor din diferite țări, să argumenteze 

importanța antreprenoriatului, în special a IMM-urilor, a inovației, ajutând la formularea de politici 

publice adecvate contextului dat. 

mailto:heart1961@mail.ru
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Spre exemplu, pentru a înțelege cât mai bine relația existentă între factorii stimulatori pentru 

creşterea competitivității economice, a locurilor de muncă şi bunăstării pe termen lung a națiunilor 

Forumul Economic Mondial prezintă anual tabloul competitivității globale (The Global 

Competiveness Index (GCI), captând situația comparativă la momentul respectiv pentru indicatorii 

cheie ai dezvoltării economice – competitivitate, inovare şi antreprenoriat.Institutul European de 

Administrare a Afacerilor (INSEAD) si  Organizația Mondiala a Proprietății Intelectuale (The World 

Intellectual Property Organization - WIPO), JOHNSON Cornell University vin să întregească acest 

tablou cu indicatorii relevanți privind inovația (The Global Innovation Index (GII). 

Conform clasamentelor respective cele mai competitive state din lume sunt Elveția, Singapore, 

SUA și Finlanda. Modelele de succes de dezvoltare a acestor țări ne demonstrează strânsa 

intercorelare între performanțele înalte de competitivitateși excelența în inovare, sofisticarea 

afacerilor, calificarea și eficiența resurselor umane, susținute de o guvernare eficientă, transparentă, 

favorabilă mediului de afaceri și societății în general.În aceste țări Guvernul, mediul de afaceri și  

societatea civilă lucrează împreună și în mod coerent asigură implementarea  agendei economice pe 

termen lung. Totodată, potrivit acestor clasamente observăm, că majoritatea țărilor UE se află la 

etapa economiei bazate pe inovații sau sunt în tranziție de la economia bazată pe eficiență către o 

economie bazată pe inovații. 

ELVEȚIA, spre exemplu, în clasamentul GCI, își menține prima poziție în top, de șase ani, și 

se remarcă înaintea altor state prin instituțiile sale academice de elită, cheltuieli ridicate pentru 

cercetare și dezvoltare tehnologică, suportate semnificativ de sectorul privat, care alături de cel public 

asigură astfel transformarea rezultatelor cercetării în produse şi procese inovatoare și competitive, 

acestea din urmă bucurându-se de protecția puternică a drepturilor de proprietate intelectuală și o 

cooperare puternicăși reală între mediul academic și cel de afaceri.Sofisticarea mediului de afaceri 

este foarte înaltă, asigurată de buna funcționare a pieței financiare şi a muncii. Elveția este lider 

mondial în exporturile bazate pe produse şi practici de management înalt sofisticate.  

SINGAPORE ocupa locul al doilea în acest clasament, pentru al patrulea an consecutiv, 

reușind o performanță remarcabilăși stabilăîn toate dimensiunile indicelui Global Competitiveness 

Index. Țara are un mediu de afaceri foarte sofisticat și un ecosistem inovativ. 

SUA își mențin, pentru al doilea an, locul 3, ca urmare a îmbunătățirii mai multor arii 

economice, inclusiv cadrului instituțional. Țara se poate baza pe mai multe caracteristici structurale, 

ce fac ca economia să fie extrem de productivă.Companiile americane au un grad ridicat de 

sofisticare și sunt inovative, fiind susținute de un sistem universitar excelent și de o colaborare foarte 

bună cu mediul de afaceriși sectorul de cercetare și dezvoltare tehnologică. 

 

Tabelul 1. Indicele competitivității pentru Republica Moldova în clasamentul mondial 

2011-2014 

Indice 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 

Global Competitiveness Index 93 87 89 82 
Sursa:elaborat de autor în baza Global Competitiveness Index 2011-2015, World Economic Forum 

 

Locul R. MOLDOVApe harta globală a competitivității este modestă potrivit rezultatelor 

ultimelor evaluări comparative /1/, atât în ceea ce privește competitivitatea cât și inovarea. Cu toate 

că şi-a ameliorat uşor indicele general de competitivitate, calculat în 2014-2015 față de anii 2013-

2014 (+7 poziții), țara noastră se situează pe poziția 82din 144 de țări în clasamentul mondial şi 

rămâne, astfel, în eşalonul economiilor puțin competitive la nivel internațional (Tabelul 1).  

Indicele Competitivității Globale implică o serie de componente cheie, grupate în 12 piloni 

(domenii) ai competitivității, care se stimulează și influențează reciproc:  (1)Instituțiile; 

(2)Infrastructura; (3)Mediul macroeconomic; (4)Învățământul primar și sănătatea; (5) Învățământul 

superior și cursuri de formare;  (6)Eficiența pieței bunurilor; (7)Eficienta pieței muncii; 

(8)Dezvoltarea pieței financiare; (9)Disponibilitatea tehnologiei; (10)Dimensiunea pieței;  

(11)Sofisticarea afacerilor; (12)Inovațiile.  Pilonii, la rândul lor, sunt grupați în 3 sub-indici: Sub-

indicele Cerințe de bază (pilonul 1, 2, 3, 4); Sub-indicele Creșterea eficienței (pilonul 5, 6, 7, 8, 9, 

10); Sub-indicele Factori de Inovare și Sofisticare (pilonul 11, 12) (Tabelul 2). 
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Tabelul 2. Componentele principale ale Indicelui Competitivității Globale și clasamentul 

pentru Republica Moldova, anii 2011-2014 

Componente 2011 2012 2013 2014 

Sub-indicele Cerințe de bază - Cheie pentru 

economiile bazate pe factori 
102 93 97 90 

Pilonul 1. Instituțiile 106 110 122 121 

Pilonul 2. Infrastructura 96 92 88 83 

Pilonul 3. Mediul macroeconomic  103 93 77 56 

Pilonul 4. Sănătatea și învățământul primar  86 86 93 93 

 Sub-indicele Coeficientul de eficiență - Cheie 

pentru economiile bazate pe eficiență 
103 99 102 88 

Pilonul 5. Educația superioară și trening-ul 83 88 90 84 

Pilonul 6. Eficiența pieței de bunuri 98 100 107 103 

Pilonul 7. Eficiența pieței muncii 75 81 95 82 

Pilonul 8. Dezvoltarea piețelor financiare 105 104 105 100 

Pilonul 9. Disponibilitatea tehnologică 78 65 64 51 

Pilonul 10. Dimensiunea pieței 122 121 124 124 

Sub-indicele Factori de inovare și sofisticare - 

Cheie pentru economiile bazate pe inovare 
127 131 133 129 

Pilonul 11. Sofisticarea afacerilor 117 120 125 124 

Pilonul 12. Inovațiile 128 135 138 131 

Sursa: elaborat de autor în baza Global Competitiveness Index 2014-2015, World Economic Forum 

 

Analiza acestor componente evidențiază clar poziția foarte nefavorabilă a țării noastre la Sub-

indicele Factori de inovare și sofisticare (locul 129). E de menționat, că Factorii de Inovare și 

Sofisticaresunt foarte esențiali pentru competitivitate, astfel accentul în prezenta lucrare se va pune 

pe analiza acestora, dar și pe analiza Indicelui Global al Inovației, care pune în evidență eforturile 

naționale în materie de inovație. 

Astfel, din perspectiva Raportului de Competitivitate Globală pentru a.2014, Factorii de 

inovare și sofisticare poziționează R.Moldova foarte jos în clasament - pe locul 129, avansând ușor 

(cu 4 poziții) față de a.2013. (Tabelul 3).  

 

Tabelul 3. Clasificarea Republicii Moldova după Factorii de inovare și sofisticare   

în anii 2011-2014 

Indicatorii 2011-

2012 

2012-

2013 

2013-

2014 

2014-

2015 

Sub-indicele Factorii de inovare și sofisticare  127 131 133 129 

Pilonul 11.Sofisticarea afacerilor  117 120 125 124 

11.1. Numărul de utilități / furnizori locali  127 130 127 123 

11.2. Calitatea utilităților / furnizori locali 117 117 115 113 

11.3. Situația dezvoltării clusterelor  132 140 147 144 

11.4. Natura avantajelor competitive  109 106 127 131 

11.5. Dimensiunea lanțului de valoare  92 109 118 105 

11.6. Controlul distribuției internaționale  98 106 110 108 

11.7. Sofisticarea proceselor de producție 122 121 125 122 

11.8. Extinderea marketingului  111 108 105 99 

11.9. Deschiderea pentru delegarea autorității 114 100 108 100 

Pilonul 12.Inovațiile  128 135 138 131 

12.1. Capacitatea de inovare  107 122 134 128 

12.2. Calitatea institutelor de cercetare științifică  122 131 132 121 

12.3. Cheltuielile companiilor cu cercetarea – 137 140 142 135 
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dezvoltarea  

12.4. Colaborarea dintre universități si industrie în 

domeniul cercetare-dezvoltare 

124 124 129 124 

12.5. Achizițiile guvernamentale de produse înalt 

tehnologice  

132 136 139 127 

12.6. Disponibilitatea oamenilor de știință și a 

inginerilor  

122 131 131 128 

12.7. Numărul de brevete înregistrate în Sistemul 

Internațional de Brevete (WIPO), Număr cereri de 

brevet / 1 milion de locuitori 

90 69 81 73 

Sursa: elaborat de autor în baza Global Competitiveness Index 2014-2015, World Economic Forum 

 

De aici observăm, că poziția țării la acest sub-indice este cel mai puternic influențată de Pilonul 

Inovațiile (locul 131),  Pilonul Sofisticarea afacerilor poziționând țara pe locul 124. Totodată, având 

în vedere tendința mondială de sofisticare a afacerilor, observăm, că această tendință în Republica 

Moldova este în descreștere de pe poziția 117 în a.2011 până pe poziția 124 în a.2014, fiind puternic 

influențată de: 

 Situația dezvoltării clusterelor (locul 144), cu o ușoară avansare în ultimul an (cu 3 

poziții),   

 Natura avantajelor competitive (locul 131), care coboară constant în ultimii 3 ani (de pe 

poziția 106 în a.2012 pe poziția 131 în a.2014),  

 Numărul și calitatea furnizorilor locali (locul 123 și 113 respectiv),  precum și de  

 Dimensiunea lanțului de valoare (locul 108) - toate acestea fiind necesare pentru 

asigurarea succesului produselor și serviciilor pe piața internațională (la Controlul 

distribuției internaționale R.Moldova  a coborât de pe locul 98 pe locul 108 în anii 

2011-2014). 

Pilonul Inovațiile, compus din 7 indicatori puternic corelați între ei, poziționează R.Moldova 

în a.2014 pe locul 131, avansând 7 poziții față de a.2013(locul 138), dar coborând 3 poziții față de 

a.2012 și 10 poziții față de a.2011 (Tabelul 3).Aproape toți indicatorii de inovare s-au deplasat pe 

poziții inferioare în anii 2011-2013, înregistrând o ușoară creștere în anul 2014, dar plasând țara mult 

în urma țărilor vecine (România – 66, Ucraina – 81).  

Principalul factor determinant al nivelului scăzut al inovării în țara noastră este finanțarea 

redusă a activităților de cercetare și inovare atât din partea sectorului public, dar și a celui privat, 

precum  și valorificarea economică a rezultatelor științifice, obținute de către instituțiile științifice și 

universități și cooperarea slabă a mediului științific cu mediul de afaceri.Din această perspectivă, 

poziția 135, pe care se poziționează R.Moldova la Cheltuielile companiilor pentru cercetare-

dezvoltare este cea mai defavorabilă și influențează cel mai negativ poziția țării la pilonul 

Inovațiile.De asemenea în mod negativ influențează această poziție  indicatorii Calitatea instituțiilor 

de cercetare (locul 121) șiCapacitatea de inovare (locul 128), la rândul ei fiind diminuată și de 

finanțarea activităților de cercetarede către  sectorul privat, dar, într-o anumită măsură, şi de 

Disponibilitatea oamenilor de ştiință şi a inginerilor (locul 128). Nu se observă progrese în 

Cooperarea sectorului public și a celui privat în domeniul cercetării-dezvoltării, care situează țara 

constant pe locul 124, cu o înrăutățire chiar a situației în a.2013 (locul 129). 

Totodată e de menționat, că în mod pozitiv poziția 131 la pilonul Inovațiile este influențată de 

Numărul de brevete înregistrate în Sistemul Internațional de Brevete (WIPO) (locul 73), ceea ce 

denotă, după cum am menționat, slaba valorificare economică a rezultatelor științifice, obținute de 

către instituțiile științifice și universități, dar și slaba cooperare dintre cercetare şi mediul de afaceri 

pentru valorificarea acestor rezultate. 

E de menționat, de asemenea, că poziția țării la capitolul Inovații este influențată mult și de alți 

indicatori, care poziționează țara mult mai jos față de media mondială, deoarece cei 12 piloni ai 

competitivității nu sunt independenți. Aceștia tind să se stimuleze unul pe celălalt, iar punctele slabe 

existente într-un domeniu, de cele mai multe ori, au impact negativ asupra celorlalți piloni. Astfel,  
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nu se poate obține o capacitate de inovareputernică(pilonul 12, locul 131) în absența unei forțe de 

muncă sănătoase, bine educate şi instruite (pilonii 4 şi 5, locul 93 și 84 respectiv), capabilă să 

absoarbă tehnologii noi (pilonul 9, locul 51) şi fără o finanțare corespunzătoare a cercetării (pilonul 

8, locul 100), mai ales în sectorul privat, sau fără o piață eficientă de bunuri şi servicii (pilonul 6, 

locul 103). De asemenea inovarea,  sub toate aspectele ei este legată strâns, mai ales, de practicile 

sofisticate de afaceri (pilonul 11, locul 124), care la rândul lor depind în mare măsură de nivelul de 

dezvoltare al instituțiilor de stat și private (pilonul 1, locul 121), infrastructurii(pilonul 2, locul 56) - 

toți aceşti factori concurând într-o măsură mai mică sau mai mare la inovare. Pentru menținerea 

poziției bune la capitolul inovații, de asemenea sunt necesare medii favorabile activității de inovare.  

În același timp, R.Moldova este clasificată de Global Innovation Index 2014 /2/ printre primele 

50 de țări din 143, adică la nivel superior mediei globale. Deși în a.2012 indicele respectiv a coborât 

11 poziții față de a.2011 (de pe locul 39 pe locul 50), în ultimii 3 ani (2012-2014) acesta a crescut 

constant: țara s-a deplasat de pe locul 50 în a.2012 până pe locul 43 în a.2014, iar sub unele aspecte 

relaționate situându-se în a.2014:pe primul loc printre țările cu venituri mici, pe locul 27 în Europa, 

iar după rata de eficiență a inovației – de asemenea, pe locul 1(Tabelul 4).  

 

Tabelul 4. Poziția R.Moldova sub unele aspecte relaționale după Indicele Global al Inovației, 

2011-2014 

Aspecte relaționale 2011 2012 2013 2014 

INDICELE GLOBAL AL INOVAȚIEI  39 50 45 43 

Poziția printre țările cu venituri mici și medii 2 1 1 1 

Poziția printre țările din Regiunea Europeană 26 37 29 27 

Indicele de eficiență a inovației  5 3 2 1 

Sursa:elaborat de autor potrivit Global Innovation Index 2011-2014, The Business School for the 

World (INSEAD), The World Intellectual Property Organization (WIPO), JOHNSON Cornell 

University, ISSN 2263 3693 

 

Printre țările cu venituri mici R.Moldova a avansat de pe locul 2 în a.2011 pe locul 1 în a.2012, 

devenind lider mondial și menținându-se pe această poziție 3 ani la rând. Printre țările din Regiunea 

Europeana se înregistrează avansări ale poziției R.Moldova începând cu a.2012 (locul 37) până pe 

locul 27 în a.2014. Această situație ne creează o imagine foarte bună a țării la capitolul Inovație, 

situația în realitate fiind nu chiar atât de optimistă, ceea ce ne demonstrează obiectiv clasamentul 

Global Competitiveness Report, analizat mai sus. Clasamentul, realizat de Global Innovation Index  

s-a bazat în general pe sub-indicele de efort și sub-indicele de rezultat a inovației,  la care Republica 

Moldova se poziționează foarte bine (locul 80 și 30 respectiv). 

Mai mult, începând cu a.2011, Indicele Global al Inovației a început calcularea unui indicator 

nou - Eficiența inovației, care este raportul dintre sub-indicele de rezultat și sub-indicele de efort a 

inovației, la care R.Moldova a avansat de pe locul 5 în a.2011 până pe locul 1 în a.2014 (Tabelul 5), 

devenind lider mondial. Acest indice arată gradul de utilizare a potențialului de inovare existent. 

Astfel, s-a observat, că la unpotențial de inovare limitat, gradul de utilizare al lui va fi mai avansat. 

Rata de eficiență a inovației cel mai puternic este influențată de poziția foarte bună a țării la sub-

indicele de rezultat a inovației (locul 30), în special de indicatorii Crearea cunoștințelor (locul 16) și 

Rezultate creative necorporale (locul 3). 

 

Tabelul 5. Rata de eficiență a inovației pentru R.Moldova potrivit GII, anii 2011-2014 

INDICATORII 2011 2012 2013 2014 

Indicele de eficiență a inovației (innovation 

efficiency index) 

5 3 2 1 

- Sub-indicele de efort a inovației 77 79 76 80 

- Sub-indicele de rezultat a inovației 29 30 28 30 

Sursa: elaborat de autor în baza Global Innovation Index pentru anii 2011-2014 
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Sub-indicele de efort a inovației (locul 80) arată  potențialul țării pentru crearea inovațiilor și 

este construit în jurul a 5 piloni importanți: Instituțiile (locul 80); Capitalul uman și de cercetare 

(71); Infrastructura (88); Sofisticarea pieței (49); Sofisticarea afacerilor (102) (vezi Tabelul 6). 

Analiza acestor indicatori ne denotă, că poziția cea mai nefavorabilă a țării noastre este poziția 

102 la factorul Sofisticarea afacerii, care este influențată de coborârea țării în a.2014 față de 2013 cu 

21 de poziții la indicatorul Cercetătorii științifici (locul 81) și  cu 10 poziții la indicatorul Legături de 

inovare (locul 132).Indicatorul Legături de inovare este diminuat foarte mult de cooperarea dintre 

cercetare și industrie (locul 123) și de dezvoltarea clusterelor (locul135). Un fapt alarmant poate fi 

considerată poziția relativ joasă la factorul Instituțiile (locul 80), care,deși a înregistrat o ușoară 

avansare (cu 4 poziții) în a.2014 față de a.2013, este puternic influențată de indicatorul Mediul de 

reglementare (locul 101), la care poziția țării s-a înrăutățit în anii 2011-2013 (locul 91, 99 și 102 

respectiv), cu o ușoară avansare în ultimul an 2014 (cu 1 poziție). De asemenea, alarmantă se arată a 

fi situația Capitalului uman și de cercetare, care a coborât drastic cu 30 de poziții din a.2011(locul 

41) până în a.2014 (locul 71), fiind cel mai negativ influențat de Învățământul terțiar (locul 92), care 

a coborât față de anul precedent 34 de poziții. 

În același timp, Sub-indicele de rezultat a inovației (locul 30)arată realizările, obținute din 

activitatea de inovare,și este construit în jurul a doi factori cheie – Cunoștințe și tehnologii și 

Rezultate creative (Tabelul 7).Analizând acești doi factori observăm, cădeși în a.2012 factorul 

Cunoștințe și tehnologiia coborât cu 3 poziții față de a.2011 (de pe locul 28 pe 31), în a.2013 a 

avansat pe locul 26, menținându-și poziția și în a.2014. Acesta este influențat în mod pozitiv de 

indicatorul Crearea cunoștințelor(locul 16), la care țara avansează anual cu 1-2 poziții,în mod mai 

puțin pozitiv de Difuzia cunoștințelor (locul 40), dar în mod negativ de indicatorulImpactul 

cunoștințelor(locul 74) (indicatorul Impactul cunoștințeloreste diminuat cel mai mult de crearea 

noilor afaceri bazate pe cunoștințe (locul 92). 

 

Tabelul 6. Clasificarea R.Moldova după Sub-indicele de efort a inovației 

INDICATORII 2011 2012 2013 2014 

- SUB-INDICELE DE EFORT A INOVAȚIEI 77 79 76 80 

1) Instituțiile 72 78 84 80 

Mediul Politic (Political environment) 78 76 78 75 

Mediul de reglementare (Regulatory environment) 91 99 102 101 

Mediul de afaceri (Business environment) 24 76 79 74 

- 2) Capitalul uman și de cercetare 41 55 49 71 

- Educația (Education) 3 8 18 21 

Învățământul terțiar (Tertiary education) 47 71 58 92 

- Cercetarea și dezvoltarea (R&D) 94 100 75 81 

3) Infrastructura 103 85 81 88 

Infrastructura tehnologiilor informației și 

comunicațiilor (ICT) (Information and 

communication Infrastructure technologies) 

71 56 50 58 

Infrastructura generală (General infrastructure) 74 118 115 111 

Sustenabilitatea ecologică (Ecological 

sustainability) 

 106 109 104 

- 4) Sofisticarea pieței 70 96 79 49 

Creditele (Credit) 104 96 69 51 

Investițiile (Investment) 46 113 107 66 

- Comerțul și concurența (Trade and competition) 33 27 62 68 

5) Sofisticarea afacerii. 97 104 85 102 

Cercetătorii științifici (Knowledge workers) 65 84 60 81 

Legături de inovare (Innovation linkages) 121 103 122 132 

Absorbția inovației (Knowledge absorption) 83 93 67 66 

Sursa: elaborat de autor în baza Global Innovation Index pentru anii 2011-2014 
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În același timp factorul Rezultate creative (locul 32) este foarte pozitiv influențat de indicatorul 

Rezultate creative necorporale(locul 3 în a.2014), care a avansat vertiginos cu 21 de poziții față de 

a.2011 (locul 24), cu 6 poziții față de a.2012 (locul 9) și cu 3 poziții față de a.2013 (locul 6) 

(indicatorul Rezultate creative necorporales-ar fi situat pe o poziție și mai avantajoasă, dacă nu ar fi 

fost influențat foarte negativ de crearea noilor modele de afaceri, la care țara se poziționează în 

a.2014 pe locul 113).  

 

Tabelul 7. Clasificarea R.Moldova după sub-indicele de rezultat a inovației 

INDICATORII 2011 2012 2013 2014 

- SUB-INDICELE DE REZULTAT A 

INOVAȚIEI 

29 30 28 30 

6) Cunoștințe și tehnologii  28 31 26 26 

Crearea cunoștințelor (Knowledge creation) 15 19 18 16 

Impactul cunoștințelor (Knowledge impact) 25 62 45 74 

Difuzarea cunoștințelor (Knowledge diffusion) 62 67 41 40 

7) Rezultate creative 32 32 32 32 

Rezultate creative necorporale (Creative 

intangibles) 

24 9 6 3 

Bunuri și servicii creative (Creative goods and 

services) 

49 66 97 53 

Creativitate online (Online creativity)  60 63 80 
Sursa: elaborat de autor în baza Global Innovation Index pentru anii 2011-2014 

 

Mai puțin pozitiv, însă, acest factor este influențat de indicatorul Bunuri și servicii creative(53), 

care și-a îmbunătățit locul, totuși, față de a.2013 (locul 97)  cu 44 de poziții  și foarte negativ - de 

Creativitate online (80), care a coborât cu 17 față de a.2013 (locul 63) și cu 20 de poziții față de 

a.2012 (60). (vezi Tabelul7). 

Concluzii: 

1. Clasamentele internaționale, care reflectă poziția R.Moldova în domeniul inovării și 

sofisticării afacerilor, deși situează țara pe locuri diferite, în funcție de factorii luați în calcul la 

stabilirea clasamentului, scot în evidență două lucruri importante. Pe de o parte, în pofida faptului, că  

calitatea instituțiilor de cercetare științifică din R.Moldova, deși s-a îmbunătățit în ultimul an (+11) 

lasă, totuși, de dorit (locul 121, GCI) și se află aproximativ la nivelul a.2011, iar capitalul uman și de 

cercetare se reduce drastic în ultimii ani (-30 față de a.2011,GII) totuși, în țara noastră se creează un 

volum relativ constant de cunoștințe (locul 16), care în ultimii 3 ania avansat cu 3 poziții (locul 19 în 

a.2012), iar rezultatele creative intangibile o poziționează chiar pe locul 3, avansând 21 de poziții față 

de a.2011 (GII), ceea ce corespunde tendinței de creștere a numărului de brevete înregistrate în 

Sistemul Internațional de Brevete (WIPO), calculată de GCI 2011-2014. 

2. Pe de altă parte, potrivit acelorași clasamente, observăm, că deși țara dispune de un volum 

impresionant de cunoștințe, tehnologii și rezultate creative, Impactul lor este foarte scăzut (locul 74 

potrivit GII 2014), poziție care s-a înrăutățit față de anul precedent, spre exemplu, cu 29 de poziții și 

care  este diminuată cel mai mult de crearea noilor afaceri bazate pe cunoștințe (locul 92), iar 

Legăturile de inovare (locul 132, GCI) sunt și mai slabe și s-au înrăutățit față de a.2011 (locul 121) 

cu 11 poziții, situație diminuată foarte mult de cooperarea dintre cercetare și industrie (locul 123, 

GII) și de dezvoltarea clusterelor (locul135, GII).Totodată Cooperarea sectorului public și a celui 

privat în domeniul cercetării-dezvoltării este reflectată și în GCI, 2014, care, cu o înrăutățire a 

situației în a.2013 (-5) rămâne neschimbată și se află la nivelul anilor 2011-2012 (locul 124). Mai 

mult, Cheltuielile companiilor cu cercetarea – dezvoltarea, deși au avansat de pe locul 145 în a.2013 

până pe locul 135 în a.2014 (GCI), ne denotă slaba participare a sectorului privat la activități de 

inovare și transfer tehnologic și influențează negativ situația în domeniul inovării și sofisticării 

afacerilor din țară.Toate aceste componente luate la un loc plasează R.Moldova cu mult sub media 
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globală și oîncadrează în categoria economiilor aflate în tranziție de la economia bazată pe factori la 

economia bazată pe eficiență. 

3. Reieșind din aceasta analiză concluzionăm, că la momentul actual, cu toate că se întreprind 

acțiuni concrete cu privire la dezvoltarea întreprinderilor mici și mijlocii (există programe și strategii 

de stat pentru susținerea acestui sector), în Republica Moldova activitatea în domeniul inovării și 

sofisticării afacerilor este foarte slabă. Deși instituțiile de cercetare depun eforturi considerabile (în 

condițiile plecării masive a tinerilor talentați și atractivității slabe a carierei științifice) pentru crearea 

cunoștințelor, acestea din urmă sunt foarte slab valorificate economic. Nu există o colaborare reală 

între sectorul academic și cel de afaceri, crearea noilor afaceri bazate pe cunoștințe se realizează 

anevoios, iar dezvoltarea noilor modele de afaceri, cum ar fi, spre exemplu, companiile de tipul spin-

off, nu se practică. Cheltuielile pentru cercetare și inovare sunt suportate preponderent de către stat și 

sunt insuficiente pentru a asigura transformarea rezultatelor cercetării în produse şi procese 

inovatoare și competitive. Finanțarea prin fonduri venture, vouchere de inovare și alte instrumente de 

stimulare și scheme, capabile să stimuleze activitatea de inovare, inclusiv în sectorul de afaceri, nu 

sunt dezvoltate. 

4. În R. Moldova, deși un cadru legislativ inițial în domeniul inovării și transferului tehnologic 

a fost creat, acesta are o mulțime de lacune și nu este corelat cu principalele politici ale statului.Deși 

inovarea şi transferul tehnologic, crearea şi dezvoltarea infrastructurii de inovare se află printre 

priorităţile politicilor şi strategiilor principale de stat, inclusiv cele ce se referă la susţinerea IMM-

urilor, în ţară există puține iniţiative de introducere a culturii inovaţionale în viaţa economică, de 

dezvoltare a infrastructurii de susţinere a afacerilor bazate pe cunoștințe, precum şi încercări 

stinghere de dezvoltare a cooperării dintre întreprinderi, mediul academic/universitar şi stat. 

Academia de Ştiinţe a Moldovei desfăşoară o activitate relativ intensă de promovare a inovării şi de 

dezvoltare a cooperării dintre cele două sectoare importante pentru economia ţării – cercetarea şi 

sectorul privat, cu toate acestea eficiența acestor eforturi este redusă, conexiunea cu sectorul privat 

reducându-se la un număr restrâns de posibilităţi. In țară există doar două instrumente principale de 

comercializare a produselor de cunoaștere și finanțare a inovării: proiectele transfer tehnologic, 

realizate în cadrul Agenției pentru Inovare și Transfer Tehnologic (AITT) și infrastructura de inovare 

și transfer tehnologic (parcuri științifico-tehnologice și incubatoare de inovare). Atât AITT, cât și 

infrastructura de inovare și transfer tehnologic în ansamblul ei se confruntă cu diverse probleme, cele 

mai stringente fiind capacitatea slabă de inovare și transfer tehnologic, finanțarea insuficientă, 

absența unui număr adecvat de profesioniști în domeniu, etc. Din acest motiv cercetarea cu potențial 

comercial nu este fructificată.   

5. În acest context, provocarea principală pentru Republica Moldova este competitivitatea sa 

modestă sau relativ scăzută. Pentru a soluționa această problemă, urmând exemplul țărilor dezvoltate, 

țara ar trebui să meargă pe calea inovării, a transferului și difuzării cunoștințelor către mediul socio-

economic și dezvoltării antreprenoriatului inovativ, inclusiv a celui academic, având în vedere rolul 

important și impactul pe care îl au inovarea și antreprenoriatul pentru creșterea și competitivitatea 

unei economii. Totodată se impun măsuri strategice şi intensificarea eforturilor nu numai la nivelul 

guvernului şi al mediului de afaceri, dar şi al întregii societăți, în direcția creşterii competitivității 

economiei naționale şi a contribuției sale pozitive la competitivitatea mondială. 

 

Referinţe bibliografice: 

1. Global Competitiveness Index 2011-2015, World Economic Forum, Geneva,  ISBN-13: 978-

92-95044-73-9; ISBN-10: 92-95044-73-8 

2. Global Innovation Index 2011-2014, The Business School for the World (INSEAD), The 

World Intellectual Property Organization (WIPO), JOHNSON Cornell University, ISSN 2263 3693 

Recomandat spre publicare: 22.03.2015. 

 

 

 

 



UNIVERSITATEA DE STUDII EUROPENE                                                             VECTOR EUROPEAN  

DIN MOLDOVA                                                           REVISTA ŞTIINŢIFICĂ Nr.1/2015 

 

IDENTIFICAREA  RISCULUI INVESTIŢIONAL ÎN SOCIETATEA 

CUNOAŞTERII 

IDENTIFICATION OF THE RISK OF INVESTMENT IN THE 

KNOWLEDGE SOCIETY 
 

Aurelia ŢURCAN (ȘUȘU), dr., Professor 

European University of Moldova,  

aurelia-turcan@mail.ru 

Nicolae SEDLEŢCHI,  
European University of Moldova  

 
Abstract:   Any economic activity is affected by risks, and especially during in the development the new economy. The 

study of risks in this period is a difficult problem because of its magnitude. Nowadays we leave in a society with an 
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management of risk consist of means of the sanction is brave also of receptions of reduction of a degree of risk. 
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Rezumat:  Trăim azi într-o societate cu o economie total diferită de cea a secolului trecut, definită ca fiind o economie 

bazată pe cunoaştere. Dar acest proces aduce cu el riscul şi incertitudinea. Iată de ce incertitudinea şi riscul sunt 

principalele caracteristici ale unei economii bazate pe cunoaştere.  

În multe studii privind riscul modalitatea acceptării acestuia depinde în mare măsură de comportamentul unei persoane 

faţă de risc, precum şi faţă de materializarea sa probabilă în viitor. De aceasta depinde și percepţia asupra nivelului de 

acceptabilitate al riscului. 

Cuvinte cheie: activitate economică, risc-management, risc, economii bazate pe cunoaştere. 

JEL: A100, C580, G240, O310. 

 

Introducere: 

Trăim azi într-o societate cu o economie total diferită de cea a secolului trecut, definită ca 

fiind o economie bazată pe cunoaştere. Dar acest proces aduce cu el riscul şi incertitudinea. Iată de ce 

incertitudinea şi riscul sunt principalele caracteristici ale unei economii bazate pe cunoaştere.[8] 

Reieşind din conceptele de bază ale riscurilor putem stipula următoarele caracteristici 

principalele ale conceptului de risc: 

 acţiunea riscului va apărea în viitor, astfel, riscul se află în strânsă corelaţie cu luarea deciziilor; 

 categoriile „incertitudine‖ şi „risc‖ sunt strâns legate între ele, dar ele nu sunt sinonime; 

 riscul survine în acele cazuri când se adoptă decizii (o variantă de traducere a cuvântului „risc‖ 

presupune – „adoptarea deciziilor rezultatul cărora nu este cunoscut‖); 

 riscul este subiectiv, iar incertitudinea este obiectivă; 

 pentru inovare este elocventa regula: „dacă nu există riscul, atunci nu există şi nimic nou‖- 

inovarea ca mijloc al concurenţei globale este lipsită de sens.
 
[8.] 

Percepţia  riscurilor poate fi identificată prin două elemente  esențiale: 

 riscul intrinsec, care prezintă suma tuturor pericolelor de facto care sunt inerente în fiecare 

situaţie decizională şi care au o contribuţie reală asupra consecinţelor decizionale.  

 riscul extrinsec, care prezintă o imagine pe care fiecare decident o are asupra riscului   intrinsec,   

rezultat   din   identificarea   şi   interpretarea evidenţelor disponibile. Acest risc este determinat 

de: disponibilitatea informaţiei; modul în care fiecare informaţie este abordată şi comunicată;  

cunoştinţele şi experienţele anterioare acumulate de către fiecare decident. 

 În multe studii privind riscul modalitatea acceptării acestuia depinde în mare măsură de 

comportamentul unei persoane faţă de risc, precum şi faţă de materializarea sa probabilă în viitor. De 

aceasta depinde și percepţia asupra nivelului de acceptabilitate al riscului. Riscul devine acceptabil 

prin prisma avantajelor pe care le-ar putea implica. O activitate se va desfăşura numai în condiţiile 

unui nivel de risc considerat acceptabil, dar se constată că riscul nu poate avea un singur nivel 

acceptabil, care să fie general valabil. Acest nivel este puternic influenţat de percepţia pe care o are 

fiecare persoană şi de gradul de cunoaştere şi evaluare a dimensiunii şi intensităţii tuturor factorilor 

sau acţiunilor generatoare de risc. În procesul de identificare a riscurilor,  de elaborare şi adoptare a 

http://www.usem.md/en
mailto:aurelia-turcan@mail.ru
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deciziilor, investitorii pot avea trei atitudini faţă de risc, respectiv: aversiune (când se preferă 

câştigurile mici, dar sigure), neutralitate (sau indiferenţă), de căutare a riscului şi comportament 

combinat (aversiune şi preferinţă pentru risc). 

Problema constă în aceea că antreprenoriatul inovaţional, cere investiţii esenţiale în perioada 

iniţială de dezvoltare, iar proiectele sunt  de un risc înalt. Aşa  în lanţul de investire există „o slabă 

verigă‖ – proiectele la etapa de iniţiere
8
, când încă nu se ştie care pot fi câştigurile.

 
[8] 

Pentru a putea accepta riscul, trebuie de menționat că, potrivit teoriei neoclasice a riscului, ale 

cărei teze au fost elaborate de A. Marshall şi dezvoltate de A.C. Pigou  teza principală este ―pentru un 

profit scontat mai mare, întreprinzătorul este gata să accepte un risc mai mare‖.  

Legătura dintre venit şi risc este poziţia de bază a investirii. Orice investire de mijloace deţine 

un oarecare nivel de risc care este numit risc investiţional. Acest risc poate fi caracterizat ca riscul 

pierderii totale sau parţiale a mijloacelor depuse sau ca riscul de neobţinere a veniturilor aşteptate. 

Dacă investitorul merge la un risc mai serios atunci venitul pe care-l aşteaptă de la investiţie este 

considerabil mai mare. Acest venit şi este motivarea întregii investiţii. 

Dar pentru ca în urma investirii să se ajungă la profit este necesar de a identifica riscul la 

micronivel - cel de nivelul organizaţiei. 

 

Rezultate  şi discuţii: 

Pentru ca întreprinderea să poată obține profit dintr-o afacere riscantă precum este investiția 

este necesar de a putea efectua măsurarea și controlul acestora. Aceste proceduri putem efectua doar 

după etapa de identificare a riscurilor care este o etapă premergătoare.   

‖Gestionarea riscurilor‖ sau ‖Risc – managementul‖  se caracterizează prin utilizarea anumite 

etape, a metodelor de analiză şi prognozare a conjuncturii economice, constatării posibilităţilor şi 

necesităţilor întreprinderii în cadrul strategiei şi planurilor curente de dezvoltare. Risc – 

managementul conține în sine trei scopuri principale: identificarea, măsurarea și controlul riscului. 

Aceste scopuri sunt comune pentru toate riscurile speculative, inclusiv și cel inovațional. Metodele 

utilizate pentru atingerea acestor scopuri sunt prezentate în figura 1.  

Pentru studiul nostru ne vom concentra asupra ‖identificării riscului la nivelul organizaţiei, 

care presupune o bună cunoaştere a pieţei pe care operează, a mediului legal, social, politic şi cultural 

în care îşi desfăşoară activitatea precum şi a obiectivelor organizaţionale (operaţionale şi strategice), 

incluzând factorii critici de succes şi ameninţările şi oportunităţile ce pot să intervină în atingerea 

acestor obiective‖.
9
  

 Procesul de identificare a riscurilor presupune determinarea riscurilor ce pot apărea pe 

parcursul realizării unei activităţi (încă nederulate) şi stabilirea caracteristicilor acestora. 

 Condiţia de bază pentru buna funcţionare a sistemului de gestiune al riscurilor o constituie 

corecta identificare a acestora. Practic identificarea riscurilor este fundamentală pentru stabilirea unui 

nivel optim de protecţie pentru o anumită activitate. Dacă riscul este subevaluat, nivelul protecţiei va fi 

insuficient pentru acoperirea pierderilor, iar dacă este supraevaluat, costul protecţiei în exces va 

diminua câştigul obţinut din activitatea respectivă. 

 

                                                 
8
 Finanţarea proiectelor la etapa iniţială în toate ţările dezvoltate se produce din mijloacele investitorilor privaţi 

9
 A Risc Management Standard, The Institute of Risk Managament, The Association of Insurance and Risk Managers, 

The National Forum for Risk Managament Risk Managamentîn the Public Sector, 2002. 
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Figura  1.Etapele principale a risc-managementului riscului investițional 

Sursa: Elaborat în baza „Metode de analiză a riscului în investiţii” Lazăr M. Cristelecon „Economia, 

eficienţa şi finanţarea în investiţii” – Bucureşti: Economica, 2002, pag. 374  

 

 Identificarea riscurilor vizează atât expunerea la risc a proprietăţii, drepturilor şi resursei umane, 

cât şi hazardul şi pericolele potenţiale care cauzează aceste expuneri la risc. Aceasta se realizează în 2 

etape, respectiv percepţia riscurilor, conştientizarea faptului ca un anumit risc ameninţă organizaţia 

(afacerea sau proiectul) şi identificarea riscului propriu - zis. 

 Referitor   la  identificarea   propriu-zisă   a   riscurilor,   există  o varietate de metode dintre 

care fiecare organizaţie poate adopta pe cea sau cele corespunzătoare culturii sale şi modului de 

organizare: 

1. primă modalitate este abordarea prin prisma dimensiunilor riscurilor, plecând de la ideea că 

riscul este multidimensional, cuprinzând toate aspectele unei organizaţii.  

2. Altă modalitate o reprezintă folosirea categoriilor funcţionale, adică identificarea riscurilor din 

diverse arii operaţionale. Această modalitate funcţionează foarte bine în organizaţiile care 

au departamente bine delimitate. 

3. A treia modalitate presupune luarea în considerare a activelor implicate. Se pune accentul pe 

activele critice ale organizaţiei, identificându-le pe acelea care sunt cel mai mult expuse la 

risc. În general activele unei organizaţii se împart în patru categorii: (a) oameni; (b) 

proprietăţi; (c) venituri; (d) fondul comercial. 

Identificarea riscurilor trebuie să ia în considerare aspecte precum: 

 factori  cauzali şi posibile consecinţe; 

 intervalul de timp pe care se desfăşoară identificarea; 

 corelarea cu alte riscuri, acordând o atenţie particulară metodelor de influenţare reciprocă a 

acestora şi corelărilor negative între anumite riscuri; 
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 strategiile utilizate în mod curent pentru diminuarea riscului şi gradul lor de eficacitate. 

 Etapă de bază în gestionarea riscurilor, identificarea acestora se poate realiza prin numeroase 

metode şi prin apelarea la surse variate de informaţii.(vezi figura 2)  

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.  Metodele de identificare a riscurilor 

Sursa: Elaborat în baza A. Marianciuc „Identificarea  riscului în  contextul gestiunii riscului 

investiţional‖/ Economica nr.4(60) 2007, p.63. 

 

 Majoritatea sunt valabile atât pentru afaceri cât şi pentru proiecte şi se pot folosi combinat, în 

funcţie de cât de avansat este nivelul implementării managementului de risc în cadrul organizaţiei. 

Informaţii pentru identificarea riscurilor pot fi obţinute prin:  

 cercetare la masa de lucru: 

 vizite la faţa locului:  

 participări la manifestări în afara organizaţiei:  

 utilizarea experienţei intuitive a investitorilor. 

 

Asemănătoare chestionarelor sunt listele de control a riscurilor (checklist). Acestea cuprind 

surse potenţiale de risc, cum ar fi: cadrul în care se desfăşoară activitatea, personalul care participă la 

realizarea acesteia, estimări eronate ale bugetului şi termenului de execuţie, schimbări în legislaţie  sau 

economie etc. şi este necesară doar "bifarea" cauzelor şi riscurilor potenţiale.  Se porneşte de la o listă 

standard care este apoi adaptarea fiecărei afaceri/proiect, dar există pericolul ca acestea să devină 

foarte laborioase ceea ce îngreunează prelucrarea informaţiei. 

 O altă metodă similară listelor de control este tabelul riscurilor (vezi exemplul din tabelul 1.), 

care structurează informaţia în 4 cadrane, respectiv: ameninţări, resurse, consecinţe şi factori prin care se 

poate acţiona pentru a modifica efectele nedorite ale evenimentelor. 

 

 

 

 

 

 

 

Metodele de identificare a riscurilor 

Cercetare la masa de lucru: 
studierea documentelor, planurilor 

elaborate de organizaţie, a 

rezultatelor concurenţilor, a bazelor 

de date comerciale, informaţii ţinute 

de persoane implicate în afaceri 

similare etc. 

Vizite la faţa locului: 
acestea permit discuţia cu cei 

expuşi la riscuri, crearea unei 

reţele informaţionale de contacte 

necesare investitorilor pentru a-şi 

îmbunătăţi rapoartele; 

Participări la manifestări în 

afara organizaţiei: 
conferinţe de specialitate, întruniri 

ale asociaţiilor profesionale în 

care se discută aspecte legate de 

riscuri ce pot proveni din mediul 

extern.   

Utilizarea experienţei 

intuitive a investitorilor: 

se bazează în identificarea 
riscurilor doar pe propria 

experienţă şi specializare. 
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Tabelul 1. 

Listele de control pentru identificarea riscurilor 

Ameninţări Resurse Consecinţe Factori modificaţionali 

Pericole care 

ameninţă firma: 

incendii, furtuni, 

cutremure, 

datorii, defecţiuni 

în exploatarea 

utilajelor, etc. 

Clădirile, echipamentele, 

materialele, personalul, 

furnizorii, clienţii, etc. 

utilizate de organizaţie 

pentru a-şi asigura 

existenţa şi proprietatea. 

Efectele nedorite ale 

evenimentelor 

neprevăzute asupra 

resurselor organizaţiei 

(întreruperea 

producţiei, retragere 

produs de pe piaţă 

etc.) 

Factori ce pot modifica 

impactul pe care 

situaţiile neprevăzute le-

ar avea asupra resurselor 

(ex. echipamente de 

rezervă, sisteme de 

prevenire a incendiilor 

etc.) 

Sursa: Nadia Carmen Ciocoiu, „Managementul riscului în afaceri şi proiecte‖ –Bucureşti:ASE, 2006. 

  

 Sistemele expert sunt metode foarte moderne de identificare a riscurilor, dar realizarea şi 

menţinerea lor este foarte costisitoare, iar utilitatea lor este ridicată în cazul riscurilor comune pentru 

numeroase afaceri şi pentru care managementul organizaţiei dispune de o experienţă considerabilă. 

Interviurile structurate au fost folosite o perioadă îndelungată pentru a obţine informaţii de la 

consultanţi şi personalul firmelor, precum şi de către investitorii de proiect şi/sau managerii de risc 

pentru a identifica riscurile asociate proiectelor. Structura interviului este pregătită în avans, iar derularea 

sa se face într-o atmosferă relaxantă. Discuţiile pot fi între un intervievator şi unul sau mai mulţi 

intervievaţi, iar timpul consumat trebuie dozat cu mare atenţie.  

Brainstorming - ui este o metodă foarte eficientă atât pentru identificarea riscurilor, cât şi 

pentru stabilirea unor strategii de răspuns. Este important ca specialiştii implicaţi în derularea 

proiectului să cunoască foarte bine aspectele funcţionale şi operaţionale şi să aibă suficiente ocazii şi 

timp pentru a se întâlni şi discuta despre proiect. Dezavantajele sunt generate de posibilitatea ca 

sesiunea de brainstorming să fie dominată de cei cu personalităţi puternice, aspect ce poate fi evitat prin 

alegerea unui moderator experimentat. 

Concluzii: 

Rezultatele identificării riscurilor se concretizează în: 

 descrierea surselor de risc, ce trebuie să includă estimări referitoare la: probabilitatea de 

apariţie a evenimentelor determinate de acea sursă, domeniul de variaţie al rezultatelor 

posibile, momentul estimativ al producerii evenimentelor, frecvenţa anticipată de apariţie a 

evenimentelor generate de acea sursă; 

 potenţialele evenimente nedorite - care au o probabilitate de apariţie sau o magnitudine a 

pierderii „relativ largă‖, soluţiile posibile pentru diverse situaţii riscante. Pentru a permite 

formalizarea procedurilor de managementul riscului este indicat ca toate informaţiile 

obţinute prin metodele enumerate să fie urate într-un format care să permită stocarea în 

baze de date accesibile şi care pot fi uşor consultate la derularea oricărei afaceri. 

 Identificarea riscurilor  are și mai mare valență  în condițiile creării unei  societăți bazate pe 

cunoaștere, deoarece investițiile în afacerile inteligente au un grad sporit de risc. În această perioadă 

identificarea riscurilor  trebuie  să devină preocuparea principală a organizațiilor . Identificarea riscurilor 

trebuie realizată în mod regulat şi este necesar de luat în considerare atât riscurile interne, pe care 

organizaţia care realizează respectiva activitate le poate controla sau influenţa, cât şi riscurile externe. 
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Rezumat: Acest articol este dedicat adaptării modelului economico-matematic balanţei interramurale, care poate fi 

folosit atât pentru elaborarea scenariilor dezvoltării economiei naționale, cât și pentru estimarea economiei neobservate. 

Autorii descriu principiile de bază utilizate la elaborarea modelului, funcțiile şi structura lui. 

Cuvinte-cheie: Modelul balanţei interramurale natural-valorice, sistemul de conturi naționale (SCN), contul de bunuri și 

servicii, economia neobservată, consumul intermediar, consumul final. 

 

Abstract: This article is dedicated to the adaptation of economic-mathematical model of interbranch balance, which can 

be used both to develop scenarios for the development of the national economy and to estimate the shadow economy. The 

authors describe the basic principles of the model, the basic functions, structure and content of the model. 

Keywords: The input–output model, the System of National Accounts (SNA), the goods and services account, non-

observed economy (NOE), intermediate consumption, final consumption. 

JEL:   A100,P270,C01,C02. 

 

Introducere: 
 Luând în consideraţie instabilitatea economiei în condiţiile actuale, când statul trebuie să ia 

măsuri şi să adopte politici macroeconomice pentru ieşire din criza economică şi financiară, este 

actuală elaborarea diverselor scenarii de dezvoltare a economiei naţionale, pentru depistarea 

consecinţelor intervenţiei statului şi pentru evaluarea eficienţei politicilor aplicate, iar în acest scop 

poate fi utilizat modelul balanţei interramurale natural-valorice (BNV). 

Scopul cercetării efectuate de autori reprezintă adaptarea BNV pentru estimarea principalilor 

indicatori macroeconomici pe termen scurt, determinarea volumului necesar de resurse cum pentru 

economia în întregime, aşa şi pe diverse ramuri.  

Autorii utilizând metoda balanţei, metodologia Sistemului Conturilor Naţionale au obţinut 

modelul BNV adaptat pentru elaborarea diverselor scenarii de dezvoltare a economiei naţionale, a 

ramurilor economice, şi pentru estimarea economiei neobservate. 

În articolul dat sunt descrise în afară de funcţia statistică şi funcţia analitică, şi două funcţii noi, 

propuse de autori, funcţia de evaluare şi funcţia de prognoză. În afară de aceasta este elaborată o 

metodologie nouă de utilizare a BNV în evaluarea economiei neobservate.   

 

Rezultate şi discuţii: 

În condițiile contemporane, când se intensifică concurența interstatală devine acută necesitatea 

efectuării analizei stării economiei naționale și evaluării eficacității politicilor aplicate de către stat. 

În acest scop pot fi aplicate diverse instrumente și metode. Balanța interramurală natural-valorică este 

una din ele, ia ne permite să rezolvăm o gamă largă de probleme analitice.  

Modelul BNV adaptat: esența, funcțiile. 

Modelul BNV (Balanței interramurale natural valorice) reprezintă o abordare alternativă 

utilizată la elaborarea modelului economiei naționale în raport cu modelele axate pe identitatea 

macroeconomică de bază şi modelele orientate pe principalele agregate: veniturile sau cheltuielile 
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agregate şi ocuparea forței de muncă. BNV este integrat în sistemul de conturi naționale şi se 

utilizează pentru efectuarea analizei stării şi structurii economiei, pentru analiza influenţei factorilor 

creşterii economice şi în prognozare pentru elaborarea diferite scenarii de dezvoltare.  

În literatura de specialitate întâlnim descrierea a două funcţii a BNV: funcţia statistică şi funcţia 

analitică. Însă autorii consideră că trebuie de evidenţiat încă două funcţii şi anume pe cea de 

prognoză şi de evaluare. 

Funcţia statistică constă în faptul că modelul balanţei legăturilor dintre ramuri permite 

verificarea coerenței informațiilor economice, care caracterizează intrările şi ieşirile de bunuri și 

servicii. Funcția analitică constă în analiza relaţiei dintre consumul intermediar şi volumul de 

producţiei pe ramuri cu consumul final. În plus această funcţie are menirea să analizeze şi starea, şi 

dinamica economiei la diferite niveluri – naţional, regional, intra-industrial, etc. 

În opinia autorilor esenţa funcţiei de evaluare constă în estimarea principalilor indicatori 

macroeconomici, valoarea cărora asigură echilibrul macroeconomic, şi evaluarea economiei 

neobservate. Pe lângă cele enumerate modelul BNV permite: estimarea costurilor directe şi costurilor 

totale pentru fabricarea unei unităţi de producţie; determinarea volumului necesar de resurse cum 

pentru economia în întregime, aşa şi pe diverse ramuri; determinarea direcţiilor de îmbunătăţire a 

eficienţei divizării muncii, determinarea ramurilor dezvoltarea cărora ar permite de majorat 

competitivitatea economiei naţionale. Funcţia de prognoză constă în elaborarea scenariile de 

dezvoltare a economiei naţionale, în previziunea ritmului de creştere economică, şi anticiparea 

consecinţelor cauzate de modificarea diferitor factori interni şi externi asupra cererii pentru output. 

Balanţa legăturilor dintre ramuri are o structură matriceală, construită pe principiul dublei 

înregistrări utilizate în evidenţa contabilă, care cuprinde patru cadrane: „cadranul I - cuprinde 

consumul intermediar pe diverse produse ale ramurilor economiei naţionale, care se calculă în baza 

coeficienţilor tehnici; cadranul II - cuprinde consumul final a producţiei fiecărei ramuri, formată din: 

consumul final al gospodăriilor populaţiei, consumul final al administraţiei publice şi  instituţiilor 

fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populaţiei, formarea brută de capital fix, variaţia 

stocurilor, exportul de bunuri şi servicii; cadranul III - se referă la utilizarea principalilor factori de 

producţie (capitalul şi munca), adică la crearea valorii adăugate brute, precum şi la importurile pe 

fiecare ramură şi la impozite nete pe produse şi import;‖[1, pag.15-21]  cadranul IV, este mai puţin 

utilizat în practică, în acest cadran este reflectată redistribuirea veniturilor. 

Dubla înregistrare asigură egalitatea dintre outputul brut al fiecărei ramuri şi inputul brut pentru 

acea ramură. Prin urmare BNV permite să depistăm exact provenienţa intrărilor (resurselor) şi 

destinaţia ieşirilor (utilizărilor), faptul dat autorii l-au utilizat pentru evaluarea economiei 

neobservate. 

Schema generală a balanţei legăturilor dintre ramuri este dată în tabelul 1. 

Tabelul 1. 

Cadranele balanței interramurale natural valorice 

 Consumul intermediar Consumul final 

Produsul intermediar I II 

Valoarea adгugatг brutг, 

import, impozite nete 
III IV 

 

În cadranul I pe coloane este arătat produsul intermediar pe ramuri ale economiei naţionale, iar 

pe rânduri – consumul intermediar de bunuri şi servicii ale ramurilor economiei naționale. Coloanele 

cadranelor I și III, care ne oferă informaţi cu privire la produsul intermediar și valoarea adăugată, 

reflectă intrările. Rândurile cadranelor I și II, ne oferă informaţii despre consumul intermediar și 

final, deci caracterizează utilizarea resurselor, deci ieșirile. 

Modelul BNV prezentat în articolul dat este modelul input-output al lui W. Leontief adaptat în 

corespundere cu Sistemul de Conturi Naţionale [2, pag.55]. Contul de bunuri si servicii prezintă 

raportul dintre volumul total al producției oferite (furnizate) și volumul total de utilizare a acesteia. 

Resursele acestui cont sunt reflectate în cadranele I şi III, iar utilizările în cadranele I şi II. Deoarece 
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resursele sunt egale cu utilizările, deci intre suma cadranelor I cu III şi suma cadranelor I cu II tot 

există egalitate, care poate fi exprimată prin următoarea formulă:  

EVFCFCISTMQpb 
                                                                (1) 

unde: 

pbQ
 – volumul de producţie în preţuri de bază; 

M  – importul de bunuri şi servicii; 

T  – impozite indirecte pe produse şi import; 

S  – subvenţii pe produse şi import; 

CI  – consumul intermediar; 

CF  – consumul final; 

F  – formarea brută de capital fix; 

V  – variaţia stocurilor; 

E  – exportul de bunuri şi servicii. 

Impozitele indirecte pe produse şi import includ Taxa pe Valoare Adăugată (TVA), accizul, 

taxa vamală, etc. 

Dacă trecem consumul intermediar în partea stângă, obţinem egalitatea (3): 

 EVFCFSTMCIQ  )(                                                                 (2) 
EVFGCSTMVAB                                                                     (3) 

unde: 

VAB  – valoarea adăugată brută; 

C  – consumul final al gospodăriilor populaţiei; 

G  – consumul final al administraţiei publice şi  instituţiilor fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populaţiei. 

 

Partea stângă a egalităţii (3) exprimă elementele cadranului III, iar partea dreaptă – elementele 

cadranului II, adică cererea totală finală iD
. 

  EVFGCD           (4) 

Principalele elemente ale BNV la nivel macroeconomic, utilizate pentru o economie 

simplificată, structurată în mod convenţional pe ramuri, sunt prezentate în tabelul 2. „Modelul dat 

creează posibilitatea evaluării eficienţei politicilor macroeconomice” [3, pag.39]. 

 

Deoarece produsele din fiecare ramură se utilizează atât pentru consumul intermediar, cât și 

consumul final, obţinem următoarea formulă: 

  iii DXY 
           (5) 

sau             
i

n

j

iji DxY 
1            (6) 

unde: 

iX  sau 


n

j

ijx
1

 – consumul interramural pentru produsul „i‖; 

iD  – cererea totală finală pentru produsul „i‖. 





n

j

ijiji PQaX
1

,          (7) 

deoarece    
ijijij PQax             (8) 

unde: 

ija  – coeficientul tehnic a consumului produsului „i‖ la fabricarea produsului „j‖; 

jQ  – volumul producţiei „j‖ în expresie naturală; 
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iP  – preţul mediu ponderat bazat pe producția și importul produsului „i‖. 

Generalizând formulele de mai sus, obţinem următoarea formulă, care reflectă suma cadranelor 

I și II, adică totalul utilizărilor: 

iiiii

n

j

ijiji EVFGCPQaY 
1

                                                         (9) 

Totalul resurselor (suma cadranelor I și III) poate fi calculat utilizând următoarea formulă: 

jjjj

n

i

jiijj STMVABPQaY 
1

                                                         (10) 

 

Tabelul 2.  

Modelul balanței interramurale natural valorice (la nivel macroeconomic) 
 Consumul intermediar pe ramura „j”: Consumul final 

О
n

 t
o

ta
l 

u
ti

li
zг

ri
 

iY

 

1 2 ... n iC
 iG

 iF
 iV

 iE
 

C
er

er
ea

 t
o

ta
lг

 f
in

a
lг

 

iD

 

Produsul 

intermediar pe 

ramura „i”: 

           

1 
11x

 12x
 

... nx1  1C
 1G

 1F
 1V

 1E
 1D

 1Y
 

2 
21x

 22x
 

... nx2  2C
 2G

 2F
 2V

 2E
 2D

 2Y
 

... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 

n 1nx
 2nx

 
... nnx

 nC
 nG

 nF
 nV

 nE
 nD

 nY
 

Valoarea 

adгugatг brutг  

jVAB
 

1VAB
 2VAB

 
... nVAB

 

Cadranul IV 

Importul jM
 1M  2M  ... nM

 
Impozite pe 

produse și 

import     jT
 

1T
 2T

 
... nT

 

Subvenții pe 

produse și 

import (-)  jS
 

1S
 2S

 
... nS

 

Оn total 

cadranul III  

jZ
 

1Z
 2Z

 
... nZ

 

In total resurse  

jY
 

1Y
 2Y

 
... nY

 

 

Modelul dat este necesar periodic de adaptat, şi de revizuit coeficienţii tehnici, bazându-ne pe 

faptul că apar tehnologii noi în economia naţională, şi reieşind din tendinţele producătorilor de 

minimizat cheltuielile, substituind unele tipuri de materie primă cu altele mai puţin costisitoare, chiar 

şi în detrimentul consumatorului final. De exemplu, în Republica Moldova, în construcție nu se mai 

produce și nu se mai utilizează vata minerala. În același timp, noi materiale, cum ar fi amestecuri de 

ghips se produc şi se utilizează frecvent în construcţie. La confecţionarea unelor produse de patiserie 

şi cofetărie în loc de unt se utilizează unt de cocos. La confecţionarea articolelor de confecţie 

producătorii preferă să utilizeze ţesături sintetice sau cu un conţinut neînsemnat de fire naturale. 

 

 



UNIVERSITATEA DE STUDII EUROPENE                                                             VECTOR EUROPEAN  

DIN MOLDOVA                                                           REVISTA ŞTIINŢIFICĂ Nr.1/2015 

 
Aplicarea modelului BNV adaptat la evaluarea economiei neobservate. 

Inițial până la elaborarea balanței interramurale valorice la nivel macroeconomic, se elaborează 

balanțe naturale, și anume aceste balanțe autorii li-au modificat cu scopul evaluării economiei 

neobservate. Modelul propus de autori este prezentat în tabelul 3.  

Tabelul 3.  

Modelul balanței interramurale naturale 

P
ro

d
u

se
 

Resurse  Uti l i zгri  

S
o

ld
u

l 
la

 о
n

ce
p

u
tu

l 

a
n

u
lu

i 

V
o

lu
m

u
l 

d
e 

p
ro

d
u

cю
ie

 

Im
p

o
rt

u
l 

О
n

 t
o

ta
l 

re
su

rs
e
 

Consumul  intern  

E
x

p
o

rt
u

l 

P
ie

rd
er

i 

S
o

ld
u

l 
la

 f
in

el
e 

a
n

u
lu

i 

О
n

 t
o

ta
l 

u
ti

li
za

t Consumul populaюiei 

C
o

n
su

m
u

l 

in
te

rm
ed

ia
r 

О
n

 t
o

ta
l 

co
n

su
m

a
t 

p
e 

re
p

u
b

li
cг

 

Оn 

total 

Inclusiv оn 

co
m

er
ю

u
l 

o
rg

a
n

iz
a

t 

co
m

er
ю

u
l 

n
eo

rg
a

n
iz

a
t 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Sursa: Elaborat de autori. 

În cazul când utilizările prevalează resursele, are loc sau producerea neobservabilă, sau 

importul neobservat. În cazul când resursele prevalează utilizările are loc exportul neobservat. 

„Elaborarea balanțelor interamurale naturale efective a depistat neajunsurile controlului vamal și 

elementele economiei neobservate‖ [4, pag.126]. În cele mai dese cazuri schemele frauduloase din 

comerțul exterior au loc la hotarul cu Ucraina, însă hotarul României nu reprezintă o excepție.  

În baza calculelor efectuate de autori pentru anul 2014 a fost depistat: 

 exportul neobservat al produselor din tutun la hotar cu România;  

 importul neobservat al produselor alimentare (produse de cofetărie, lactate, mezeluri, 

etc.) și produselor de confecție la hotar cu Ucraina;  

 importul neobservat al cărnii (prealabil din găină) și detergenților la hotar cu România; 

 produsul neobservat de zahăr și ulei de floarea soarelui pe teritoriul Republicii Moldova. 

Elaborând balanțele interramurale valorice pe produsele diverselor ramuri ale economiei 

naționale, autorii au mai depistat elemente ale economiei neobservate, și anume datorită modificării 

invoisurilor, adică a prețurilor de import s-a înregistrat o prevalare a utilizărilor față de resurse, 

deoarece importul în expresie valorică a atins un nivel mai mic decât cel de echilibru, de exemplu la 

citrice şi alte produse. 

 

Concluzii: 

Elaborarea balanțelor interramurale natural-valorice efective permite efectuarea analizei 

situației economiei naționale, evaluarea indicatorilor macroeconomici de bază, eficienței politicilor 

macroeconomice, estimarea economiei neobservate. Pe când, BNV de prognoze permit elaborarea 

diverselor scenarii de dezvoltare a economiei naționale, măsurilor de ameliorare a situației în 

economia republicii, și strategiilor de dezvoltare durabilă a economiei țării. 
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Rezumat:  Acest articol prezinta evolutia IMM-urilor în Republica Moldova în contextul creșterii competitivității 

economiei naționale. Dezvoltarea antreprenoriatului este un element important în procesul de creare a unei economii de 

piață eficiente și prospere. Economia țării depinde în mare măsură de dezvoltarea spiritului antreprenorial. Pentru a 

crește eficiența sectorului  micului business este necesar un  acces mai bun la finanţare. 

Cuvinte cheie:  Sectorul IMM, antreprenoriat, micului business, dezvoltarea economică, Produsul Intern Brut, 

competivitate. 

 

Abstract:   This article shows the evolution of SMEs in Moldova in the context of increasing economic competitiveness. 

The country's economy depends largely on the development of entrepreneurship. Entrepreneurship development is an 

important element in creating an efficient and prosperous market economy. Promoting  small business will ensure the 

increased competitiveness. To increase the efficiency of the small business sector need better access to financing. 

Keywords:  SME sector, entrepreneurship, small business, economic development, GDP, competitiveness. 

JEL: A110, M210 , O120. 

 

Introducere: 

Dezvoltarea antreprenoriatului este un element important în procesul de creare a unei economii 

de piață eficiente și prospere. Sectorul micului business, în esența, constituie un promotor de 

inițiative tehnologice, un factor determinant al economiei concurențiale și principala sursă de creare a 

noilor locuri de munca. În Moldova activitatea micului business a început să se desfașoare ca 

fenomen independent, dezvoltîndu-se în condiții economice nefavorabile și nedeterminate ale 

perioadei de tranziție de la economia planificată la economia cu relatii de piață. 

Sectorul IMM-urilor în întreaga lume este considerat factorul determinant al economiei 

concurenţiale, principala sursă a creşterii economice şi de creare a noilor locuri de muncă. În 

Moldova activitatea sectorului IMM a început să prindă contur ca fenomen al dezvoltării social-

economice a ţării aproximativ cu 14-15 ani în urmă, după finalizarea privatizării în masă şi 

conturarea proprietarilor reali. Acest sector s-a format şi dezvoltat în condiţii economice nefavorabile 

şi incerte ale perioadei de tranziţie.[1] 

 

Rezultate și reflecții: 

Economia țării depinde în mare măsură de dezvoltarea antreprenoriatului, în special al 

sectorului al întreprinderilor mici și mijlocii.  

Sectorul micului business în Republica Moldova, de altfel ca şi în majoritatea statelor în 

dezvoltare, a apărut urmare  reformelor structurale, efectuate întru trecerea de la economia 

centralizată la cea de piaţă. 

Întreprinderile micului business deţin peste 90% din total agenţi economici, astăzi ele fiind 

considerate coloana vertebrală a economiei naţionale. La formarea Produsului Intern Brut, 

întreprinderile mici şi mijlocii au contribuit în anul 2010 cu 28,3% sau cu 6,7 puncte procentuale mai 

puţin decît în anul 2006. 

Produsul intern brut (PIB), conform datelor preliminare, în anul 2014, a constituit în valoare 

nominală 111, 501 mil.lei, preţuri curente de piaţă, fiind în creştere – în termeni reali – cu 4,6% faţă 

de anul 2013[4].După datele BNS între, PIB-ul Republicii Moldova în anii 2000-2013 a crescut în 

medie cu 5% pe an. Majorarea PIB-ului a fost condiţionată, în general, de creşterea cererii externe la 

bunurile industriale fabricate în Moldova şi celei interne din contul consumului final. Statistic, în 

anul 2013 crește, PIB-ul pe cap de locuitor a crescut de la 354 dolari SUA la  3800 dolari SUA[5]. 

http://www.usem.md/en
mailto:aurelia-turcan@mail.ru
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Dar această îmbunătățire a situației economice este urmarea aprecierii reale a monedei naționale, 

leului moldovenesc. Intrările valutare de peste hotarele ţării, intensificarea comerţului exterior, 

precum şi fluctuaţiile cursurilor de schimb pe pieţele valutare internaţionale, și furturile bancilor au 

influenţat cursul de schimb al monedei naţionale, care în decembrie 2014  a marcat o  depreciere a 

valutei naționale față de dolar SUA cu aproape de 20%. 

Rata agentilor micului business în numărul total al agenților economici are, de asemenea, 

tendința de creștere, deși nu este atît de evidentă. În decursul de peste a  20 de ani, sectorul IMM al 

Republicii Moldova a crescut atît din punct de vedere cantitativ, cît şi calitativ. Criza financiar-

economică mondială s-a reflectat negativ asupra IMM-urilor. Cercetarea impactului crizei asupra 

rezultatelor acestui sector, a unor grupe de IMM-uri, permite de a considera mult mai concret 

posibilităţile şi restricţiile lor în condiţiile mediului extern nefavorabil, de a argumenta perfecţionarea 

politicii de reglementare a acestora. 

Majorarea esențială a ponderii întreprinderilor mici s-a observat în 1996 (83,3%) în comparație 

cu 1995 (55,3%); apogeul fiind atins în 2013 (93,3%)  

Dupa micșorarea cotei agenților businessului mic [4], (din 2000 pana în 2003) se observa о 

creștere  în  anul 2004, pana la 115,7 % (aceasta creștere a avut loc datorita facilităților acordate 

micului business de către stat conform art. 49 al Codului Fiscal al Republicii Moldova). În 2013 

ponderea IMM constituie 97,4% (50, 9 mii unități).
10

 

Majoritatea covărșitoare a întreprinderilor businessului mic este bazată pe proprietatea privată - 

91,3% în 2003 și 90% în 2013.  

În perioada anilor 2006-2014  IMM-urile au înregistrat o evoluţie pozitivă la toţi indicatorii, 

ceea ce arată că sectorul, în întregul său, este rentabil şi contribuie pozitiv la formarea venitului 

naţional. Rezultatele cele mai bune au fost înregistrate la categoria întreprinderilor mici. 

În Republica Moldova, IMM-urile deţin circa 97% din numărul total al întreprinderilor din ţară 

şi reflectă o creştere stabilă a sectorului atît datorită îmbunătăţirii mediului de afaceri, cît şi 

perfecţionării cadrului regulatoriu ce ţine de activitatea antreprenorială. 

Evoluţia   întreprinderilor mici şi mijlocii   în anii 2005-2014 este reprezentată în Figura 1.  

  
 

Figura 1.  Evoluția IMM-urilor  în anii 2005-2014. 

Sursa: BNS 

 

Evoluţia ponderii întreprinderilor mici şi mijlocii în totalul întreprinderilor în anii 2006-2014 se 

caracterizează prin următorii indicatori [ 4] (vezi tabelul 1.).  

 

 

 

 

                                                 
10

 modificarea în 2001 a criteriilor de referire a întreprinderilor la agenții businessului mic (de la 75 la 50 de persoane) 

informația privind businessului mic s-a micșorat  
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Tabelul 1. 

Evoluţia ponderii întreprinderilor mici şi mijlocii în totalul întreprinderilor  

în anii 2006-2014 

Anii 

Nr. de întreprinderi, mii 
Nr. de salariaţi, mii 

persoane 
Venituri din vînzări, mil. lei 

Total ÎMM 

Ponderea 

ÎMM în 

total, % 

Total ÎMM 

Ponderea 

ÎMM în 

total, % 

Total ÎMM 

Ponderea 

ÎMM în 

total, % 

2006 36,2 35,5 98,3 574,9 332,7 57,9 117372,4 54280,7 46,2 

2007 
40,0  39,1  97,8  574,1  327,4  57,0  148512,7  56738,3  38,2  

2008 
42,1  41,1  97,6  572,1  328,1  57,3  175058,4  64984,1  37,1  

2009 44,6 43,7 97,8 539,2 316,2 58,7 146447,0 57480,0 39,2 

2010 46,7 45,6 97,7 526,2 309,4 58,8 177503,2 65263,2 36,8 

2011 48,5 47,3 97,5 510,2 294,2 57,7 207676,8 71887,6 34,6 

2012 50,7 49,4 97,5 519,9 300,2 57,7 211759,3 73057,0 34,5 

2013 52,2 50,9 97,4 524,5 298,4 56,9 231601,4 77413,2 33,4 

2014 53,7 52,3 97,4 519,0  291,7 56,2 263051,2  83650,3 31,8 

Sursa: BNS 

  

Actualmente, politica statului este orientată spre susținerea antreprenoriatului, ea continuînd să 

fie directionată, în primul rînd, spre crearea unor condiții stabile și favorabile dezvoltării acestuia.  

Analiza evoluţiei ÎMM ne indică asupra creşterii dimensiunii medii a întreprinderilor din 

sectorul dat. Veniturile din vînzări în medie pe o întreprindere în anul 2014 a constituit 1599 mii lei 

sau cu 79 mii lei (cu 5,2%) mai mult faţă de anul 2013. Veniturile din vînzări ale ÎMM în medie la un 

salariat constituie 286,8 mii lei sau cu 27,4 mii lei (cu 10,5%) mai mult faţă de anul 2013. Numărul 

de salariaţi în medie pe o întreprindere în anul 2014 a constituit 6 persoane, fiind la nivelul anului 

2013. 

Tradiţional, agricultura a fost o componentă majoră a economiei moldovenești. Impactul 

tranziției la economia de piață și, asociat cu aceasta, destrămarea gospodăriilor colective şi de stat au 

avut impact negativ asupra sectorului agricol. 

Economia Moldovei a avut o mare tradiție  agroindustrială, dar în ultimele două decenii 

sectorul serviciilor devine principalul motor al creșterii economice a Republicii Moldova. Acest 

sector pe parcursul  perioadei analizate ajunge la 63,5% în anul 2011[2]. Ponderea agriculturii în PIB 

a scăzut de la 31% în 2004 la aproximativ 12,27 %  în 2013[3]. Totuşi, atunci când sectorul agricol 

este combinat cu sectorul agro-procesare, importanța agriculturii ca sector combinat al economiei 

moldoveneşti reprezintă aproximativ 30% din PIB. 

Evoluţia în dinamică a numărului ÎMM pe principale genuri de activitate se prezintă astfel: 
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Figura 2.  Ponderea IMM-urilor în profilul principalelor genuri de activitate în anii 2010-2014. 

Sursa: BNS 

 

Partea preponderentă a ÎMM îşi desfăşoară activitatea în domeniul comerţului, constituind în 

anul 2014 circa 20,5 mii întreprinderi, sau 45,8% din totalul IMM fiind în creștere anul 2013 (20,0 

mii întreprinderi, sau 40,0% din totalul IMM). În industria prelucrătoare în 2014  au activat 4,8 mii 

de ÎMM sau 12,1% din totalul ÎMM. Numărul acestor întreprinderi față de  anii 2012 și 2013 a scăzut 

cu o sută de întreprinderi, iar cota acestoa a scăzut cu 0,5 p.p. 

Ponderea agriculturii a crescut în 2014 în comparație cu 2010 de la 5,1% la 8,4% .  

Insă ponderea IMM-urilor în sectorul agrar este foarte mică –doar de 2,9 mii unități sau 5,5%. 

Majoritatea (58%) acestor întreprinderi agricole sunt microîntreprinderi. 

 

 

  
 

Figura 3.  Numărul IMM-urilor din sectorul agrar în anii 2010-2014. 

Sursa: BNS 

 

 În anii 2006-2013 IMM-urile din majoritatea sectoarelor economiei naţionale au înregistrat 

valori descendente de dezvoltare. Cu excepție în 2009 veniturile din vînzări au scăzut în toate 

ramurile de activitate ale întreprinderilor mici şi mijlocii cu excepţia activităţilor financiare.  
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Figura 4. Structura veniturilor din vanzări în 2013.  

Sursa: BNS 

 

Astfel, dacă în anul 2009 veniturile din vînzări ale IMM-urilor au scăzut în comparaţie cu anul 

2008 cu 7504,1 mil.lei, atunci în anii 2010-2013 acestea s-au majorat  simțitor. 

Această evoluţie este consecinţa flexibilităţii IMM-urilor, majoritatea încadrîndu-se în clasa 

microîntreprinderilor, care sînt caracterizate de o volatilitate suplimentară (se restructurează şi se 

reorientează mult mai rapid). 

 
Figura 5. Evoluţia în dinamică a veniturilor din vînzări ale IMM-urilor  conform genurilor de 

activitate (milioane lei). 

Sursa: BNS 

 
‖Sectorul IMM-urilor din Republica Moldova are un rol de bază în dezvoltarea economică şi socială 

a ţării. Acesta deţine circa 98% din numărul total de întreprinderi, asigură circa 59% din locurile de 

muncă, contribui cu 39% la cifra totală de afaceri pe economie şi asigură 61% din profitul net total pe 

economie. Cu toate acestea, accesul la finanţare al IMM-urilor este destul de limitat, acesta deţine doar 

31% din toate creditele acordate de sectorul bancar. Cu toate acestea, accesul la finanţare al IMM-urilor 

este destul de limitat, acesta deţine doar 31% din toate creditele acordate de sectorul bancar. Creditele 

bancare constituie la moment sursa principală de finanţare pentru IMM-urile din Moldova. Lipsa de infor-

maţii referitoare la sectorul IMM este o problemă majoră, care face imposibilă aprecierea exactă a 

necesarului/deficitului de finanţare al IMM. În baza comparării nivelului de finanţare al business-ului şi al 

volumului de credite acordate de către sectorul bancar din Moldova cu indicatorii similari din alte ţări se 

poate de estimat că pentru a ajunge la nivelul unor ţări cu venituri medii, creditarea în Moldova ar trebui 

să crească de aproape 2 ori în raport cu PIB. La nivelul volumelor de creditare şi al PIB-ului din 2009, 

aceasta ar însemna o creştere a creditării cu circa 21 miliarde lei.‖[1] 

Cu toate că în ultimii ani, cu excepţia perioadei de criză, volumele creditelor bancare au sporit 

impresionant, IMM-urile nu au beneficiat într-o măsură foarte mare de această creştere. Printre cauzele 

accesului limitat la credite ale IMM-urilor se numără: a) Dobânzile înalte practicate de către bănci şi 

volatilitatea excesivă a acestora din cauza (i) inflaţiei mari şi riscul înalt al ratei dobânzii; (ii) lipsei 

competiţiei reale şi a investitorilor strategici din sectorul bancar; (iii) calităţii proaste a portofoliilor de 

credite, afectată de criza economică; (iv) riscului înalt al derulării afacerilor în Moldova; (v) 

instrumentelor limitate de gestionare a lichidităţilor mari existente în sistemul bancar şi eficienţei redusă 
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de management a respectivelor lichidităţi; b) Deficitul resurselor de finanţare pe termen lung; c) Lipsa 

gajului şi a unor pieţe secundare suficient de dezvoltate pentru o mare parte din echipamentele, imobilele 

şi terenurile oferite în gaj de către companii, completată de funcţionarea ineficientă a fondurilor de 

garantare a creditelor existente; d) Infrastructura informaţională slab dezvoltată în Moldova; e) Ineficienţa 

sistemului judecătoresc şi procedurile îndelungate de exercitare a dreptului de gaj de către creditori; f ) 

Eficienţa redusă a sistemului bancar, g) Calitatea proastă a proiectelor prezentate ce către solicitanţi; h) 

Lipsa de interes faţă de creditarea agriculturii; i) Infrastructura de afaceri slab dezvoltată şi comunicarea 

ineficientă cu sectorul IMM.[1]  
Finanțarea eficientă a sectorului antreprenorial  depinde în mare măsură de politica 

guvernamentală de sprijinire a micului business.  

Iată de ce o mare importanţă pentru micul business o are susţinerea lui de către stat. Aceasta 

ar putea fi condiţionată de două împrejurări, adică, în primul rînd micul business posedă un efect 

macroeconomic şi social, iar în al doilea rînd el se află în condiţii de concurenţă inegală. În condiţiile 

concurenţei inegale, baza ar fi susţinerea organizaţională, specială juridică, iar la etapa fondării şi 

asistenţă economică. 

Pentru susținerea creșterii antreprenoriatului este necesară susţinerea specială juridică şi 

organizaţională al micului business, care are oglindire în Legea cu privire la micul business şi care 

prevede următoarele puncte :      

 Susţinerea financiară al întreprinderilor mici, stimulări sub formă de înlesniri la creanţe şi 

impozite . 

 Ajutorarea întreprinderilor mici în obţinerea comenzilor de stat. 

 Sistemul simplificat de impozitare şi întocmire al rapoartelor, inclusiv regimul de înlesniri 

fiscale pe primii cinci ani de activitate ai întreprinderii mici . 

 Servicii privilegiate tehnice şi de consulting privind problemele gestionării, transmiterea 

prioritară al tehnologiilor din partea instituţiilor de cercetare de stat . 

 Înlesniri la cumpărare şi arendarea imobilului municipal şi de stat, ai materiei prime şi 

materialelor . 

 Susţinerea  specială în participarea întreprinderilor mici la comerţul de export . 

 Crearea sistemului informaţional economic de bază pentru guvern privind ocupaţia în micul 

business, volumul realizărilor, alocările de capital, exportul, falimentarea întreprinderilor 

mici după regiuni şi sfere ale businessului . 

În ţările dezvoltate din punct de vedere economic (unde micul business este considerat 

promotor al dezvoltării economice graţie avantajelor pe care le oferă), micul business cunoaşte o 

dezvoltare accelerată mai ales în domeniile serviciilor şi a producerii mărfurilor de larg consum.  

Întreprinderile mici sunt mai flexibile şi reacţionează mai rapid la schimbările mediului de 

afaceri şi la cerinţele pieţei. Din aceast considerent investiţiile în micul business aduc venituri mai 

mari decît investiţiile în întreprinderile mari. De altfel, acestea din urmă beneficiază din plin de 

serviciile întreprinderilor mici şi într-un fel sunt dependente de ele. Micul business este orientat spre 

satisfacerea necesităţilor pieţei locale şi utilizează resursele şi forţa de muncă locală, avînd o 

contribuie substanţială şi în soluţionarea problemei şomaului. 

 

Concluzii: 

Pentru dezvoltarea Republicii Moldova sectorul IMM este de o importanţă deosebită.  

În perioada de stabilire a relaţiilor de piaţă, rolul IMM-urilor era determinat nu doar de structura 

economiei creată, în care ponderea înaltă o ocupa genurile de activitate, preferate de întreprinderile 

mici, ci şi de existenţa resurselor umane, rămase fără lucru, a utilajelor neutilizate, materiilor prime 

secundare, care optim puteau fi utilizate de către micul business. 

În Republica Moldova, IMM-urile constituie o pondere esenţială în numărul total al agenţilor 

economici, asigură ocuparea forţei de muncă şi un nivel modest de venit, asigură saturarea pieţei de 

mărfuri, participă la crearea PIB-ului. 

Caracteristica indicatorilor principali ai IMM-urilor, evaluarea potenţialului şi a contribuţiei 

acestui sector în dezvoltarea economică a Republicii Moldova, evoluţia lui, inclusiv în perioada de 

criză a ultimilor ani, va da posibilitate de a identifica părţile forte şi părţile slabe ale IMM-urilor 
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moldoveneşti în comparaţie cu alte ţări europene, de a argumenta direcţiile principale şi măsurile de 

susţinere de stat a acestora. 

Impactul cantitativ al IMM-urilor asupra creşterii economice se estimează prin indicatorul 

ponderii IMM-urilor în PIB. Valoarea indicatorului ponderii IMM-urilor în PIB variază semnificativ 

în diferite ţări. 

Criza a avut impact asupra mai multor indicatori, care caracterizează dezvoltarea social-

economică a ţărilor, a influenţat negativ asupra dezvoltării mediului de afaceri. 

IMM-urile din Republica Moldova participă destul de activ la fabricarea bunurilor şi serviciilor, 

satisfăcînd cererea, în special pe piaţa internă. Caracteristic pentru Republica Moldova este lipsa 

cooperării dintre întreprinderile mari şi IMM-uri, de aceea IMM-urile contribuie, în primul rînd, la 

saturarea pieţei de consum. 

Susţinerea şi dezvoltarea IMM-urilor contribue la creşterea încrederii dintre mediul de afaceri şi 

autorităţi, crearea în ansamblu a unui mediu mai favorabil pentru mediul de afaceri, de asemenea, la 

realizarea altor politici economice – sectoriale, regionale, investiţionale, inovaţionale etc. 

Obiectivele generale ale politicii de dezvoltare regională mizează pe diminuarea dezechilibrelor 

regionale existente, stimularea dezvoltării echilibrate şi durabile pe întreg teritoriul Republicii 

Moldova, revitalizarea ―zonelor defavorizate‖, prevenirea producerii de noi dezechilibre, 

consolidarea oportunităţilor financiare, instituţionale şi umane pentru dezvoltarea social-economică a 

regiunilor, stimularea cooperării interregionale interne şi internaţionale care contribuie la progresul 

economic şi social. 

La momentul actual, micul business reprezintă elementul inalienabil și cel mai dinamic al 

economiei de piața fiind, totodată, un promotor de inițiative tehnologice și economice, о sursa 

primară a inovației, precum și un factor determinant al productivității înalte și al economiei 

competitive, aceasta fiind relevant și pentru Republica Moldova. 

 

Recomandările pentru   un  acces mai bun la finanţare pentru IMM: 

1. Promovarea de către autorităţile statului a unei politici monetare îndreptate spre o inflaţie redusă şi 

stabilă, asigurarea unui curs de schimb relativ stabil/cu fluctuaţii mici, pentru sporirea încrederii şi 

atragerea de depuneri pe termene îndelungate, precum şi pentru dezvoltarea unor instrumente de 

economisire de alternativă, aşa ca fondurile de pensii şi produsele de asigurare; 

2. Îmbunătăţirea mediului de afaceri, pentru diminuarea riscurilor derulării afacerilor, îmbunătăţirea 

calităţii portofoliilor de credite şi diminuarea marjelor de risc incluse in ratele dobânzilor.  

3. Atragerea investiţiilor străine în sectorul financiar, în primul rând din partea investitorilor strategici şi 

cu interes în domeniul IMM-urilor. Acest lucru ar spori concurenţa în sectorul bancar şi cel financiar, ar 

aduce tehnologiile şi inovaţiile bancare necesare pentru creditarea sectorului IMM şi mai multe resurse 

financiare pe termen lung.  

4. Îmbunătăţirea accesului la informaţia despre sectorul IMM.  

5. Adoptarea de către bănci a unor strategii consistente pentru sectorul IMM şi a unor tehnologii specifice 

de creditare a IMM-urilor şi a companiilor agricole, diferite de cele utilizate pentru creditarea 

întreprinderilor mari şi a companiilor din alte sectoare.  

6. Reformarea şi capitalizarea fondurilor de garantare a creditelor existente, sau formarea unor noi fonduri 

de garantare a creditelor;  

7. Trecerea la standardele IFRS referitoare la evaluarea riscului şi formarea rezervelor pentru pierderi la 

credite/împrumuturi;  

8. Asigurarea unui acces mai bun pentru IMM-uri la tenderele/comenzile de stat;  

9. Implementarea unor programe de stat şi/ sau cu suportul donatorilor internaţionali referitoare la 

îmbunătăţirea calităţii rapoartelor financiare întocmite de către IMM, perfecţionarea cunoştinţelor de 

business, planificare, management şi marketing din cadrul IMM (cercetarea necesităţilor de instruire, 

organizarea de training-uri, instruire continuă, etc.);  

10. Lobby-ing pentru mai multă asistenţă (transfer de tehnologii, cunoştinţe) şi resurse financiare pe 

termen lung din partea donatorilor, agenţiilor de dezvoltare şi instituţiilor financiare internaţionale;  

11. Crearea cadrului legal legal necesar pentru activitatea fondurilor venture şi equity şi participarea la 

fondarea acestora împreună cu instituţiile financiare internaţionale şi cele private;  
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12. Crearea cadrului legal pentru colectarea de către OMF a resurselor de pe piaţa internă şi transformarea 

AEÎ într-o reţea bancară de tip cooperatist. [1] 
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Аннотация: Дана подробная экономическая характеристика Общего и Рабочего планов счетов бухгалтерского 

учѐта, внесены обоснованные предложения по их совершенствованию.  

Ключевые слова: бухгалтерские счета;  классы, группы, виды и порядок использования в управлении. 

 

Adnotare: A fost efectuată o descriere detaliată a graficului economic și de lucru de conturi general de contabilitate, a 

făcut propuneri rezonabile pentru îmbunătățirea acestora. 

Cuvinte cheie: conturi, clase, grupuri, tipurile și ordinea utilizării în gestionare. 

 

Summary: gave a detailed description of the general economic and working chart of accounts of accounting, made 

reasonable proposals for their improvement. 

Keywords: accounts, their classes, groups, types and order of use in the management. 

JEL: M410, M110. 

Введение: 

В современной системе экономических наук и учебных дисциплин высших и средних 

специальных учебных заведений Республики Молдова центральное и особо важное место 

занимает бухгалтерский учѐт хозяйственно-финансовой деятельности. Он представляет собой 

упорядоченную систему наблюдения, определения, измерения, сбора, регистрации, 

обобщения, контроля и передачи экономической информации об имуществе, обязательствах и 

их движении путѐм сплошного, непрерывного и документального отражения всех 

хозяйственных операций предприятий. 

На протяжении длительного периода времени бухгалтерский учѐт ведѐтся в 

соответствии со многими нормативно-законодательными актами и на основе обязательного 

использования различных методов и приѐмов, к основным из которых относятся 

бухгалтерские счета. Они представляют собой способ группировки и текущего отражения 

однородных по экономическому содержанию хозяйственных средств, источников их 

образования и хозяйственных процессов предприятия. Счета бухгалтерского учѐта являются 

признаками классификации учѐтной информации, позволяющими свести в одну совокупность 

множество однородных предметов, а также носителями информации и способом еѐ 

получения.  

http://www.fao.org/docrep/field/009/aq675ro/aq675ro.pdf
http://statbank.statistica.md/pxweb/Dialog/Saveshow.asp
http://www.statistica.md/
http://www.indexmundi.com/moldova/economy_profile.html
https://e.mail.ru/
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Бухгалтерские счета – это основная единица группировки и хранения учѐтно-

экономической информации. Они открываются на каждый объект бухгалтерского учѐта и 

тесно связаны между собой, а также с бухгалтерским балансом. Счета отражают движение 

строго определѐнных учѐтных объектов и образуют единую информационную систему. 

Вместе с тем они являются элементами этой системы и видовыми признаками, по которым 

совокупность экономической информации делится на локальные части, позволяющие 

получать различные обобщѐнные показатели хозяйственно-финансовой деятельности 

рыночных структур.  

Теоретическим, методическим и практическим аспектам развития и применения 

системы счетов бухгалтерского учѐта посвятили свои труды многие зарубежные и 

отечественные учѐные: А.С. Бородкин, Ф.Ф. Бутынец, Б.И. Валуев, Т.В. Давидюк, Г.Г. 

Кирейцев, М.В. Кужельный , А.М. Кузьминский, М.И. Кутер, В.Г. Линник, Н.М. Малюга, 

М.Ю. Медведев, А.Д. Недерица, В.Ф. Палий, М.С. Пушкарь, Я.В. Соколов, В.В. Сопко, В.И. 

Стражев, В.И. Ткач, В.И. Цуркан, К.Ю. Цыганков, В.Г. Швец, И.И. Яремко и др. Однако 

комплексные и системные исследования по изучению и совершенствованию данных аспектов 

в Республике Молдова отсутствуют. В связи с этим проблемные вопросы формирования и 

применения счетов бухгалтерского учѐта и их Планов требуют дальнейшего глубокого 

исследования. 

 

Основная часть: 

Счета занимают центральное место в системе бухгалтерского учѐта, поскольку ведение 

учѐта – это, прежде всего, осуществление записей на счетах. Счета бухгалтерского учѐта 

связаны со всеми его элементами: 

 счета открываются на основе данных баланса, а сальдо счетов обобщаются в нѐм; 

 двойная запись регламентирует правила записи экономической информации на 

счетах; 

 документация является основанием для отражения операций на счетах; 

 инвентаризация обеспечивает достоверность данных, отражаемых на счетах; 

 оценка обеспечивает применение на счетах бухгалтерского учѐта единого денежного 

измерителя; 

 счета являются основой для калькуляции себестоимости продукции, работ и услуг; 

 данные, отражѐнные на счетах, используются для составления и проверки 

финансовой отчѐтности. 

В теории и практике бухгалтерского учѐта и управления рыночной экономикой 

используют много различных счетов. С целью более глубокого изучения их классифицируют 

по различным признакам. При этом получают, в частности, следующие виды бухгалтерских 

счетов: активные, пассивные и активно-пассивные; синтетические и аналитические; 

балансовые, доходов, расходов, затрат и забалансовые; финансового и управленческого учѐта; 

первого и второго порядка; счета для учѐта хозяйственных средств, источников их 

образования, процессов снабжения, производства, продажи и результатов; счета для учѐта 

долгосрочных и оборотных активов, собственного капитала, долгосрочных и текущих 

обязательств, доходов, расходов, затрат и других объектов.  

Полный состав счетов и субсчетов к ним строго регламентирован важнейшим 

нормативным документом – Общим планом счетов бухгалтерского учѐта, утверждѐнным 

приказом Министерства финансов Республики Молдова № 119 от 6 августа 2013 г. и 

введѐнным в действие с 1 января 2014 г. Этот план представляет собой систематизированный, 

упорядоченный перечень синтетических счетов (счетов первого порядка) и субсчетов к ним 

(счетов второго порядка), в котором каждый из них имеет наименование и номер (код), 

состоящий соответственно из трѐх и одного знаков. Разработан он на основе Национальных 

стандартов и других нормативных актов по бухгалтерскому учѐту, а также классификации его 

счетов по экономическому содержанию. 
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Общий план счетов бухгалтерского учѐта – это определѐнная система, строго 

иерархическая структура, алфавит счетоводства и своеобразная бухгалтерская Конституция. 

Он является единым и обязательным к применению для всех субъектов, которые ведут 

бухгалтерский учѐт методом двойной записи (кроме тех, что применяют Международные 

стандарты финансовой отчѐтности, и публичных учреждений), независимо от их отраслевой 

принадлежности, организационно-правовой формы, видов деятельности и собственности. 

Субъекты, применяющие Международные стандарты финансовой отчѐтности, разрабатывают 

собственные Планы счетов в соответствии с требованиями этих стандартов, а публичные 

учреждения используют отдельный План счетов, утверждѐнный Министерством финансов 

Республики Молдова. 

Общий план счетов состоит из трѐх разделов (1. Общие положения, 2. Перечень счетов 

бухгалтерского учѐта, 3. Характеристика и порядок применения счетов бухгалтерского учѐта) и 

включает 9 классов и 32 группы счетов, 136 синтетических счетов (96 балансовых, 13 

результатных, 12 управленческих, 15 забалансовых) и 300 субсчетов к ним. Из этого общего 

количества синтетических счетов 67 не имеют, а 69 имеют субсчета, число которых варьирует 

от двух до девяти. Причѐм, 17 счетов имеют по два, 19 счетов – по три, 8 счетов – по четыре 

субсчета, 5 счетов имеют по пять, 5 счетов – по шесть, 4 счѐта – по семь, 5 счетов имеют по 

восемь и 6 счетов – по девять субсчетов. 

Как следует из вышеизложенного, Общий план счетов бухгалтерского учѐта состоит из 

4 элементов: субсчетов, синтетических счетов, их групп и классов. Основным из них являются 

синтетические счета, которые объеденены в классы и группы (см. Приложение ). 

Общий план счетов бухгалтерского учѐта Республики Молдова имеет весьма важное 

значение для правильной и эффективной организации учѐтно-плановой, аудиторской и 

аналитической работы, а также информационного обеспечения современных бизнес-

процессов. Он позволяет одинаково отражать однородные хозяйственные операции на 

различных предприятиях и обобщать экономическую информацию по министерствам, 

ведомствам, отраслям и всему народному хозяйству страны в целом. Кроме того, Общий план 

счетов обеспечивает единообразную методологию финансового, управленческого и 

забалансового учѐта, способствует еѐ совершенствованию, проведению качественного аудита, 

контроля, анализа и их компьютеризации. 

Важной отличительной особенностью Общего плана счетов является наличие в нѐм 

новых, ранее не применявшихся счетов, предназначенных для учѐта новых активов, их 

обесценения, элементов собственного капитала, обязательств, затрат и др. Эти счета 

следующие:  

114 «Обесценение нематериальных активов»,  

126 «Амортизация и обесценение минеральных ресурсов»,  

127 «Обесценение незавершенных долгосрочных материальных активов»,  

128 «Обесценение земельных участков»,  

129 «Обесценение основных средств»,  

131 «Незавершенные долгосрочные биологические активы»,  

132 «Долгосрочные биологические активы», 

133 «Амортизация и обесценение долгосрочных биологических активов»,  

151 «Инвестиционная недвижимость»,  

152 «Амортизация и обесценение инвестиционной недвижимости»,  

231 «Дебиторская задолженность по доходам от использования третьими лицами 

активов субъекта», 

253 «Оценочные резервы для убытков по ссудам/займам, не оплаченным в срок», 

314 «Незарегистрированный капитал»,  

335 «Результат от перехода на новые нормативные акты по бухгалтерскому учету», 

336 «Чистый профицит (чистый дефицит) отчетного периода», 

341 «Фонды»,  

343 «Прочие элементы собственного капитала»,  

413 «Долгосрочные обязательства по финансовому лизингу», 
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414 «Обязательства по долгосрочным сберегательным вкладам членов ссудо-

сберегательных ассоциаций», 

421 «Долгосрочные коммерческие обязательства»,  

422 «Долгосрочные обязательства аффилированным сторонам»,  

426 «Долгосрочные оценочные резервы»,  

427 «Долгосрочные обязательства по имуществу, полученному в хозяйственное 

ведение»,  

513 «Обязательства по краткосрочным сберегательным вкладам членов ссудо-

сберегательных ассоциаций», 

537 «Текущие целевые финансирование и поступления»,  

543 «Текущие обязательства по имуществу, полученному в хозяйственное ведение», 

613 «Доходы от процентов, относящихся к выданным ссудам/займам», 

616 «Доходы, относящиеся к целевым средствам»,  

617 «Другие доходы (за исключением доходов от экономической деятельности)»,  

618 «Доходы от экономической деятельности», 

715 «Расходы по начисленным процентам», 

716 «Расходы, относящиеся к целевым средствам»,  

717 «Другие расходы (за исключением расходов от экономической деятельности)»,  

718 «Расходы от экономической деятельности», 

822 «Косвенные затраты по договорам на строительство»,  

824 «Другие распределяемые затраты»,  

835 «Обслуживающие производства и хозяйства»,  

836 «Рефактурированные затраты», 

921 «Условные обязательства».  

Данное обстоятельство обуславливает актуальность и необходимость, научную и 

практическую ценность глубокого исследования данных счетов и их подробной 

экономической характеристики в соответствии с новыми нормативными документами 

бухгалтерского учета с целью эффективного управления предприятиями национальной 

экономики. 

Синтетические счета бухгалтерского учѐта (кроме забалансовых), входящие в Общий 

план счетов, подразделяются на активные и пассивные. Активными являются счета, номера 

которых начинаются с цифр 1, 2, 7 и 8 (за исключением регулирующих счетов). Пассивные – 

это счета, номера которых начинаются с цифр 3 (за исключением регулирующих счетов), 4, 5 

и 6. 

Вместе с тем отдельные счета для учѐта расчѐтных операций в соответствии с 

учѐтными политиками хозяйствующих субъектов в течение отчѐтного периода могут быть 

активно-пассивными. На отчѐтную дату сальдо таких счетов должно быть отражено в 

развѐрнутом виде, то есть, остаток дебиторской задолженности показывается по дебету 

счетов, а остаток обязательств – по кредиту счетов. 

Забалансовые счета не являются ни активными, ни пассивными в традиционном 

понимании этих терминов. Однако при отражении соответствующих хозяйственных операций 

они условно приравниваются к активным счетам и, исходя из этого, дебетуются или 

кредитуются. 

Записи по синтетическим счетам бухгалтерского учѐта производятся на основании 

различных первичных документов двумя методами: двойная и простая (однократная) запись. 

Суть двойной записи состоит в том, что одна и та же хозяйственная операция, произведенная 

на предприятии, отражается дважды: вначале по дебету одного счѐта, а затем – по кредиту 

другого счѐта в одинаковой сумме. Простая (однократная) же запись предполагает отражение 

хозяйственной операции только один раз: по дебету или по кредиту соответствующего счѐта в 

зависимости от содержания хозяйственной операции. Первый метод применяется к счетам 

классов 1-8, а второй – только к счетам класса 9. 

В Общем плане счетов бухгалтерского учѐта Республики Молдова используется 

десятичная система кодирования (нумерации) счетов. В соответствии с ней: 
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 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; 

 синтетические счета обозначены тремя цифрами, из которых первые две – код 

группы, к которой относится этот счѐт, а третья – номер синтетического счѐта. 

Счета, номера которых в Общем плане счетов начинаются с цифр 1-7, относятся к 

счетам финансового учѐта. Они используются для обобщения информации, подлежащей 

отражению в финансовых отчѐтах и предназначенной для внутренних и внешних 

пользователей. 

Счета, номера которых начинаются с цифры 8, – это счета управленческого учѐта. Они 

предназначены для обобщения информации о производственных затратах и себестоимости 

продукции (работ, услуг), используемой в целях принятия оптимальных управленческих 

решений на предприятиях.  

И счета, номера которых начинаются с цифры 9, называются забалансовыми. Они 

предназначены для обобщения информации о наличии и движении активов и ценностей, не 

принадлежащих предприятию на правах собственности, но временно находящихся в его 

пользовании или распоряжении, бланков строгой отчѐтности, списанной безнадѐжной и 

условной дебиторской задолженности, полученных и предоставленных гарантий, условных 

обязательств, налоговых льгот и убытков. Забалансовые счета не корреспондируют между 

собой и со счетами других классов. Их сальдо на конец отчѐтного периода в баланс не 

включается и отражается в виде справочной информации. 

На основании Общего плана счетов бухгалтерского учѐта и положений учѐтных 

политик каждый субъект национальной экономики, в случае необходимости, исходя из 

особенностей своей хозяйственно-финансовой деятельности, разрабатывает Рабочий план 

счетов, который впоследствии постоянно использует. При этом должны соблюдаться 

определѐнные принципы (легитимность, оптимизация критериев, однородность, системность, 

рациональность, адаптивность, многозначная кодировка), этапы его разработки 

(подготовительный, организационный, технологический и заключительный) и факторы, 

влияющие на этот процесс. Эти мероприятия содействуют обеспечению формирования 

достоверной бухгалтерской информации для оперативного принятия обоснованных 

управленческих решений. 

Рабочий план счетов бухгалтерского учѐта содержит полный перечень синтетических 

счетов и субсчетов, необходимых для ведения бухгалтерского учѐта, составления финансовых 

отчѐтов и других информационных потребностей субъектов. Он должен отвечать следующим 

требованиям:  

 все статьи актива и пассива баланса необходимо охватить счетами плана;  

 счета следует формировать так, чтобы можно было контролировать хозяйственные 

процессы и состояние средств предприятия;  

 счета должны соответствовать юридической базе, действующей в стране;  

 счета надо формировать с учѐтом ликвидности отражаемых на них объектов;  

 каждый счѐт, при необходимости, может быть дифференцирован и/или агрегирован 

с данными других счетов;  

 система счетов должна препятствовать вуалированию и фальсификации данных. 

Разрабатывая Рабочий план счетов, следует непременно учитывать, что синтетические 

счета классов 1-7 являются обязательными для всех субъектов, а синтетические счета классов 

8-9 и субсчета всех классов Общего плана счетов бухгалтерского учѐта имеют 

рекомендательный характер и применяются по мере необходимости, исходя из особенностей 

деятельности субъекта и требований по раскрытию учѐтной информации в финансовых 

отчѐтах, а также целей экономического анализа, контроля и аудита. Вместе с тем в Рабочие 

планы счетов можно вводить дополнительные субсчета классов 1-7 и синтетические счета и 

субсчета классов 8-9 Общего плана счетов в соответствии с информационными 

потребностями, но без его дублирования и искажения.  
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Рабочий план счетов бухгалтерского учѐта утверждается органом или лицом, 

ответственным за организацию и ведение бухгалтерского учѐта и составление финансовой 

отчѐтности, и прилагается к учѐтным политикам. Если синтетические счета и субсчета, 

применяемые субъектом, совпадают с соответствующими синтетическими счетами и 

субсчетами Общего плана счетов бухгалтерского учѐта, то в таком случае не обязательно 

разрабатывать Рабочий план счетов.  

 

Выводы: 

Счета бухгалтерского учѐта реализуют свою научно-познавательную, контрольную и 

информационную функции, что обеспечивает эффективное функционирование систем 

управления предприятий. В контексте экономических изменений счета должны занять важное 

место в познании и исследовании новых учѐтных функций, в первую очередь, социальной и 

прогностической, тем самым обеспечив рациональную организацию и ведение бухгалтерского 

учѐта в интересах собственников с целью социальной защиты работников.  

Исследование сущности и предназначения бухгалтерских счетов выявило их важность 

в методологическом инструментарии бухгалтерской науки и создало предпосылки 

утверждать, что независимо от порядка и техники регистрации данных, счета бухгалтерского 

учѐта предоставляют возможность идентифицировать объекты управления. Счѐт следует 

трактовать как элемент метода бухгалтерского учѐта, приѐм и знаковую логико-

математическая модель отображения состояния и изменений в составе однородной части 

имущества, капитала, обязательств для объективного отражения хозяйственно-финансовой 

деятельности предприятий. 

Планы счетов бухгалтерского учѐта целесообразно классифицировать по различным 

признакам: характер определения финансового результата (планы счетов формального 

монизма, дуализма, плюрализма), распределение и кодирование счетов (линейный, 

десятичный иерархический, фасетный, матричный), признак, принятый за основу при 

составлении синтетических счетов (в порядке ликвидности активов и времени погашения 

обязательств, в зависимости от кругооборота капитала), распределение счетов для целей 

составления внешней и внутренней бухгалтерской отчѐтности, применительно к еѐ различным 

формам и др.  

Представляется весьма интересным и полезным предложение создать единый 

международный (всемирный) План счетов бухгалтерского учѐта для всех стран. Это 

позволило бы в целом улучшить и стандартизировать учѐтные процессы и процедуры в мире, 

сократить расходы по их совершенствованию и облегчить диалог и взаимопонимание между 

представителями этой важной профессии. 

За последние 70 лет неоднократно менялись Планы счетов бухгалтерского учѐта 

хозяйственно-финансовой деятельности молдавских предприятий. Данное обстоятельство 

объективно требует подготовки и утверждения Концептуальных основ их разработки. В этом 

нормативном документе должны быть определены основополагающие принципы и 

положения, а также закреплѐн единый порядок формулирования названий синтетических 

счетов и субсчетов бухгалтерского учѐта. Полагаем, что они должны максимально точно 

(полностью) соответствовать названиям тех объектов, которые отражаются на них. 

Строгое и постоянное соблюдение вышеназванных Концептуальных основ на 

протяжении длительного времени позволит обеспечить сопоставимость счетов бухгалтерского 

учѐта, их Планов и информации. А это положительно отразится на теории и практике 

бухгалтерского учѐта, статистики, экономического анализа, планирования, аудита и контроля 

в Республике Молдова.  
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 ПРИЛОЖЕНИЕ 
 Классы и группы счетов бухгалтерского учета 

Номера и названия 

классов групп 
счетов 

счетов 

1
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т
и

в
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11. Нематериальные активы 111. Незавершенные нематериальные активы 

112. Нематериальные активы 

113. Амортизация нематериальных активов 

114. Обесценение нематериальных активов 

12. Долгосрочные материальные 

активы 

121. Незавершенные долгосрочные материальные активы 

122. Земельные участки 

123. Основные средства 

124. Амортизация основных средств 

125. Минеральные ресурсы 

126. Амортизация и обесценение минеральных ресурсов 

127. Обесценение незавершенных долгосрочных материальных 

активов 

128. Обесценение земельных участков 

129. Обесценение основных средств 

13. Долгосрочные биологические 

активы 

131. Незавершенные долгосрочные биологические активы 

132. Долгосрочные биологические активы 

133. Амортизация и обесценение долгосрочных биологических 

активов 

14. Долгосрочные финансовые 

инвестиции 

141. Долгосрочные финансовые инвестиции в 

неаффилированные стороны 

142. Долгосрочные финансовые инвестиции в аффилированные 

стороны 

15. Инвестиционная 

недвижимость 

151. Инвестиционная недвижимость 

152. Амортизация и обесценение инвестиционной 

недвижимости 

16. Долгосрочная дебиторская 

задолженность и долгосрочные 

выданные авансы  

161. Долгосрочная дебиторская задолженность 

162. Долгосрочные авансы выданные 

17. Другие долгосрочные активы 171. Долгосрочные расходы будущих периодов 
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Номера и названия 

классов групп 
счетов 

счетов 

172. Прочие долгосрочные активы 

2
. 
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б
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р

о
т
н

ы
е
 а

к
т
и

в
ы

 

21. Запасы 211. Материалы 

212. Оборотные биологические активы 

213. Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы 

214. Износ малоценных и быстроизнашивающихся предметов 

215. Незавершенное производство 

216. Продукция 

217. Товары 

22. Коммерческая и начисленная 

дебиторская задолженность 

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 

23. Прочая текущая дебиторская 

задолженность 

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 

24. Денежные средства 241. Касса 

242. Текущие счета в национальной валюте 

243. Текущие счета в иностранной валюте 

244. Другие банковские счета 

245. Денежные переводы в пути 

246. Денежные документы 

25. Текущие финансовые 

инвестиции 

251. Текущие финансовые инвестиции в неаффилированные 

стороны 

252. Текущие финансовые инвестиции в аффилированные 

стороны 

26. Прочие оборотные активы 261. Текущие расходы будущих периодов 

262. Прочие оборотные активы 

3
. 

С
о

б
ст

в
е
н

н
ы

й
 к

а
п

и
т
а

л
 

31. Уставный и добавочный 

капитал 

311. Уставный капитал 

312. Добавочный капитал 

313. Неоплаченный капитал 

314. Незарегистрированный капитал 

315. Изъятый капитал 

32. Резервы 321. Резервный капитал 

322. Уставные резервы 

323. Прочие резервы 

33. Нераспределенная прибыль 

(непокрытый убыток) 

331. Поправки результатов прошлых лет 

332. Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) прошлых 

лет 

333. Чистая прибыль (чистый убыток) отчетного периода 

334. Использованная прибыль отчетного периода 

335. Результат от перехода на новые нормативные акты по 

бухгалтерскому учету 

34. Прочие элементы 

собственного капитала 

341. Фонды 

342. Субсидии субъектов с публичной собственностью 

343. Прочие элементы собственного капитала 

35. Итоговый финансовый 

результат 

351. Итоговый финансовый результат 

4
. 

Д
о

л
г
о

ср
о

ч
н

ы
е
 

о
б

я
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т
е
л
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в
а

 41. Долгосрочные финансовые 

обязательства 

411. Долгосрочные кредиты банков 

412. Долгосрочные займы 

413. Долгосрочные обязательства по финансовому лизингу 

42. Прочие долгосрочные 

обязательства 

421. Долгосрочные коммерческие обязательства 

422. Долгосрочные обязательства аффилированным сторонам 

423. Долгосрочные авансы полученные 
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Номера и названия 

классов групп 
счетов 

счетов 

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 

5
. 

Т
ек

у
щ

и
е 

о
б

я
за

т
е
л

ь
ст

в
а

 

51. Текущие финансовые 

обязательства 

511. Краткосрочные кредиты банков 

512. Краткосрочные займы 

52. Текущие коммерческие 

обязательства 

521. Текущие коммерческие обязательства 

522. Текущие обязательства аффилированным сторонам 

523. Текущие авансы полученные  

53. Текущие начисленные 

обязательства 

531. Обязательства персоналу по оплате труда 

532. Обязательства персоналу по другим операциям 

533. Обязательства по социальному и медицинскому 

страхованию 

534. Обязательства бюджету 

535. Текущие доходы будущих периодов 

536. Обязательства собственникам 

537. Текущие целевые финансирование и поступления 

538. Текущие оценочные резервы 

54. Прочие текущие 

обязательства 

541. Предстоящие обязательства 

542. Обязательства по имущественному и личному страхованию 

543. Текущие обязательства по имуществу, полученному в 

хозяйственное ведение 

544. Прочие текущие обязательства 

6
. 

Д
о

х
о

д
ы

 61. Доходы от операционной 

деятельности 

611. Доходы от продаж 

612. Другие доходы от операционной деятельности 

62. Доходы от других видов 

деятельности 

621. Доходы от операций с долгосрочными активами 

622. Финансовые доходы 

623. Чрезвычайные доходы 

7
. 

Р
а

сх
о

д
ы

 

71. Расходы операционной 

деятельности 

711. Себестоимость продаж 

712. Расходы на реализацию 

713. Административные расходы 

714. Другие расходы операционной деятельности 

72. Расходы других видов 

деятельности 

721. Расходы, связанные с долгосрочными активами 

722. Финансовые расходы 

723. Чрезвычайные расходы 

73. Расходы по подоходному 

налогу 

731. Расходы по подоходному налогу 

8
. 

У
п

р
а

в
л

ен
ч

е
ск

и
е
 с

ч
ет

а
 

81. Калькуляционные счета 811. Основная деятельность 

812. Вспомогательная деятельность  

82. Распределительные счета 821. Косвенные производственные затраты 

822. Косвенные затраты по договорам на строительство 

823. Общие затраты по договорам на строительство 

824. Другие распределяемые затраты 

83. Другие управленческие счета 831. Торговая надбавка 

832. Выручка от продажи ценностей за наличный расчет 

833. Возврат и снижение цен проданных ценностей 

834. Затраты по ценностям, переданным на переработку 

сторонним лицам 

835. Обслуживающие производства и хозяйства 

836. Рефактурированные затраты 

 

 

9
. 

З
а

б
а

л
а

н
с

о
в

ы
е 

сч
ет

а
 

 911. Долгосрочные материальные активы, полученные в 

операционный лизинг (аренду, имущественный найм) 

912. Ценности, полученные для монтажа 

913. Долгосрочные материальные активы, переданные в 
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Номера и названия 

классов групп 
счетов 

счетов 

финансовый лизинг 

914. Ценности, полученные на ответственное хранение 

915. Ценности, полученные для переработки или ремонта 

916. Ценности, полученные по договорам комиссии 

917. Ценности, полученные из переработанных материалов 

сторонних лиц 

918. Бланки строгой отчетности 

919. Списанная безнадежная дебиторская задолженность 

920. Условная дебиторская задолженность 

921. Условные обязательства 

922. Предоставленные гарантии 

923. Полученные гарантии 

924. Налоговые убытки 

925. Налоговые льготы 
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Rezumat: Situația economica actuala creată în Republica Moldova poate fi calificată ca fiind destul de dificilă, aceasta 

este rezultat a influenței mai multor factori, printre care trebuie să fie mentionată și slaba gestionare a finanțelor 

publice, reflectîndu-se în nivel impunator a datoriei publice. Articolul dat reflectă situația actuală din Republica 

Moldova referitor la valori mobiliare de stat și ca urmare a datoriei publice, recomandările făcute, de asemenea, sunt 

menite să îmbunătățească această situație contribuind la modernizarea gestionării datoriei publice. 

Cuvinte cheie: managementul datoriei guvernamentale, titlurile de stat, instrumente financiare 

Abstract: Quite challenging economic situation is prevailing in Moldova is a result of the influence of many factors 

among which needs to be mentioned and poor management of public finances which is reflected in an impressive amount 

of government debt. Given article reflects the current situation of Moldova regarding state securities and as a result of 

government debt, also are made recommendations aimed at improving this situation and to modernize public debt 

management. 

Keywords: government debt management, state securities, financial instruments 

JEL:   A100, G00, H600.  

Introduction: 

State securities are financial instruments which attest government debt, in the form of treasury bills 

and bonds, representing state borrowings in national currency in short, medium and long term. To 

identify the impact of the government securities market and determine ways to improve it is 

necessary first of all to outline legislative aspects and peculiarities of its activity in Moldova and only 

then investigated numerical information. 

The importance of the problem is in its acute actuality of improvement the public finance 

management and optimization of government debt management. 

 

Results and discussions: 

It is needed to underline the existent situation of crises that not only Republic of Moldova is 

involved in but actually all most of countries. 

mailto:dodon.svetlana@yahoo.com
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In actual harsh situation, government debt managers are challenged by the need of managing 

the large fiscal imbalance, higher debt level, and the necessity of on-going funding needs. By their 

decisions debt managers can affect country‘s bond market. In the same time, the high debt level and 

the pressure it impose on debt managers has increased the perception with credit risk associated with 

sovereign debt. 

Financial issues that affected Greece, Italia and other European countries forced the national 

governments to adopt the austerity measures to keep the debt level under control. It is very hard to try 

to balance the fiscal austerity measures and maintain public support programs. 

For the countries from EU zone government debt is diminish their efforts to reduce de size of 

their deficits [4].  

Also, needed to be said, that continued erosion in budget balance sheet have conducted to a 

number of concerns among some policymakers who claimed that budget deficits have undermined 

market confidence. The IMF cautioned that the rise in government debt represents a major challenge 

that should not be ignored; the source of increasing of the government debt is a factor in market 

confidence. A rise of government debt that boosts the economic growth and streams the economic 

recession does not obvious undermine market confidence as long as governments can run credible 

programs of reduction spending once the crisis passed. 

Referring to the opinion of one of the Public choice theory and founder and one of the 

greatest advocates of  balanced budget laws James Buchanan, regarding to the debt, he holds up that  

their rose the risk of the aggravated trend when recessionary deficits are prohibited in all 

circumstances. Buchanan recommends that only drafted budget plan by using the correct estimates of 

revenue and expenditure should be subject to annual balance. The law, in his opinion, should not 

prohibit actual deficits arising from unexpected changes in economic conditions after the budget is 

adopted [3]. 

There are three methods of financing state budget deficit: 1) by printing money; 2) by a 

borrowing from the population of the country (domestic debt); 3) by a taking loan from other 

countries and international financial organizations (foreign debt). 

Referring to management of state securities it is needed to mention that it is a basic 

methodical approach applied in financing a state budget deficit. 

Currently, from R. Moldova state securities can be purchased by individuals and businesses 

from R. Moldova  and other countries. The most active commercial banks conducting operations with 

state securities are commercial banks: Social Bank, Moldova Agroindbank, Savings Bank, 

Mobiasbanca, FinComBank, Victoriabank. Commercial Banks on R. Moldova Securities Market 

appear as: - issuer, shareholder, investor, and professional participants that provides brokerage, 

dealing, depository, nominal holder, investment advisor, etc. Commercial banks have opportunity to 

work free on the securities market from Republic of Moldova, along with other companies. 

Ministry of Finance, on behalf of the Republic of Moldova is authorized to issue government 

securities. State securities are issued in the form of account registration or in physical form and are 

considered written legal documents. 

State securities in the account registration form are securities whose issuance evidence and 

confirmation of ownership of their registration is done through a system of records in the account by 

the National Bank of Moldova - state's fiscal agent in organization of service of these securities. 

State securities in physical form are securities on which are printed number, nominal value 

and other elements of their identification. Payment of the main amount and related interest of state 

securities into the form of account recording is performed through system of records into account 

according to the regulations on securities into account registration form, prepared in accordance with 

law. 

National Bank of Moldova (NBM) as fiscal agent of the State in the organization of service 

of the government securities is authorized to organize and lead the sale activity, recording and 

redemption of dematerialized securities issued by the Ministry of Finance of the Republic of 

Moldova [1]. 

Under Law No. 548-XIII of 21 July 1995 on the National Bank of Moldova and Law no.419-

XVI of 22 December 2006 on public debt, state guarantees and re-crediting, National Bank acts as 
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fiscal agent of the State in organization of the placement and servicing state securities in form of 

registration in the account (hereinafter SS), in the following areas [2]: 

a) organize and conduct, on behalf of and at the disposal of Ministry of Finance (MF), State 

Securities (SS) selling auctions on the primary market; 

b) conducting of SS records in book-entry system; 

c) payment of the principal amount and discount, and payment of interest (coupons) related to 

state liabilities ; 

d) technical assistance to the MF in the ongoing development of the SS market. 

Placing of SS on the primary market is done through auctions conducted by NBM in the name 

and at the disposal of MF. SS selling procedures is determined by common normative acts approved 

by MF and National Bank of Moldova. 

Since issuing treasury bills in March 1995 and throughout the period of operation of the 

government securities market, in Moldova were conducted effective actions in the field of state 

securities market development. 

In collaboration with the Ministry of Finance - the issuer of the government securities, NBM 

has established and applies regulating the activities and operations on the primary market for 

government securities, has developed a series of measures aimed at creating conditions for the 

development of a market of state securities based on regularity and transparency programs, 

maintaining an appropriate level of liquidity. 

On the domestic market of Moldova are issued two types of bonds: 

• Treasury bills are redeemed at maturity at nominal value, with term of circulation up to one 

year. 

• Government bonds are issued at their nominal price or with a premium, with a fixed or 

floating rate of interest and are redeemed at maturity at nominal value, with term of circulation one 

year and longer. 

Government securities market in Moldova is an organized market through banks who are 

primary dealers. Customers of primary dealers can be individuals and legal entities residents or non-

residents. National Bank analyzes the activity and performance of primary dealers, determine and, if 

necessary, modify their list. 

Now we will proceed to the analysis of government debt of the Republic of Moldova and of 

state securities market structure. 

Public debt management is the process of establishing and enforcement of a state debt 

management strategy, in order to increasing the amount necessary funds. 

 
Chart 1. Moldova Government debt to GDP 

 Source: http://www.tradingeconomics.com/moldova/government-debt-to-gdp 

 

On 31st December 2014, the debt of the Republic of Moldova was MDL 27470.6 million, 

increasing by MDL 3949.1 million or by 16.8 percent compared to the beginning of the year.  

The debt consisted of the external state debt - 74.2 percent and domestic state debt - 25.8 

percent. The balance of external debt denominated in foreign currency increased by USD 15.9 
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million, representing at the end of the period the amount of USD 1306.1 million. External state debt 

has also increased as value expressed in MDL by 21.1 percent compared to the beginning of the year, 

totaling MDL 20395.3 million at the end of December 2014.  

 
Chart 2. The internal and external state’s debt as a share in GDP (%) 

Source: http://www.worldbank.org/ 

 

Domestic state debt recorded the value of MDL 7075.4 million and exceeded the value 

recorded at the beginning of the year by MDL 399.6 million, equivalent to an increase of 6.0 percent. 

This debt component was composed of SS issued on the primary market in the amount of MDL 

4918.8 million, converted SS - MDL 2063.4 million and SS for ensuring financial stability - MDL 

93.1 million. In 2014, for the state debt service was used from the national budget the amount of 

MDL 591.8 million (by 20.1 percent more than in 2013), out of which 63.8 percent were used for 

domestic debt and 36.2 percent of resources for external debt [6].  

Table 1. Rick parameters related to Central Governmet Debt 
Source: http://www.mf.gov.md 

 
 

The above chart reflects that more that 50 % of the Central Government Debt consist 

of fixed rate and it is 31% in foreign currency. 

 
Chart 3 Central Government external debt 

Source: http://www.mf.gov.md 

  

http://www.mf.gov.md/
http://www.mf.gov.md/
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This chart shows the percentage of the external government debt by instruments (more than 

85 % - external loans) and its creditors (the main ones are: IDA and IMF)  

 
 

Chart 4 Structure of Central Government External Debt by types of interest rate 
Source: http://www.mf.gov.md 

  

As it can be noted the main proportion of the interest paid for service of Central Government 

External Debt it is fixed one. 

 

Conclusion: 

The world‘s financial crisis and the recession affected national governments and boosted 

fiscal expenditures to stimulate economic growth. The harshness and the global nature of economic 

recession conducted to raise the rate of unemployment also increased the cost of stabilizing the 

financial sector. As a result, the financial crisis negatively affected economic output and contributed 

to the severity of the recession. Due to this combination of factors the government deficit spending 

increase sharply by measuring according to gross domestic product (GDP) and raise the  overall level 

of public debt. 

The weaknesses of Moldova‘s economy are:  

 High emigration and shrinking population; 

 Dependence on transfers from expatriate workers; 

 Political instability and social tensions; 

Also is needed to mention specific issues of the existing public financial management: 

 The current Medium-term budgetary framework (MTBF) framework does not provide 

transparent expenditure discipline for the medium-term largely due to the inconsistency in the 

presentation of planned expenditures between the MTBF and the annual Budget appropriation 

structure;  

 The delays in meeting the deadlines of the budget calendar;  

 Poor management of operational risks and fragmented debt recording system;  

Due to these weaknesses according to International Monetary Fund, 2015 will be the first year 

in Moldova‘s history when it‘s Total External Debt will surpass its GDP. Thus, the external debt 

was 83.1% of the GDP in 2013, 78.2% in 2014, 100.4% in 2015 and an estimated 98.6% of the GDP 

in 2016. 

The same time the Republic of Moldova will see an increase in its Public Debt, from 31.5% 

of the GDP in 2014 to 48% this year, with a projected 50.8% for 2016. 

 

Recommendations for the improvement of government debt management: 

Due to the character of government debt and its tight relation with deficit level to 

trim overall spending and reduce overall size of central government debt could be 

used a number of measures named as budget rules. Budget rules can be applied 

different ways, including limiting central government budget deficits to a 

determinate percentage of GDP. The fiscal consolidation has the aim of lowering 

borrowing costs and as a result, stimulates economic growth. 

1. The share of domestic debt in total government debt currently is insufficient reflecting the 

volatility to foreign markets Moldova expressed in susceptibility to currency risk. 

This is expressed by increasing the risk of significant losses due to exchange rate 

http://www.mf.gov.md/
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changes of MDL against other currencies. A major share of foreign currency of 

government debt in total government debt reflects a significant exposure to currency 

risk. So it is necessary to attract the necessary funds for financing government 

deficit from within the country. 

2.  Maintaining and increasing the share of loans with fixes interest rate within the structure 

of government debt. This will conduct to limitation of the risk associated with 

increasing of interest rates and reduction of uncertainty reference on annual fiscal 

effort required to payment of interest. This is conditioned by the fact that floating 

rates offers the possibility of its change with the changes of the market, whether it is 

state loans attracted from outside floating rates depends mostly on the evolution of 

USD Libor rates for 6 months and Euribor for 6 months, and if we take into account 

the interest rate at government securities issued on the primary market is influenced 

by the base rate set by the National Bank of Moldova. 
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Abstract: In this publication, I addressed issues related to realization of the law by application by the state bodies, 

having the European integration vector. We cannot talk about a legal norm as a whole, confining ourselves only to its 

creation; there is a need to transpose it in life, in order to achieve the purposes and goals. We cannot overlook the 

requirements underlying the establishment of the rule of law in Moldova, which aligns the process of making law 

enforcement. The establishment of the law state takes place by the law enforcement. 

Keywords: European integration, association agreement, realization of law, law enforcement, social relationship, human 

behavior, legal norm, law enforcement, enforcement act, social guarantees. 

 

Rezumat: În această publicaţie am abordat aspecte ce ţin de realizarea dreptului prin aplicare de către organele 

statului, avînd drept vector procesul de integrare europeană. Nu se poate vorbi despre o normă juridică în ansamblu, 

limitîndu-ne la procesul de creare, mai este nevoie şi de o transpunere a ei în viaţă, ca norma să-şi atingă scopul care şi 

l-a propus. Nu putem trece cu vederea nici exigenţele care stau la baza constituirii statului de drept în Republica 

Moldova, care se aliniază procesului de realizare a dreptului prin aplicare; constituirea statului de drept are loc, 

inclusiv prin intermediul aplicării dreptului. 

Cuvinte cheie: integrare europeană, accord de asociere, realizarea dreptului, aplicarea dreptului, relaţie socială, 

conduită umană, normă juridică, aplicarea dreptului, act de aplicare, garanţii sociale. 

 

Introduction: 

European integration is the irreversible strategic objective of foreign and home policy of the 

Republic of Moldova. Association agreement between Moldova and the European Union in Brussels, 

June 27
th

 , 2014, led to the creation of a new framework for cooperation in various fields, including 

the law. As a result, our country has embarked on a wide ranging reforms to align the national law to 

the European one, a law based on democracy, respect for human rights and the guarantee of law. 

These facets of coordination can be brought out only through proper orientation of human behavior 

by creating an appropriate legal and regulatory framework, only on condition that the authorized state 

bodies "perform their job". We must not forget that this is an intrinsic part of an establishing process 

of the state law. Beyond the adopted legislative system in accordance with the EU, Moldova also 

needs a viable mechanism for applying them into life. Otherwise, the adopted rules lose their 

meaning, becoming "racked". 

 

Results and discussions: 

Legal norms are created for ordering and guiding the human behavior. For achieving their 

intended purpose, the recipients need to know the rules, to respect, execute and apply them, in the 

general theory of law it is entitled – law achievement.  The fact we are interested in the subject of the 

research is the application of the law as a form of realization.  

The National and foreign doctrine defines the application in the following ways: 

 „A certain way of achieving the law through the intervention of a competent organ of the state 

that develops according to a certain procedure, a legal act in      specific forms- act of application‖; 

[3, p.184-185; 16, p. 453] 
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 „A highly complex process that  goes on  according to a number of factors: the type of social 

system, the nature of political relations, state organization, type of economic relations, the degree of 

civilization and culture, national and international conditions, legal consciousness of society‖; [2, p. 

400] 

„Elaboration and implementation of a system of state actions, in the view of transposing in 

practice the stipulations and sanctions of the norms of law‖. [10, p. 116] 

„Practical work in which the state organ administers the legal norms, acting as holders of state 

authority. It is an aspect, a form of state activity that takes place in formal legal forms established by 

legal -normative acts. Therefore, the development of this task requires observance of the procedural 

requirements, formal completion of compulsory phases, all of which in turn require training from the 

qualified legal professionals‖ [8, p. 201-202]. 

Applying a legal norm is to pass from the norm, as a general precept, to an individual case to 

determine the correlation between the specific case facts and conditions of application of legal rules 

to achieve the desired result. Applying the law, the lawyer passes from the general, represented by 

legal rule, to the individual represented by the facts. The mission of the lawyer and especially that of 

the judge is to apply the governed legal norms to facts, to ensure the transition from the given 

situation to the governed legal norm.
 
Therefore, it was said that in applying the law we have to deal 

with a "to and fro" from law to the facts and from facts to the law, having been intended to be 

governed by legal norms and the latter to govern the fact. 

In some works it is supported the idea that law enforcement reduces the resolution of disputes 

by the courts. If so, then this would provide an incomplete and inaccurate application of the law. The 

application of the law is mostly applied in a an unconscious way. For ex. compliance with traffic 

rules by the drivers. 

The law enforcement must be built on the following guiding ideas, namely: 

       1. legality in the application process - requires strict adherence to the law enforcement bodies, 

activity should be carried out within strict adherence to law enforcement procedure, issuance of 

documents in the form set. 

The French political scientist Raymond Aron said that ‖...the law that must govern the social 

relations as a whole‖ [12]; 

      2. social equity in the application process - the activity of the state should not refer to a small 

group of people, they must act in the interests of the whole community; 

        3. objectivity - fairness in the application of law, the decision should be based on facts, 

irrefutable arguments, without taking into account the desirability of any particular topic; 

      4. unity - in similar cases should be taken similar decisions; 

5. efficiency - quickness in the application of law, it is an effective condition in combating 

illegal acts to defend the legitimate interests of the people. 

       A special topic is the act of application - document that is drawn up, extinguish or modify legal 

relations, which generate rights and obligations towards the referred persons. Similarly, the 

implementing act must not act only to reduce the penalty. There are situations where the provision of 

an implementing act given by state body consists of an appointment to a job, establishing a joint 

venture, concluding a contract, etc., thus, it is not considered an act of punishment. [4, p. 374] 

Application documents can be issued by all three organs of the State: legislative, executive 

and judiciary, but with a different weight. Most application documents are issued by the judicial 

bodies that do not adopt legislation, but only as acts implementing judgments.  

         However between the normative acts and the acts of application there are many common 

features, but they differ essentially by the following: 

          - the act of applying the law is the legal publication, modification or extinction of a legal law, 

while publication does not create automatically legal rules; 

- unlike the legal norms that are general, impersonal, the acts of application are concrete, 

individual, referring to a factual situation; 

       - the legal norm is developed by special category state bodies; the application act can be 

performed by any organ of state or non-governmental organizations within the determined 

jurisdiction; 
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- the legal rule acts repeatedly, to the extent that the situation envisaged time occurs, 

producing an impersonal and diffuse effect until leaving the force, but the  act of application 

consumes their effects with the solving of the case in question; 

- legal norms can be encoded, while the  acts of application cannot be codified, due to the 

great variety and impressive volume; 

  - the acts of application are distinguished by the legal norms  by the principles underlying the 

remedies against them; 

      - the acts of application and the legal norms have distinct purposes and finalities. [5, p. 187-

188] 

    The development of the acts of application distinguishes certain phases, which is a unique 

process, although they do not have the same sequence for all categories of legal norms: 

       1. Establishment of the facts, the delimitation of the circumstances requiring the application of 

the facts. For example, a person or entity requests a permit to construct a building, a mayoralty, the 

competent authority must expose the facts, to see what the circumstances are and other issues related 

to the construction of that building. Obviously, in the case of a process and, especially, a criminal 

trial, the determination of the fact is important, because it means in reality, finding production of the 

criminal offense, in order to conclude (if that act was produced by a person if that person or those 

persons bearing or legal liability, what kind of responsibility, what were the effects, etc.). 

         Depending on the function of the application, the determination of the facts is made according 

to certain criteria (e.g., the prosecution is done by certain rules, according to certain rules, observing 

the rules, for not violating the citizens‘ fundamental rights. 

      As it was mentioned above, the state of affairs differs from one act of application to another. 

When an administrative specialist has an area housing allocation, it relatively requires little check 

factual issues - determining the number of persons, the annual income average of each person in 

determining the amount of the rent etc. 

   In other cases (in a trial, for example), the court requires to perform many activities in order to 

establish the exact circumstances of the case (hear witnesses, checks different circumstances, makes 

expertise etc.). 

2. The choice of the legal norm applicable in the established circumstances constitutes a 

second time law enforcement. 

Thus, knowing the circumstances, the body searches the rule or rules applying to them, then 

checks the connection between them, to see if the concerned offense or offenses are not subject to 

several rules, afterwards it is necessary to determine whether those rules came into force, if they were 

not repealed, whether   they are applied  to that person in terms of the place where the facts occurred 

and in terms of the status of the person - citizen, foreigner, stateless. 

The verification of the chosen norm with other sources of legal norms contained in the higher-

level rules and constitutional principles, with the principles governing the law even with the principle 

of equity in particular. 

It is often difficult to conduct a proper legal classification of facts when it falls under several 

norms by its features.  The interpretation of the text or other legal texts plays a fundamental role in 

the selection and establishment of the rule that must be applied. 

    3. Interpretation of the legal norms is an activity in which the enforcement body is applied in 

order to determine the true meaning and the full legal norm, using for this purpose methods and 

procedures of interpreting the operating technique. 

      4. Elaboration of the act of application, which will lead to the establishment, modification or 

termination of the concrete legal relations. Several different classification criteria for acts of 

application can be distinguished in literature. [6, p.232; 14, p. 290-292; 13, p. 190] 

  After their subject, the judicial acts are of two kinds: 

     a) stipulations in which the illegal action is specifically and nominally indicated that a person 

has to do; 

b stipulations in which the sanction that a certain person has to tolerate  as a result of 

committing an illegal act is indicated. 

According to the subject matter, we can distinguish: 
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a) administrative acts of application; 

b) judicial enforcement acts. 

After their outward form, the application acts are divided into: 

a) document-acts (e.g., documents of investigative bodies, the courts, which have some strict 

requirements to the form); 

b) action-acts (e.g. verbal indications of drivers, traffic police inspector gestures etc.). 

 After their importance, they are divided into: 

a) primary or basic (e.g. basic judgment); 

b) optional, additional (such as procedural acts, training acts etc.). 

After their duration in time, they can be: 

a) permanent or long (appointment of pensions, marriage registration); 

b) for a single application (fine application). 

It is also necessary to mention the qualities of the application: 

- imperative feature; 

- individual requirement based on the legal norm; 

- competent requirement issued by a body or a competent person; 

- establishing subjective laws and obligations of participants in specific legal relationship; 

- establishing liable measures for the committed wrongful act. [5, p.192-193] 

5. Informing the state authorities, the non-governmental organizations about the content of 

the received decision, it is the last stage (phase) of the law enforcement process, which consists in 

bringing the attention of the interested bodies of the individual act of application. 

 

Conclusion: 

In conclusion, the law application is a specific form of its own achievement, closely related to 

the application of legal norms in life by concrete and individual acts adopted by state bodies. It is 

quite important due to the fact that it ensures the pursued aim by the legislature through regulation, 

because it cannot be achieved by simply creating rules of behavior. A not applicable norm is a non-

sense one (dead). In this way, the legal life involves two major phases: the elaboration of the legal 

norms and their application. Another question is how to apply these rules? Does our state have a 

mechanism for implementing them? However, the commitments of our country in relation to 

European partners should be in the interests of the Moldovan society and of every citizen. For an 

effective implementation of the law, conditions need to be created so that the state institutions could 

function and act in the interests of the state, justice must function correctly, judge only according to 

the law, the prosecution and other state institutions should act in strict accordance with the law. In 

fact, European integration is important to us, because this vector will help us  modernize the country, 

create functional state institutions in the interest of the citizen, create a state where we could have not 

only economic, social, political rights etc. but the state will also be able to create mechanisms to 

ensure these rights with real resources. 

 

Bibliography references: 

1. Acordul de Asociere între Republica Moldova şi Uniunea Europeană, semnat pe 27 iunie 2014 

la Bruxelles // a se vedea http://lex.justice.md/md/353829/ 

2. Boris Negru, Alina Negru, Teoria generală a dreptului şi statului, Chişinău, 2006. 

3. Costică Voicu. Teoria generală a dreptului. Bucureşti, 2010. 

4. Dumitru Baltag. Teoria generală a dreptului. Chișinău, 2010. 

5. Gheorghe Avornic. Tratat de Teoria generală a statului și dreptului. Volumul II. Chișinău, 

2010. 

6. Gheorghe Boboș. Teoria generală a dreptului. București, 1994 şi 2006. 

7. Ioan Ceterchi, Ion Craiovan. Introducere în teoria generală a dreptului. Bucureşti, 1993.  

8. Momcilo Luburici, Ioan Ceterchi. Teoria generală a dreptului. Bucureşti, 1978. 

9. Nicolae Popa. Teoria generală a dreptului. București, 1992. 

10. Oleg Pantea, Teoria generală a statului şi dreptului, Chişinău 2014. 

11. Sofia Popescu. Teoria generală a dreptului. București, 2000. 



UNIVERSITATEA DE STUDII EUROPENE                                                             VECTOR EUROPEAN  

DIN MOLDOVA                                                           REVISTA ŞTIINŢIFICĂ Nr.1/2015 

 
12. Raimond Aron, Democraţie si totalitarism. Gallimard, Paris, 1965. 

13. А. В. Малько. Теория государства и права в вопросах и ответах. Москва, 1999. 

14. В. В. Лазарев. Общая теория права и государства. Москва, 2001. 

15. М. Н. Марченко. Теория государства и права. Москва, 2005-2014. 

16. Теория государства и права. Курс лекций.  Под ред. Матузова Н. И., Малько А. В., 

Москва, 2001, Тема 20. Применение права (Ф.А. Григорьев, А.Д. Черкасов), p. 453. 

Recomandat spre publicare: 22.03.2015. 
 

 

THE SOURCES AND PRINCIPLES OF LABOR LAW 
 

dr. Eufemia VIERIU,  

Petroleum Gas University of Ploieşti,  

Bd. Bucureşti, No. 39, Ploieşti, Romania 

eufemia_vieriu@yahoo.com 

 

 
Rezumat: Izvoarele dreptului reprezintă în sine modalităţi de exprimare a regulilor juridice; ele  reprezintă sursa de 

alimentare a dreptului. În ceea ce ţine de izvoarele dreptului muncii prin acestea se subînţelege rezultatele activităţii 

legiuitoare ale organelor competente împuternicite de a reglementa sfera relaţiilor de muncă precum şi a celorlalte 

relaţii care formează obiectul dreptului muncii. 

Importanţa Codului muncii pentru relaţiile de muncă este deosebită. El consacră autonomia dreptului muncii ca o 

ramură a sistemului unitar al dreptului nostru, asigurând un regim unitar – sub aspectul principiilor şi trăsăturilor sale 

esenţiale - pentru cei care prestează o muncă, în calitate de salariaţi. 

Principiile de drept reprezintă idei călăuzitoare ale conţinutului normelor juridice precum şi reguli fundamentale care 

reflectă ce este mai esenţial şi hotărîtor în sistemul de drept respectiv. 

Cuvinte cheie: principiile dreptului muncii, sursele de dreptul muncii, contractele colective de muncă, stările 

profesionale și disciplinare, reglementările interne. 

 

Abstract: The sources of law represent ways of expressing judicial rules; they represent the power source of law. In what 

concerns the sources of labor law by them there is understood the results of the legal activity of the competent organs 

authorized to regulate the sphere of labor relations and other relations that make the object of labor law. 

The importance of the Labor Code is imperative for labor relations. It consecrates the autonomy of the labor law as a 

branch of the unitary system of our right ensuring a unitary regime – under the aspect of its essential principles and 

features – forthosewho perform labor as employees. The law principles represent guiding ideas ofthe content of the 

judicial norms as well as fundamental rules that reflect the most essential and decisive things in the certain law system.  

Keywords: the principles of labor law, the sources of labor law, the collective labor agreements, the professional and 

disciplinary statuses, the internal regulations. 

  

Introduction: 

Labor law is regulated by the Constitution, The Labor Code but also by several other special 

lawssuch as: The Law of social dialogue, The Law regarding labor inclusion and the detachement of 

foreigners on romanian territory, The Law regarding paternal leave, The Law regarding the unitary 

system of public pensions, The Law regarding the system of unemployment ensurances and the 

stimulation of employment, The Law regarding labor health and security [1, 26-37]. 

 

Results and discussions: 

The sources of labor law are dividedinto two main cathegories: 

 sources common to those of other law branches (the Constitution, laws, Governmental 

decisions, orders, instructions and other normative acts issued by the ministers leading 

other central organs [2], etc.) 

 sources specific to labor law (collective labor agreements, internal order regulations 

etc.) 

 International sources (conventions, pacts, agreements) with the condition that our 

country is part of them (by affiliation or ratification) and obviously only if they regard 

the social labor relations. There are such sources, firstly the conventions and 

mailto:eufemia_vieriu@yahoo.com
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recommendations of the International Labor Organizations as well as the acts of other 

international organs with labor attributions. 

Sources common to those of other law branches 
The relative autonomy of labor law in relation to other law branches determine us to approach 

the issue of the labor law sources in agreement with the basic sourcesof those law branches, as 

follows [3, 50]: 

The Constitution 

Although it is the main source of the constitutional law, the Constitution is also an important 

souce for labo law because: 

 Some of the citizens‘ fundamental ights ae tiedto labor and therefore repesent an 

interest for labor law, the right to affiliation (art.37), the right to labor protection (art. 

38), the right to strike (at.40) etc.; 

 The fundamental principles of labo law have as primary source the constitutional texts 

(not restricting the right to labor and labor freedom, negociation of labor conditions, the 

right to rest – art. 38 etc.); 

Labor Code 

The most -comprehensive source of the labor law is, naturally, the Labor Code. The importance 

of the Labor Code for labor relagtions was and is imperative. It consecrated the autonomy of labor 

law as a branch of the unitary system of our right; it ensured and ensures a unitary regime – under the 

aspect of its essential pinciples and features – for those who perform labor as employees. 

Likewise, a series of central institutions existent in labor law are also transposed with their 

specific particularities in the cooperative labor relation. 

The Labor Code regulates: 

 the totality of the individual and collective labor relations; 

 the control of the application of the regulations of the labor elations domain; 

 labor jurisdiction; 

 raporturile de muncă reglementate prin legi speciale, numai în măsura în care acestea nu 

conţin dispoziţii specifice derogatorii. 

 Labor relations regulated by special rules only if they do not contain derogating specific 

dispozitions. 

Specific Sources to Labor Law [3, 5]: 

Collective labor agreements. 

After adopting Law no. 13/1991 regarding the collective labor agreement in the spirit of the 

new conception of eorganizing the labor legislation, the collective labor agreements have become one 

of the most important sourcesof labor law. We are talking about a special cathegory of sources 

because they are of conventional, negociated origin. The two social partners – employers and 

employees – after the negociation, through the collective agreement regulate their relations, 

establishing the labor conditions. 

Professional and disciplinary statuses. 

The activity of some employee cathegories, because it has a cetain specificity, is egulated by 

the professional statuses or , where disciplin must be extremely strict, by disciplinary statuses. 

Internal regulations. 

Accoding to the dispozitions of art. 257-262 of the Labor Code the internal regulation is made 

by the employer afte consulting the union of the employees‘ representatives and establishes the 

obligations of the unit and its personell; it includes dispozitions refering to the organization of labor 

within the unit, labor discipline, the maner of application of the disciplinar-y sanctions, people that 

have the right to apply them as well as its methods of applicability. 

The internal regulations have not lost importance after the abrogation of Law no. 13/1991 by 

Law no. 130/1996 regading the collective labor agreement. A proof would be the direct refference to 

these regulations made in the collective labor agreement uniqe on a national level in 2001. Art. 13, 

align (1) of this agreement provides that the begining and ending hours of the programme will be 
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established by the internal regulation.This regulation is made by the administration along with the 

unions, according to law. 

The regulation, establishing the labor organization and discipline within the unit, is one of the 

specific sources of labor law. Its‘ quality of law source comes from the fact that it is issued based on 

legal provisions and includes norms of obligatoy conduct within the unit which keeping is guaranteed 

by constraint measures. 

International Sources of Labor Law: 

In general, by sources of international law we understand those judicial measures which help 

the state, based on the will agreement, to create new norms of international right, develop, state or 

confirm the existent norms to regulate their cooperation relations. Of course that, like the internal 

law, by sources of international law we take into account the modality of expressing the norms, the 

form in which they are presented.  

The most important sources of international labor lw are the acts of the International Labor 

Organization: the conventions and recommendations. 

The two cathegories of acts donot have however the same judicial power. Unlike conventions, 

that once approved imply the obligation to be introduced in the internal judicial order of the states 

that approved them, recommendations, although they ae also subjected, according to art. 19 poin 5 of 

the Constitution , to the examination of the competent internal authorities do not acquire through this 

examination judicial power. Such power can only be in the eventual dispozitions adopted by the 

member states to follow some recommendations [3,70]. 

There are not considered sources of internal labor law: the resolutions of conferences; 

regulations, collections of practical directives, the manuals of this organization or the conclusions and 

resolutions of its different committees or special conferences; the activity of interpreting the 

conventions and jurisprudence in matter, doctrine, custom. 

Out of over 160 conventions and agreements issued by the European Council, there are sources 

od international labor law: 

 The convention for human rights and fundamental liberties (1950); 

 The Social European Charta (1961); 

 The European code of social security (1964); 

 The european convention of social security (1973); 

 The european convention regarding the judicial status of the imigrant worker (1977). 

There have the quality of law sources some resolutions and recommendations of the same 

organism, for example: 

 The Resolution 76/32 regarding the measures of social security in favor of pensioners or 

people who stay active after their retirement age; 

 The Recommendation 89/3 regarding the flexibility of the retirement age; 

 The Recommendation 91/3 regarding the protection of detached workers etc. 

In what concerns the European Union there are sources of international labor law the 

fundamental acts of this organism – The Treaty of Rome, The Charta regarding the fundamental 

social rights of employees and The Treaty of Maastricht – as well as some directives, regulations and 

other acts of the Community that constitute the so called derivative legislation. Sources of 

international labor law are also the norms adopted within the United Nations Organization, especially 

the Universal Declaration of the Human Rights [16]. 

The Fundamental Principles of Labor Law, Consecrated by the Labor Code. 

By the principles of law we understand the guiding ideas of the content of alljudicial norms as 

wellas the fundamental rules that reflect what is most essential and decisive in the certain law system 

or branch. In this respect, in the labor code there are consecrated the following fundamental 

principles: 

Labor Liberty is Guaranteed by the Constitution [4, Art.41, alin. 1] 

The Romanian Constitution in art. 41 provides the guarantee of the right to labor, to chose a 

profession, craft or occupation, principle also established by the Labor Code in art. 38. Every person 

is free to chose their workplace and profession, craft or activity that they are going to perform. 
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Nobody can be made to work or not to work in a certain workplace or in a certain profession, 

whichever they are, and the closed labor agreements that do not respect these dispozitions are in fact 

null [5, 23]. 

The Universal Declaration of Human Rights [4, Art.42, alin. 1], [6, Art.4, alin. 1] proclaims the 

right of every person to work, to the free choice of profession and type of labor, to equitable and 

satisfying conditions for performing that labor.  

The Prohibition of Forced Labor 

Forced labor is prohibited. According to the constitutional dispozitions forced labor is 

prohibited, the exceptions being: 

 activities for fulfilling military duties as well as those developed, according to law, 

instead of them,out of religious or consciousness reasons; 

 the labor of a convicted person, performed in normal conditions, in the detention or 

conditional release period; 

 Performances imposed in situtions created by disasters or other dangers as well as those 

that are part of the normal civil obligations established by law. 

Likewise, the legislator defines in the Labor Code the term of forced labor as being any labor or 

service imposed to a person under threat or to which the person did not willingly consent and he 

states the exceptional situations in which the labor imposed to a person will not be considered forced 

labor. 

Thus, the Labor Code shows that there are not forced labor or activity imposed by the public 

authorities the following [7, 13-23]: 

 under the law regarding compulsory military service; 

 for fulfilling the civil obligations established by law; 

 under a court order of conviction, remaining definitive, under law conditions; 

 in case of force majeure, war, calamity or calamity threat such as: fire, flood, 

earthquake, violent epidemics or epizootics, invasions of animals or insectsand, in 

general, in any circumstances that endanger life or the normal conditions of existence of 

the population or of a part of it. 

There can be noticed a resemblence between the two articles above and the fact that the text of 

one has almost taken the content of the other. Likewise, there is noticed the fact that a single 

constitutional principle of the right to work has been divided into two separate principles (the ones 

prior analysed) and that is why in the judicial literature we will not find a separate analysis of forced 

labor [8, 24]. The provisions of these normative acts are in agreement with the dispozitions of the 

Convention for protecting human rights and fundamental liberties as well as with those of the 

Convention of the International, Labor Organization. 

The Principle of Equal Treatment [9, 31-37] towards all the Employees and Employers. 

Treatment equality in labo performance is based onthe constitutional norm according to which 

„the citizens are equal before the lawand public authorities, without privileges and without 

discrimination‖ – art. 16 align. (1). Any direct or indirect discrimination towards an employee based 

on gender, sexual orientation, genetical chaacteristics, age, nationality, rase, color, ethnicity, religion, 

political option, social origin, disability, situation ot family responsibility, affiliation or sindical 

activity is prohibited [10, 31]. 

There represent „direct discrimination‖ acts and factsof exclusion, differentiation, restriction or 

preference based on one or more of the criteria mentioned above that have the purpose or effect of 

not granting, restricting or eliminating recognition, using or exercising the rights provided in the 

labor legislation [11]. There are „indirect discrimination‖ acts and facts apparently based on other 

criteria than the ones above but have the effects of a direct discrimination. 

The Right to Appropriate Labor Conditions. 

 „Any employee peforming labor benefits from labor conditions appropriate to the performed 

activity, from social protection, from labor security and health as well as from respect of his dignity 

and conscience without any discrimination‖
  

[12, 66-73]. This right of every employee is an 
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obligation for every employee the state interfering by the institutions certifred to verify the keeping 

of the labor security and health norms. 

Other Rights 

Every employee that performs labor has the right to equal payment for equal labor, the right to 

collective negociations, to the protection of the personal data as well as the right to protection against 

theillegal dismissal [13, 31-37]. 

The Right to Affiliate [14, Art.2, alin. 1] 

The right to affiliate is guaranteed by the Constitution (art. 40) and especially regulated by Law 

no. 54/2003 ofthe unions and its essence is the idea that employees and employers can freely affiliate 

to protect their rights and promote their professional, economical and social interests. 

The Principle of Consensuality and Good Faith [6, Art.8] 

For a proper developement of labor relations the participants to the labor relations will inform 

and mutually consult, according to law and collective labor agreements. Good faith is presumed and 

bad faith must be demonstrated. The liberty to establish the content of the agreement represents the 

contractual liberty, limited only by the norms of public order and morals. 

The Principle of Rights Inalienability 

The principle of rights inalienability is an importand principle of the labor law being regulated 

by the imperative dispozitions of art. 38 of the Labor Code accoding to which: „The employees 

cannot discard the rights recognized by law. Any tranzaction with the intent of discarding the rights 

recognized by law to the employees or the limitation of these rights is nul‖. 

Taking into account the specific nature of the labor relations namely the existence of the 

subordination relation that is expressed through a system of laws that give the employer a certain 

authority over the employer (the right to give obligatory dispozitions, the right to dispose the unit‘s 

organization and functioning, the disciplinary prerogative etc.) it is imposed the consecration (and 

express judicial recognition) of the principle of rights inalienability to not give the employer the 

possibility to abuse his pozition (superordinate) within labor relations that can manifest by limitation, 

constriction or elimination of some rights [14]. 

 

Conclusion: 

This principle occured in the present labor legislation as a consequence to the harmonization of 

the judicial relations with the legislation of the European Union as well as by taking the norms and 

principles written in the conventions and recommendations of the Intenational Labor Organization.  

Basically we are talking about the fact that „romanian citizens are free to work in the member 

states of the European Union as well as in any other state respecting the norms of the international 

labor law and the bilateral treaties of which Romania is part‖ [15]. 
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Abstract: What will be the legal value of an invitation to negotiate? We consider that this is producing legal effects, 

revealed by the tort liability, if an unjustified refusal to enter into negotiations is established
11

. By issuing this 

invitation, it creates a trust environment for the party or both parties to whom it is intended, trust that can be 

reproached by refusing to initiate the negotiations and hence the possibility to conclude the contract draft. This allows 

to believe that anyone can pick up the option in usual conditions that are customary in such deals. However, this does 

not mean that the issuer of negotiation proposal cannot refuse to negotiate. Then, when economic considerations 

require it could invoke this right since it was justified (refusal). 

Keywords: conditions of refusal, to negotiate, contract, legal provisions, negotiation. 

 

Rezumat:  Care va fi valoarea juridică a unei invitații de a negocia? Considerăm că acest lucru produce efecte juridice, 

relevate de raspunderea delictuala, în cazul în care un refuz nejustificat de a intra în negocieri este stabilit. Prin 

emiterea acestei invitații, se creează un mediu de încredere pentru fiecare partie sau ambele părți cărora le este destinat, 

încrederea că se poate reproșa prin refuzul de a iniția negocierile și, prin urmare posibilitatea de a încheia proiectul de 

contract. Acest lucru permite să se creadă că oricine poate ridica opțiunea în condiții obișnuite, care sunt obișnuite în 

astfel de oferte. Cu toate acestea, acest lucru nu înseamnă că emitentul de propuneri de negociere nu poate refuza să 

negocieze. Apoi, atunci când considerente economice necesită ar putea invoca acest drept, deoarece a fost justificată 

(refuzul). 

Cuvinte cheie:  condițiile refuzului, a negocia, contract, dispoziţii legale, negociere. 

 

Introducere: 

Prin emiterea unei propuneri, reprezentând o invitaţie de a negocia, emitentul nu-şi pierde 

dreptul de a refuza declanşarea sau realizarea negocierilor. Însă acest drept nu va putea fi exercitat 

                                                 
11In contrary stated that the legal basis of such liability is the prior of the parties to negotiate accession , see: G. Faggela, 

Dei periodi precontractuali e della loro verae de statta construzione scientifica, in, ‖Studi giuridici in onore di Carlo 

Fadda‖ , vol . III, Naples , 1906 , p . 269 ff. ,E. Cristoforeanu, reproduced , obs . dec . 7 May 1918 C. Call Troni( Italy),  

‖Romanian Pandectele‖ , 1923, III , p . 158 . 
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în mod discreţionar deoarece el, în această situaţie, capătă anumite limite pe care nu le avea în cazul 

refuzului de a contracta
12

. 

Care va fi valoarea juridică a unei invitaţii la negociere? Considerăm că aceasta este 

producătoare de efecte juridice, relevîndu-se prin angajarea răspunderii delictuale în cazul refuzului 

nejustificat de a intra în negocieri
13

. Prin emiterea acestei invitaţii el a creat o încredere părţii sau 

părţilor cărora le este destinată, încredere pe care el o înşală refuzând iniţierea negocierilor şi de aici 

posibilitatea încheierii contractului proiectat. El a permis să se creadă că oricine poate ridica opţiune 

în condiţiile uzuale în care se tratează asemenea afaceri. Totuşi aceasta nu înseamnă că emitentul 

propunerii de negociere nu va putea refuza negocierea. Atunci, când considerentele economice o cer 

el va putea uza de acest drept dat fiind caracterul justificat al acestuia (refuzului).  

În cazul în care invitaţia de negociere cuprinde o categorie determinată de persoane cărora 

nu le este adresată invitaţia, propunătorul va putea refuza negocierea cu asemenea persoane. De 

asemenea, în cazul în care invitaţia cuprinde o categorie determinată de persoane cărora le este 

adresată, celorlalte categorii de persoane el le va putea refuza negocierea. Suntem în prezenţa unei 

invitaţii făcută sub rezerva expresă a neîndeplinirii sau îndeplinirii unor condiţii în persoana 

destinatarului. 

În cazul în care declanşarea negocierilor este condiţionată, în invitaţia de negociere, în 

funcţie de mărimea ofertei de preţ avansată de destinatarii ei, propunătorul va putea refuza 

negocierea destinatarilor a căror ofertă de preţ este mai mică.  

În ce-l priveşte pe destinatar, dacă acesta nu a luat cunoştinţă de propunerea de invitaţie la 

negociere, în virtutea libertăţii contractuale, va putea refuza intrarea în negocieri, fie expres (atunci 

când determinarea lui i s-a cerut), fie tacit, prin necomunicarea voinţei sale propunătorului. În acest 

caz, indiferent că este vorba de un refuz justificat sau nejustificat, nu se mai poate pune problema 

responsabilităţii destinatarului. Destinatarul ofertei va avea întotdeauna un interes legitim de a 

refuza acceptarea
14

. Prin emiterea unei astfel de propuneri el nu poate crea obligaţii în sarcina 

destinatarului şi drepturi în favoarea sa, în special cel de a obţine angajamentul celeilalte părţi de a 

purta negocieri. A presupune contrariul, a admite posibilitatea de a fi antrenată răspunderea 

destinatarului pentru refuzul său înseamnă a restrînge indirect principiul libertăţii contractuale.  

Altfel spus, dacă cineva nu poate fi constrîns să intre în negocieri pe cale directă, ar putea fi 

determinat să facă acest lucru pe cale indirectă, angajîndu-se o răspundere civilă pentru refuzul lui 

de a negocia
15

. Este greu de crezut că poate fi realizată o negociere reală împotriva voinţei uneia 

dintre părţi. 

 

Rezultate și reflecții: 

În dreptul moldovenesc, iniţierea negocierilor naşte obligaţii în sarcina părţilor. Consecinţa 

ce reiese din dispoziţiile art. 515 alin. 1 C. civ. care prevede că: ―o obligaţie se poate naşte prin 

iniţierea … negocierilor de încheierea contractului‖. În aceste condiţii părţile vor putea să refuze 

continuarea negocierilor dacă acesta va fi unul justificat. 

Însă pentru a putea fi invocat refuzul de a negocia este necesar ca o altă persoană să nu aibă 

dreptul de a cere intrarea în negocieri sau continuarea lor, un drept care l-ar impune pe titularul 

dreptului de a refuza negocierea, în imposibilitatea de a-l exercita. Acest drept se poate naşte fie 

dintr-un angajament unilateral – drept potestativ, dintr-o relaţie contractuală – sub forma unui drept 

de creanţă, fie dintr-o dispoziţie legală – drept imperativ. 

                                                 
12

 Cu privire la refuzul de a negocia, consecinţele sale, a se vedea: E. Cristoforeanu, comentarea dec. din 7 mai 1918, C. 

Apel Troni (Italia), în  „Pandectele Române‖ 1923, III, p. 158-159. 
13

 În contrar sa afirmat că fundamentul juridic al acestei răspunderi se găseşte în acordul prealabil de aderare a părţilor la 

negociere, a se vedea: G. Faggela, Dei periodi precontractuali e della loro vera ed estatta construzione scientifica, în 

„Studi giuridici in onore di Carlo Fadda‖, vol. III, Naples, 1906, p. 269 şi urm., reprodus de E. Cristoforeanu, obs. dec. 

din 7 mai 1918, C. Apel Troni (Italia), în „Pandectele Române‖ 1923, III, p. 158.  
14

 A se vedea; R.-L. Morel, Du refus de contracter opposé en raison de considérations personnelles, în „Revue 

trimestrielle de droit civil‖ 1908, p. 300. 
15

 On ne peut, en effet, étendre plus loin la responsabilité,sous peine d‘entraver la conclusion des contrats, qui suppose 

jusqu‘a la fin une certaine liberté d‘allure, J. Ricot, Le refuz de contracter, Imprimerie de lʼUniversité et des Facultés Y. 

Cadoret, Bordeaux, 1929. p. 165. 
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a) Absenţa unui angajament unilateral 

Propunerea de a contracta (care nu întruneşte condiţiile ofertei) fiind o manifestare 

unilaterală de voinţă urmează să fie analizată ca fiind producătoare de efecte juridice şi ca atare 

izvorul unei obligaţii juridice
16

. Spre deosebire de oferta care naşte obligaţia de a contracta pe 

perioada stabilită (tacită sau expresă), în cazul de faţă obligaţia rezultată dintr-o simplă declaraţie de 

intenţie este aceea de a intra în negocieri, el fiind obligat să intre în negocieri cu orice persoană care 

îşi va manifesta voinţa în acest sens
17

.  

În ce-l priveşte pe destinatar, dacă el nu a ridicat opţiunea, el are dreptul de a refuza 

negocierea deoarece propunătorul nu are nici un drept de a-i cere intrarea lui în negocieri. 

Totuşi, de la regula imposibilităţii propunătorului de a refuza negocierea există importante 

excepţii:  

- În cazul în care el se află deja în faza negocierilor cu o altă persoană, persoană cu care a 

încheiat un acord de exclusivitate. 

- În cazul în care propunerea supusă negocierii făcea obiectul unei prestaţii unice, iar aceasta 

fusese epuizată în urma finalizării negocierilor cu o altă persoană, finalizare ce a avut ca 

rezultat încheierea contractului proiectat. 

În dreptul moldovenesc propunerea de a intra în negocieri adusă la cunoştinţa destinatarului 

este producătore de efecte juridice. Astfel, art. 515 alin. 1 C. civ. prevede că: „o obligaţie se poate 

naşte prin iniţierea … negocierilor de încheierea contractului‖. Instituirea unei obligaţii în sarcina 

propunătorului reprezintă motivul pentru care cel ce iniţiază negocierea nu va putea să refuze 

negocierea fără ca acesta să nu angajeze răspunderea lui. 

b) Absenţa unui angajament contractual  

Fie înainte de declanşarea negocierilor, fie pe parcursul acestora, părţile pot să încheie o 

serie de acorduri privitoare la negociere – clauza de exclusivitate, clauza de sinceritate, clauza de 

confidenţialitate etc. Realizarea acestor acorduri au ca efect stabilirea drepturilor şi obligaţiilor în 

favoarea sau sarcina părţilor. Atunci, cînd una din părţi nu-şi execută obligaţia asumată, la cererea 

celeilalte părţi, instanţa, va putea stabili dacă aceasta nu reprezintă un refuz deghizat de a negocia
18

. 

Dacă instanţa stabileşte că este vorba de un astfel de refuz părţii în culpă i se va angaja răspunderea, 

care, potrivit principiilor reparării în natură a obligaţiilor, va fi obligat să-şi execute obligaţia 

neexecutată. În acest mod, ea nu va putea refuza executarea acestor acorduri dat fiind faptul că 

aceasta ar putea reprezenta în final un refuz de a negocia. Sursa imposibilităţii de a refuza 

negocierea o reprezintă acordul de voinţă al părţilor, deci contractul. 

Alteori imposibilitatea de a refuza negocierea reiese direct din contractul încheiat de părţi. 

Este cazul cînd cu ocazia încheierii unui contract părţile stabilesc că eventualele neînţelegeri ivite 

cu ocazia executării lui vor forma obiectul negocierii desfăşurate în scopul aplanării acestora. Deci, 

de îndată ce va exista contestaţie cu privire la executarea contractului nici una dintre părţi nu va 

putea refuza negocierea promisă deoarece cealaltă parte printr-un astfel de acord a obţinut un drept 

în acest sens. De asemenea, în situaţia în care părţile cad de comun acord asupra caracterului 

negociabil al ofertei avansate de o parte, nici una dintre părţi nu va putea refuza negocierea ofertei, 

deoarece cealaltă, în virtutea acordului, încheiat are dreptul de a cere declanşarea şi realizarea 

negocierilor. 

c) Absenţa unei dispoziţii legale  

Alături de alte situaţii (cazuri) dreptul de a refuza negocierea nu va putea fi exercitat atunci 

cînd însăşi legea îi interzice această posibilitate. Această interdicţie poate privi atît declanşarea 

negocierii cît şi negocierea propriu zisă.  

Potrivit art. 26 alin 2 C. muncii, ‖Reprezentanții părților cărora li s-a transmis propunerea 

în formă scrisă de începere a negocierilor sînt obligați să purceadă la acestea ...‖. Astfel, 

                                                 
16

 Aceasta pare să rezulte de altfel şi din unele explicaţii date în legătură cu ruperea nejustificată a negocierilor purtate. 

Astfel, atunci când propunerea de a contracta conţine o limitare în timp a valabilităţii ei propunătorul este obligat să o 

menţină în tot cursul termenului defipt pentru opţiunea destinatarului.  
17

A se vedea: C. Apel Troni (Italia), dec. din 7 mai 1918, obs. de E. Cristoforeanu, în  „Pandectele Române‖ 1923, III, p. 

158-159.  
18

 A se vedea: J. M. Mousseron, Tehnique contractuelle, Ed. Francis Lefebvre, Paris, 1990,  p. 75.  
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reprezentanții salariaților sau a angajatorilor nu vor putea refuza negocierea colectivă deoarece 

legea stabileşte în sarcina lor obligaţia de a negocia. De asemenea, după expirarea termenului de 7 

zile de la data formulării cererii de către reprezentanții salariaților sau a angajatorilor în vederea 

negocierii contractului colectiv de muncă ei nu vor mai putea refuza negocierea, fiind obligați să 

convoace părţile în vederea derulării negocierilor.  

O altă situaţie cînd legiuitorul impune negocierea contractului este cea prevăzută la art. 491 

alin. 1 C. civ., care reglementează vînzarea de către creditorul gajist a bunurilor gajate. Una din 

posibilitățile de vindere a bunului gajat, recunoscute de această dispoziție, o reprezintă și 

modalitatea negocierilor directe. Totuși creditorul va fi obligat să vîndă bunul prin negocieri directe 

dacă fie în prealabil creditorul a refuzat celelalte modalități de vînzare
19

, fie se află în 

imposibilitatea de a folosi aceste modalități. 

 Refuzul de a negocia în etapa negocierii propunerii 

Prin emiterea unei propuneri reprezentînd o invitaţie de a negocia, emitentul nu-şi pierde 

dreptul de a refuza declanşarea sau realizarea negocierilor. Însă acest drept nu va putea fi exercitat 

în mod discreţionar deoarece el, în această situaţie, capătă anumite limite pe care nu le avea în cazul 

refuzului de a contracta
20

. 

1. Cu ocazia declanşării negocierilor 

Care este valoarea juridică a unei invitaţii la negociere? În ce ne privește considerăm că 

aceasta este producătoare de efecte juridice, relevîndu-se prin angajarea răspunderii delictuale în 

cazul refuzului nejustificat de a intra în negocieri
21

. Prin emiterea acestei invitaţii el a creat o 

încredere părţii sau părţilor cărora le este destinată, încredere pe care el o înşală refuzînd iniţierea 

negocierilor şi de aici posibilitatea încheierii contractului proiectat. El a permis să se creadă că 

oricine poate ridica opţiune în condiţiile uzuale în care se tratează asemenea afaceri. 

 Totuşi aceasta nu înseamnă  că emitentul propunerii de negociere nu va putea refuza 

negocierea. Atunci, cînd considerentele economice o cer el va putea uza de acest drept dat fiind 

caracterul justificat al acestuia (refuzului).  

În cazul în care invitaţia de negociere cuprinde o categorie determinată de persoane cărora 

nu le este adresată invitaţia, propunătorul va putea refuza negocierea cu asemenea persoane. De 

asemenea, în cazul în care invitaţia cuprinde o categorie determinată de persoane cărora le este 

adresată, celorlalte categorii de persoane el le va putea refuza negocierea. Suntem în prezenţa unei 

invitaţii făcută sub rezerva expresă a neîndeplinirii sau îndeplinirii unor condiţii în persoana 

destinatarului.  

În cazul în care declanşarea negocierilor este condiţionată, în invitaţia de negociere, în 

funcţie de mărimea ofertei de preţ avansată de destinatarii ei, propunătorul va putea refuza 

negocierea destinatarilor a căror ofertă de preţ este mai mică.  

În ce-l priveşte pe destinatar, dacă acesta nu a luat cunoştinţă de propunerea de invitaţie la 

negociere, în virtutea libertăţii contractuale, va putea refuza intrarea în negocieri, fie expres (atunci 

cînd determinarea lui i s-a cerut), fie tacit, prin necomunicarea voinţei sale propunătorului. În acest 

caz, indiferent că este vorba de un refuz justificat sau nejustificat, nu se mai poate pune problema 

responsabilităţii destinatarului. Destinatarul ofertei va avea întotdeauna un interes legitim de a 

refuza acceptarea
22

. Prin emiterea unei astfel de propuneri el nu poate crea obligaţii în sarcina 

destinatarului şi drepturi în favoarea sa, în special cel de a obţine angajamentul celeilalte părţi de a 

purta negocieri. A presupune contrariul, a admite posibilitatea de a fi antrenată răspunderea 

destinatarului pentru refuzul său înseamnă a restrînge indirect principiul libertăţii contractuale. 

                                                 
19

 Respective prin tender sau prin licitație public. 
20

 Cu privire la refuzul de a negocia, consecinţele sale, a se vedea: E. Cristoforeanu, comentarea dec. din 7 mai 1918, C. 

Apel Troni (Italia), în  „Pandectele Române‖ 1923, III, p. 158-159. 
21

 În contrar sa afirmat că fundamentul juridic al acestei răspunderi se găseşte în acordul prealabil de aderare a părţilor la 

negociere, a se vedea: G. Faggela, Dei periodi precontractuali e della loro vera ed estatta construzione scientifica, în 

„Studi giuridici in onore di Carlo Fadda‖, vol. III, Naples, 1906, p. 269 şi urm., reprodus de E. Cristoforeanu, obs. dec. 

din 7 mai 1918, C. Apel Troni (Italia), în „Pandectele Române‖ 1923, III, p. 158.  
22

 A se vedea; R.-L. Morel, Du refus de contracter opposé en raison de considérations personnelles, în „Revue 

trimestrielle de droit civil‖ 1908, p. 300. 
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Altfel spus, dacă cineva nu poate fi constrîns să intre în negocieri pe cale directă, ar putea fi 

determinat să facă acest lucru pe cale indirectă, angajîndu-se o răspundere civilă pentru refuzul lui 

de a negocia
23

. Este greu de crezut că poate fi realizată o negociere reală împotriva voinţei uneia 

dintre părţi. 

În acest sens sînt și dispozițiile C. civ. mld., respectiv, aşa cum am mai spus-o, iniţierea 

negocierilor naşte obligaţii în sarcina părţilor. Consecinţa ce reiese din dispoziţiile art. 515 alin. 1 C. 

civ., care prevede că: ―o obligaţie se poate naşte prin iniţierea … negocierilor de încheierea 

contractului‖. În aceste condiţii părţile vor putea să refuze continuarea negocierilor dacă acesta va fi 

unul justificat. 

2. Pe perioada desfăşurării negocierilor 

Odată declanşate negocierile, procesul se realizează printr-un schimb continuu de propuneri, 

acceptări şi refuzuri succesive, încetul cu încetul prefigurîndu-se conţinutul viitorului contract. 

Acceptarea propunerilor avansate de una din părţi va duce la realizarea unor acorduri de voinţă 

intermediare. Deseori realizarea acestor acorduri nu reprezintă simple acceptări ale propunerilor 

avansate. Aceasta deoarece, în realizarea intereselor sale, fiecare parte va putea refuza propunerile 

avansate, îmbrăcînd forma unor contrapropuneri sau solicitării unei noi propuneri celui căruia 

propunerea i-a fost refuzată.  

Dar acestea nu sunt unicele modalităţi de manifestare a refuzului, el putînd îmbrăca forma 

unui refuz pur abdicativ – refuzul de a negocia contractul proiectat. Avîndu-se în vedere motivele 

care au animat aceste refuzuri, circumstanţele realizării lui, el va putea fi unul justificat sau 

nejustificat. 

Codul civil moldovenesc prevede în mod expres că pe timpul negocierilor între părţi se pot 

naşte obligaţii. Aceasta reiese din articolul 515 alin 1, citat mai sus, care prevede că: ―o obligaţie se 

poate naşte prin … desfăşurarea negocierilor de încheierea contractului‖, obligaţii care privesc 

continuarea negocierilor. Dacă una dintre părţi refuză îndeplinirea acestor obligaţii răspunderea va 

fi sau nu angajată în funcţie de caracterul justificat sau nejustificat al refuzului. 

a) Refuzul justificat  

Refuzul justificat este acel refuz care este motivat, în special, de divergenţe economice între 

părți. Cînd părţile au procedat la negocierea contractului ele au fost ghidate de anumite cerinţe de 

ordin economic. Atunci cînd acestea cerinţe nu mai pot fi atinse, fiecare dintre părţi va putea refuza 

continuarea negocierilor. 

Deci negocierile se poartă în considerarea beneficiului ce urmează să-l realizeze. Însă 

realizarea acestor beneficii trebuie să fie rezultatul unor desfăşurări corecte a acestor negocieri. 

Utilizarea de mijloace viclene, dolosive, pot şi trebuie să fie sancţionate de părţi; refuzul de a 

negocia operînd  ca o sancţiune a unui astfel de comportament. Se conturează astfel o îndatorire a 

părţilor de a acţiona cu loialitate în procesul negocierilor. Astfel, părţile trebuie să acţioneze fiecare 

faţă de cealaltă parte cu probitate, cu intenţie dreaptă, fără nici un gînd ascuns, fără manopere 

viclene şi fără reticenţă, acţiuni menite să conducă la încrederea reciprocă între ei
24

. Loialitatea 

reprezintă însă o componentă a bunei – credinţe, aceasta convertindu-se pe plan juridic în intenţia 

dreaptă a subiectului de drept atunci cînd urmează să încheie un raport juridic concret
25

. Dacă cel 

puţin una din părţi îşi va manifesta voinţa cu intenţia de a înşela cealaltă parte nu mai suntem în 

prezenţa bunei – credinţe. Manoperele viclene, iar în anumite cazuri şi reticenţa, constituie reversul 

bunei – credinţe, adică reaua – credinţă. 

b) Refuzul nejustificat  

Negocierile, prin natura lor, au un caracter absolut aleatoriu, încheierea contractului 

proiectat fiind o incertitudine. Caracterul aleatoriu al acestor negocieri este dictat de raţiuni 

economice cît şi cele de ordin juridic. Atunci cînd aceste raţiuni o impun, eşecul negocierilor nu va 

atrage angajarea răspunderi părţilor, refuzul uneia sau alteia de a continua negocierile fiind 

                                                 
23

 On ne peut, en effet, étendre plus loin la responsabilité,sous peine d‘entraver la conclusion des contrats, qui suppose 

jusqu‘a la fin une certaine liberté d‘allure, J. Ricot, op. cit., p. 165. 
24

 A se vedea: D. Gherasim, Buna credinţă în raporturile juridice civile, Editura A.R.S.R., Bucureşti, 1981, p. 63. 
25

 Ibidem. 



UNIVERSITATEA DE STUDII EUROPENE                                                             VECTOR EUROPEAN  

DIN MOLDOVA                                                           REVISTA ŞTIINŢIFICĂ Nr.1/2015 

 
justificat. Dacă retragerea şi implicit eşecul negocierilor este inspirată de alte raţiuni decît cele avute 

în vedere, atunci dreptul de a refuza continuarea negocierilor este deturnat de la funcţia sa, refuzul 

fiind nejustificat. 

Trebuie spus că derularea negocierilor contractuale implică din partea părţilor îndatorirea şi 

respectarea unei conduite drepte care să conducă la o încredere reciprocă în intenţia, dorinţa lor de a 

încheia contractul negociat. Însă finalizarea cu succes a negocierilor nu poate fi realizată prin orice 

mijloace, după cum nici eşecul lor nu poate fi unul pur voliţional, discreţionar
26

. Astfel, în 

realizarea scopului propus părţile vor trebui să dea dovadă de bună – credinţă. În materie 

precontractuală aceasta semnifică obligaţia părţilor de a avea o activitate onestă, loială, atitudine 

care să impună o încredere reciprocă a lor.  

În acest sens, refuzul de a negocia ar reprezenta o violare a bunei credinţe. Violarea bunei 

credinţe prin exercitarea nejustificată a dreptului de a refuza negocierea  îmbrăca forma abuzului de 

drept. Abuzul în a refuza negocierea trebuie să îndeplinească anumite condiţii: 

- Orice abuz presupune existenţa unui drept subiectiv care în cazul nostru îl reprezintă dreptul de 

a refuza negocierea – corolar al principiului libertăţii contractuale. În lipsa lui nu vom mai fi în 

prezenţa abuzului de drept ci a unei fapte ilicite. 

- Exerciţiul dreptului subiectiv trebuie să fie ilicit, nejustificat, - să fie exercitat contrar normelor 

de ordine publică sau regulilor de convieţuire socială. Refuzul de a negocia este ilicit atunci 

cînd se aduce o atingere unui interes legitim, interesul celeilalte părţi de a continua negocierile. 

De asemenea, este nejustificat  atunci cînd refuzul lui nu are ca fundament evitarea unei pagube, 

evitarea finalizării prejudicioasă a negocierilor pentru el.  

- Refuzul de a negocia trebuie să cauzeze un prejudiciu uneia dintre părţi. Caracterul aleatoriu al 

negocierilor conduce ca fiecare dintre părţi, atunci cînd procedează la realizarea lor, să-şi asume 

un risc – riscul de a suporta eşecul negocierilor. Ei vor suporta acest risc numai atunci cînd 

eşecul are la bază considerente de ordin economic sau juridic. Dacă aceste raţiuni nu subzistă 

cel puţin în privinţa uneia dintre părţile negociante, eşecul îi va produce acestuia un prejudiciu. 

Mai multe elemente vor trebui avute în vedere în aprecierea lui
27

: 

a) Cheltuielile angajate de părţi în susţinerea negocierilor; 

b) Importanţa şi singularitatea contractului negociat; 

c) Starea de avansare a negocierilor înainte de ruptură şi durata lor: 

- rupturi după lungi şi intense discuţii; 

- după cum ruptura va fi sau nu la începutul negocierilor; 

- refuzul fără explicaţii a propunerilor finale intervenite după lungi negocieri etc. 

- Vinovăţia (greşeala). Abaterea dreptului subiectiv de la scopul său social şi 

economic  nu poate fi concepută în afara vinovăţiei, a greşelei (intenţie directe sau 

indirectă, culpă cu sau fără previziune)
28

. Greşeala se va analiza prin faptul că 

autorul ei a lăsat să se înţeleagă că negocierile se vor purta în mod normal
29

. 

- Raportul de cauzalitate. Acesta trebuie să existe între fapta ilicită rezultată din 

exerciţiul nejustificat al dreptului de a refuza negocierea şi rezultatul dăunător al 

acesteia. 

Refuzul nejustificat va îmbrăca forma abuzului de drept numai atunci cînd acesta nu este 

interzis de lege sau nu contravine unei dispoziţii contractuale
30

. În primul caz refuzul nejustificat va 

                                                 
26

 În primul caz încheierea contractului cu încălcarea normelor de ordine publică sau cele de interes privat va duce sau va 

putea duce la desfiinţarea lui, în cel de-al doilea caz refuzul de a negocia trebui să aibă, aşa cum am mai spus, un substrat 

economic sau juridic. 
27

 A se vedea: Ph. le Tourneau, L. Cadiet, ,  Droit de la responsabilité et des contrats, Dalloz, Paris, 2000, pct. 838, p. 

205; J. Mestre, B. Fages, De la rupture fautive de pour parlers, în „Revue trimestrielle de droit civil‖ nr. 1/2000, p. 106. 
28

 A se vedea: I. Deleanu, Drepturile subiective şi abuzul de drept, Ed. Dacia, Cluj–Napoca, 1988, p. 112-113. 
29

 A se vedea: Ph. le Tourneau, L. Cadiet, op. cit., pct. 836, p. 204-205. 
30

 A se vedea: D. Gherasim, op. cit., p. 119. 
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îmbrăca forma unei fapte ilicite pedepsită de legea care o încriminează

,
 în cel de-al doilea caz 

refuzul de a negocia reprezintă o inexecutare a unei dispoziţii contractuale
31

. 

Referitor la refuzul justificat sau nejustificat de a continua negocierile prevederile art. 513 

alin. 1 C. civ. pot fi invocate în a determina conţinutul unui astfel de refuz. Astfel, potrivit acestui 

articol: ―debitorul şi creditorul trebuie să se comporte cu bună-credinţă şi diligenţă la momentul 

naşterii, pe durata existenţei, la momentul executării şi stingerii obligaţiei‖. Lăsînd la o parte faptul 

că diligenţa face parte din conţinutul bunei credinţe, dispoziţia citată mai sus, cu referire la 

negocierea propunerii, ar putea fi interpretată ca fiind obligaţia părţilor ca pe parcursul negocierilor 

să dea dovadă de bună-credinţă. Eşecul negocierilor ca urmare a încălcării unei astfel de obligaţii se 

traduce prin considerarea lui ca fiind nejustificate. Dacă eşecul nu se datorează încălcării acestei 

obligaţii el sau refuzul apare ca unul justificat. 

3. Cu ocazia finalizării negocierii 

Din punct de vedere juridic obligaţia de a contracta înglobează obligaţia de a negocia. 

Astfel, privită lato sensu refuzul de a contracta  îi incumbă noţiunea refuzului de a negocia. În 

continuare în cercetarea efectelor juridice ale refuzului de a negocia cu ocazia finalizării negocierii 

vom analiza efectele refuzului de a contracta în această etapă a negocierilor. 

a) Refuzul justificat 

Refuzul este justificat atunci cînd titularul lui, înainte de-al exercita nu avea obligaţia de a 

contracta, asumată  pe cale unilaterală, contractuală sau impusă în baza unei dispoziţii legale. De 

exemplu, în cazul ofertei de a contracta, refuzul destinatarului de a accepta oferta (de a contracta) va 

fi întotdeauna unul justificat. În acest sens, aşa cum s-a mai spus, el are un interes legitim. 

b) Refuzul nejustificat 

Aşa cum am mai spus momentul finalizării negocierilor asupra ultimelor aspecte, elemente 

ale contractului proiectat reprezintă momentul realizării acordului de voinţă, momentul încheierii 

contractului. Dacă pentru valabilitatea lui nu se cere forma ad validitatem, potrivit principiului 

consensualismului, acordul de voinţă realizat în urma finalizării negocierilor reprezintă un contract 

valabil încheiat. În această situaţie refuzul uneia dintre părţi nu mai este unul de a contracta ci unul 

de a executa contractul, refuz care, plasîndu-se în etapa executării contractului, excede tema noastră 

de discuţie. 

În cazul în care forma scrisă cerută de lege pentru astfel de contracte  este ad probationem 

iar  una dintre părţi, după finalizarea negocierilor, refuză să imprime acordului lor de voinţă o astfel 

de formă  se pune întrebarea care vor fi efectele juridice unui astfel de refuz? În acest caz contractul 

va fi unul valabil format, refuzul uneia dintre părţi de a întocmi un înscris va afecta numai 

posibilitatea de a dovedi existenţa lui prin martori dacă valoarea contractului depăşeşte 1000 de lei 

moldoveneşti. Aşa fiind refuzul uneia dintre părţi de a-şi materializa voinţa pe un suport material nu 

afectează valabilitatea contractului sau a efectelor juridice ale acestuia. 

Problema se pune numai în cazul în care, în caz de divergenţă, una dintre părţi, prin refuzul 

îndeplinirii cerinţei ad probationem, contestă încheierea contractului negociat. Contestînd 

încheierea contractului (contract încheiat ca urmare a finalizării negocierii) refuzul de a îndeplini 

această cerinţă apare ca un refuz de a  contracta. Instanţa îl va obliga pe autor la plata de daune 

interese sau îl va putea obliga să semneze contractul astfel realizat? Avînd în vedere situaţia 

specială în care se pune problema refuzului de a contracta, considerăm, că instanţa, în baza invitației 

de a intra în negociere și a timpului scurs de la inițierea negocierilor va putea să oblige partea 

recalcitrantă la plata de daune interese. Instanța nu va putea să pronunțe o hătărăre prin care să 

declare contractul încheiat dat fiind faptul că instanța nu se poate substitui consimțămîntului necesar 

pentru formarea contractului.  

Aceasta reultă din dispozițiile art. 515 alin 1 C. civ. potrivit căreia răspunderea unei părți în  

caz de refuz nejustificat, va fi materializată prin plata unei compensaţii. 

Forma autentică - ad probationem. Este situaţia cînd părţile promisiunii au convenit ca 

acordul lor de voinţă să îmbrace forma autentică ca instrument probatoriu al vînzării.  

                                                 
31

 Refuzul de a executa clauza de exclusivitate sau confidenţialitate cuprinsă în acordul de negociere poate apărea ca un 

refuz deghizat de a negocia, a se vedea: J. M. Mousseron, op. cit. p. 75. 
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Concluzii: 

Dacă părţile convin asupra elementelor esenţiale ale acordului de voinţă obligîndu-se 

totodată să semneze la o anumită dată şi un act autentic în acest sens, condiţie ce nu este cerută de 

lege ad validitatem, convenţia astfel realizată nu va fi o promisiune sinalagmatică de contract ci un 

contract afectat de un termen suspensiv
32

.  

Refuzul autentificării contractului echivalează cu refuzul executării unei obligaţii din 

contractul legal încheiat şi întrucît actul autentic este considerat a fi doar un instrument probator, 

instanţa de judecată va putea pronunţa o hotărîre judecătorească care să ţină locul acestuia
33

. 
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Abstract: Along with enlarging the number of member states, the European Union launched several initiatives to support 

and assist developingcountries in their way to democratization. One of the most recentinitiatives is Eastern Partnership 

which was released in 2009 inPrague, Czech Republic, targeting the strategic dialogue of union with6 countries: 

Moldova, Georgia, Ukraine, Armenia, Azerbaijan andBelarus. This research analyzes the evolution of the program and 

liststhe results achieved by each of the partner countries. 

Key words: Eastern Partnership, European Union, Moldova, Ukraine, Georgia, Armenia, Azerbaijan. 

 

Introducere: 

Parteneriatul Estic (PaE) este inițiativa Uniunii Europene de dezvoltare și aprofundare a 

relațiilor cu statele din fosta Uniune Sovietică, și anume: Belarus, Ucraina, Republica Moldova, 

Georgia, Armenia și Azerbaidjan. Ideea lansării programului a venit din partea Poloniei și Suediei 

care, bazându-se pe propria experiență de reformare internă a economiei și politicii naționale, au 

definit prevederile parteneriatul, punctând scopurile și obiectivele acestui program, prezentate 

ulterior în fața Consiliului Afacerilor Externe a Uniunii Europene de către dl Radoslaw SIKORSKI, 

Ministru al Afacerilor Externe a Poloniei și dl Carl BILDT, Ministru al Afacerilor Externe al Suediei 

la 26 mai 2008 în Bruxelles, Belgia. Inițiativa prezentată s-a bucurat de o dezvoltare dinamică, fiind 

intens discutatăși analizată ulterior de către comisiile de resort.În luna iunie a aceluiași an, Consiliul 

European a acceptat unanim propunerea Polono-Suedeză, delegând Comisia Europeanăsă 

conceptualizeze detaliile noului program. În decembrie 2008, Comisia Europeană a prezentat 

conceptul final al EaP, votat ulterior unanim de către Consiliul European în luna martie 2009 [25]. La 

summitul de la Praga, Cehia din 7 mai 2009 [19] este lansat oficial programul Uniunii Europene 

destinat statelor post-sovietice, numit Parteneriatul Estic.  

Cu prilejul lansării PaE, Jose Manuel BARROSO, președintele Comisiei la acel moment, a 

declarat că„obiectivele de asociere politicăși integrare economică a statelor din parteneriatul estic nu 

pot fi realizate decât dacă ambele părți dau dovadă de o voințăși un angajament politic ferm. Trebuie 

să investim și mai mult în stabilitatea și prosperitatea reciprocă. Aceste eforturi vor fi compensate 

rapid prin beneficii politice și economice importante și vor duce la o mai mare stabilitate și securitate 

atât pentru Uniunea Europeană, cât și pentru partenerii noștri răsăriteni‖. În același context, Benita 

FERRERO-WALDNER, în calitate de comisar pentru relații externe și politica europeană de 

vecinătate, a menționat că‖politica Uniunii Europene față de aceste țări ar trebui să fie fermă, 

proactivăși neambiguă. Este momentul potrivit să deschidem un nou capitol în relațiile cu vecinii 

noștri‖. 

Primaședință a reprezentanților Uniunii Europene, a statelor membre UE și a celor șase state incluse 

în Parteneriatul Estic a avut loc peste o lună de la summit-ul de la Praga, iar prima ședință a 

ministrilor afacerilor externe s-a desfășurat în decembrie 2009. Aceste ședințe reprezintă inițierea 

implementării practice a noului concept al politicii de vecinătate a Uniunii Europene în relațiile cu 

cele șase state post sovietice [11]. 

Rezultate  şi discuţii: 

Per general, obiectivele Parteneriatul Estic au fost formulate în conformitate cu prevederile 

Politicii Europene de Vecinătate (PEV), dezvoltatăîn anul 2004. Totuși, autoriiau insistat pe 

formularea unei inițiative mai ambițioase și clar definită. PEV este adresată celor 16 vecini din sudul 

şi estul Uniunii Europene, având ca scop consolidarea securității şi stabilității în regiune, precum și 

consolidarea relațiilor Uniunii Europene cu statele din regiune [70]. Însă, luând în considerație 

extinderea numărului de state membre, precum și faptul că UE ajunsese să aibă hotar comun cu 3 din 

statele membre a PaE, s-a simțit necesitatea de a elabora un program separat pentru aceste state. Prin 

urmare, Parteneriatul Estic reprezintă o formă calificativ superioară a Politicii Europene de 

Vecinătate. 

Statele incluse în Parteneriatul Estic pot fi caracterizate prin anumite puncte comune, și 

anume: 

 Ele sunt incluse în programul politicii de vecinătate atât a Federației Ruse cât și a Uniunii 

Europene, prezintând interes inclusiv din aspecte de securitate; 
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 Cinci din cele șase state (cu excepția Belarusului) au conflicte teritoriale, Armenia și Azerbaidjan 

se confruntă pentru regiunea Nagorno – Karabakh, Georgia – Abkhazia și Osetia de Sud, 

Republica Moldova – conflictul din regiunea Trasnistreană iar Ucraina, începând cu anul 2014, 

Crimea și Donbass; 

 Toate statele sunt în proces de reformare, de promovare a democrației și statului de drept, luptă 

cu corupția și eliminarea sistemul oligarhic de la conducere; 

 Politica externăși internă a statelor – partenere, incluse în Parteneriatul Esticeste puternic 

influențată de către poziția Federației Ruse, inclusiv și datorită faptului că toate au făcut parte din 

Uniunea Sovietică [17]. 

În același timp, obiectivele Parteneriatului Estic sunt definite după cum urmează: 

 Intensificarea relațiilor politice și economice cu țările partenere; 

 Promovarea securității, stabilității şi a bunei guvernări în regiune; 

 Facilitarea parteneriatului între organizaţiile societăţii civile cu guvernele partenere; 

 Încurajarea contactelor între oameni prin liberalizarea regimului de vize pe termen lung, pe 

bază individualăşi în condiţiile stabilite; 

 Consolidarea securității energetice; 

 Promovarea reformelor în sectoarele vulnerabile în statele partenere.  

În realizarea acestor obiective, au fost definite câteva valori comune, și anume: 

 Promovarea democrației și a statului de drept; 

 Respectarea drepturilor și libertăților fundamentale ale omului; 

 Promovarea și susținerea dezvoltării economiei de piață [24]. 

Obiectivele Parteneriatului Estic sunt realizate prin intermediul a două dimensiuni: bilaterală, 

care prevede semnarea cu statele partenere a acordurilor bilaterale de asociere, care reprezintă o 

formă mai avansată a acordurile deja existente, şi multilaterală, care include colaborarea comunăîn 

cadrul platformelor de cooperare și implementarea inițiativelor directorii, după cum urmează: 

1. Bilateral, orietant către aprofundarea cooperării dintre Uniunea Europeanăși statele partenere: 

consolidarea noilor relații contractuale; aprofundarea integrării economice a statelor PaE în economia 

Uniunii Europene; facilitarea călătoriilor pe teritoriul UE; cooperarea în domeniul energetic și a 

transporturilor; dezvoltarea economicăși socială, precum și acordarea suportului financiar pentru 

îndeplinirea reformelor interne.  

Pentru realizarea acestor prerogrative, în perioada 2010 – 2013, din partea Uniunii Europe au fost 

alocate diferite sume de bani: 

 

 
Diagrama 1. Asistența financiară acordată de către UE statelor partenere, 2010 - 2013,                                   

mln. Euro 

Sursă: Realizată de autor în baza datelor oferite de Comisia Europeană. 

 

2. Multilateral, aducerea statelor partenere împreunăîn cadrul rețelei de cooperare și schimb de 

experiență, dezvoltând colaborareaîn cadrul a patru platforme: democraţie, bună guvernare şi 
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stabilitate; integrare economicăşi armonizarea cu politicile Uniunii Europene; securitatea energetică; 

contacte interumane.  

Prerogativele de dezvoltare a relațiilor dintre Uniunea Europeană cu statele partenere, stabilite 

la summit-ul de la Praga au fost discutate ulterior la summit-ul de la Varșovia, Polonia din 

septembrie 2011 și summit-ul de la Vilnius, Lituania din noiembrie 2013 [12], unde au fost 

prezentate rezultatele atinse și definite prioritățile de dezvoltare ulterioară a programului.  

Unul din punctele de bază ale Parteneriatului Estic se bazează pe asigurarea liberei circulații a 

cetățenilor, pentru realizarea căruia a fost lansat procesul de liberalizare a regimului de vize dintre 

Uniunea Europeanăși statele partenere. Dialogul de liberalizare a regimului de vize a fost lansat de 

către Uniunea Europeană cu trei din cele șase state: Ucraina, Republica Moldova și Georgia. În 

pofida faptului că discuțiile au fost lansate concomitent cu toate statele, nivelul și intensitatea 

negocierilor diferă gradual de la stat la stat. Negocierile sunt purtate pe patru blocuri de bază, și 

anume: securitatea documentelor, inclusiv a celor biometrice; imigrația ilegală, inclusiv readmisia; 

ordinea și securitatea publică, precum și relațiile externe și respectarea drepturilor fundamentale ale 

omului [14]. Conform datelor prezentate de Uniunea Europeană, Republica Moldova este lider la 

toate criteriile, fapt pentru care a primit regim liberalizat de vize în 2014.  

Statele Parteneriatului Estic sunt primele state care au beneficiat de Parteneriatul de 

Mobilitate cu Uniunea Europeană care reprezintă unul din cele mai complexe cadre a relațiilor 

bilaterale dintre UE și statele partenere, bazat pe obligațiuni asumate mutual și inițiative comune. 

Inițierea și semnarea acordurilor de facilitare a circulației cetățenilor statelor incluse în PaE a avut loc 

înainte de lansarea nemijlocită a programului. Analizând relațiile fiecărui stat inclus în cadrul 

Parteneriatului Estic cu Uniunea Europeană pe acest segment se poate de subliniat că: 

 Acordurile privind Facilitarea și Readmiterea Regimului de Vize dintre Ucraina și Uniunea 

Europeană au fost semnateși au intrat în vigoare în 2007[23]. Ulterior, în 2013 a intrat în 

vigoare un nou amendament la acord privind facilitarea regimului de vize, care prevede o 

procedură simplificată pentru obținerea vizelor pentru călătorii de scurtă durată (până la 90 de 

zile) în statele membre UE de către cetățenii Ucraineni. Pânăîn prezent, Ucraina n-a reușit să 

obțină regim liberalizat de vize cu UE, deși încăîn 2005, autoritățile de la Kiev au adoptat o 

decizie prin care cetățenii Uniunii Europene pot intra pe teritoriul Ucrainei fără viză [4].   

 În 2007, Moldova a abolit în mod unilateral regimul de vize pentru statele membre UE, în 

acelaşi an, autoritățile de la Bruxelles şi Chişinău au încheiat Acordurile privind Facilitarea şi 

Readmiterea Regimului de Vize, fapt care facilita obţinerea vizelor de către cetățenii 

Moldoveni [21]. În iulie 2013, a intrat în vigoare un nou amendament privind facilitarea 

regimului de vize iar la 28 aprilie 2014, Republica Moldova obține regim liberalizat de vize 

pentru călătorii de scurtă durată (până la 90 de zile) pentru cetățenii care dețin pașaport 

biometric [8].  

 Uniunea Europeană a semnat Parteneriatul de Mobilitate cu Georgia în 2009, ulterior, în martie 

2011 au intrat în vigoare Acordurile privind Facilitarea şi Readmiterea Regimului de Vize [1]. 

În prezent, autoritățile de la Tbilisi sunt preocupate de îndeplinirea reformelor pentru 

obținerea regimului liberalizat de vize pentru călătorii de scurtă durată (până la 90 de zile) în 

statele Uniunii Europene pentru cetățenii Georgieni, conform unor pronosticuri, aceasta s-ar 

puteaîntâmpla la începutul anului 2016. La 1 iunie 2006, Georgia a abolit în mod unilateral 

regimul de vize pentru cetățenii Europeni. Este necesar de menționat că, conform datelor 

statistice prezentate de Comisia Europeană, Georgia rămâne a fi statul cu cel mai mare 

procentaj a refuzurilor de eliberare a vizelor de intrare pe teritoriul UE, în 2013, circa 12 % 

din totalul de cereri  au primit refuz [9]. 

 Uniunea Europeană a semnat Parteneriatul de Mobilitate cu Armenia în 2011, iar Acordul 

privind Facilitarea Regimului de Vize în decembrie 2012 și Acordul privind Readmiterea  

Regimului de Vize în aprilie 2013, ambele au intrat în vigoare în ianuarie 2014. În același 

timp, începând cu 10 ianuarie 2013, cetățenii Uniunii Europene sunt scutiți de necesitatea 

vizelor pentru călătorii de scurtă durată (până la 90 de zile) sau tranzitarea teritoriului 

Armeniei [2].  
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 Azerbaidjanul a semnat Acordurile privind Facilitarea şi Readmiterea Regimului de Vize cu 

Uniunea Europeanăîn 2013 și au intrat în vigoare în septembrie 2014. În același timp, 

Parteneriatul de Mobilitate dintre UE și Azerbaidjan a fost semnat în decembrie 2013. La 

moment, atât cetățenii Uniunii Europene cât și cei azeri au nevoie de vize pentru călătorii pe 

teritoriul părților partenere [3]. 

 În urma cooperării dintre Republica Belarusși Uniunea Europeană n-au fost adoptate careva 

acte normative importante privind facilitarea regimului de vize dintre părțile partenere [22]. 

În procesul de implementare a prerogativelor Parteneriatului Estic, autoritățile Uniunii 

Europene conștientizează faptul că Armenia, Azerbaidjan, Belarus, Georgia, Republica Moldova și 

Ucraina sunt la diferite faze de implementare a reformelor. Mai mult ca atât, fiecare dintre aceste 

state are diferite planuri și deziderate cu privire la relațiile cu statele membre UE: unele din ele își 

doresc doar sporirea relațiilor bilaterale, altele însă, au ca scop obținerea ulterioară a statutului de stat 

membru al Uniunii Europene. În acest context, PaE este structurat pe diferite nivele de dezvoltare a 

relațiilor bilaterale dintre UE și statele partenere, iar pentru a trece la un nou nivel, trebuie 

săîndeplinești în proporție de 100 % reformele prevăzute în nivelul la care te afli. Progresul făcut de 

fiecare dintre state este influențat nemijlocit de dorința politică, dar și de influențele din exterior. Încă 

de la lansarea Parteneriatului Estic se cunoștea dorința Georgiei și a Ucrainei de a-și aprofunda 

relațiile cu Uniunea Europeană. Republica Moldova oarecum balansa între estși vest, însă odată cu 

schimbarea guvernării, a fost conturatăși dorința societății de a-și dezvolta parteneriatul strategic cu 

statele membre UE. Azerbaidjan și Belarus au fost cele mai rezervate în relațiile sale cu vestul, 

orientându-se mai mult spre bunele relații cu Federația Rusă. Cea mai mare și radicală oscilare a 

politicii externe a avut-o Armenia, care inițial s-a antrenat în procesul de realizare a reformelor și 

ajustare a normelor interne la cele europene însă, în urma presiunilor din exterior, a cedat, 

reorientându-și vectorii politicii externe către Federația Rusă.  

Pe 3 septembrie 2013, după ce negocierile privind parafarea Acordului de Asociere cu 

Uniunea Europeană, inclusiv Acordul de Liber Schimb Aprofundat și Cuprinzător, au fost finalizate 

cu succes, președintele Armeniei, dl Serzh SARGSYAN a anunțat decizia de a renunța la idea 

integrării Armeniei în Uniunea Europeană, alegând integrarea în nou creata Uniune Economică  

EuroAsiatică [5]. În același timp, deși inițial se planifica ca la Summit-ul de la Vilnius din 28 

noiembrie 2013, Ucraina să semneze Acordul de Asociere cu Uniunea Europeană, iar Republica 

Moldova și Georgia să-l ratifice, pe 26 noiembrie președintele ucrainean, dl Victor YANUKOVYCH 

declară că nu va semna acordul [20]. În declarația sa,  YANUKOVYCH face referință la faptul că 

Ucraina a rămas restanțieră la anumite capitole, subliniind că aceasta nu înseamnă ruperea relațiilor 

cu Bruxelles, ci amânarea trecerii la o nouă fază de colaborare.  

Pe 27 iunie 2014, la Bruxelles a fost semnat Acordul de Asociere dintre Uniunea Europeanăși 

Republica Moldova, Georgia și Ucraina. Din partea Republicii Moldova, acordul a fost semnat de 

către dl Iurie LEANCĂ, care deținea funcția de prim-ministru, din partea Georgiei a semnat prim-

ministrul Irakli GARIBAȘVILI, iar semnătura din partea Ucrainei a fost pusă de către nou alesul 

președinte, dl Petro POROȘENCO. În același timp, Uniunea Europeană a fost reprezentată de către dl 

Herman van ROMPUY, președintele Consiliului European, dl Jose Manuel BARROSO, președintele 

Comisiei Europene și dna Catherine ASHTON, Înaltul Reprezentant pentru Politica Externăși de 

Securitate al Uniunii Europene. Celelate trei state, membre ale parteneriatului estic, Armenia, 

Azerbaidjan și Belarus n-au întreprins careva măsuri specifice pentru a semna acest acord. 

Odată cu semnarea Acordului de Asociere, a fost semnat și Acordul  de Liber Schimb 

Aprofundat și Cuprinzător. Acordul introduceun regim de comerț preferențial între Uniunea 

Europeanăși fiecare stat semnatar în parte, numit convențional Zona de Liber Schimb Aprofundat și 

Cuprinzător (ZLSAC) [15].  Această colaborare estebazată pe condiții mutual avantajoase, acordând 

fiecărei din aceste părți acces liber pe piață partenerului. Acordul de Liber Schimb urmărește 

eliminarea taxelor vamale de import și export în comerțul cu produse între aceste părți, asigurând 

cadrul normativ necesar pentru modernizarea relațiilor comerciale și dezvoltarea economică. ZLSAC 

presupune liberalizarea graduală (până la 10 ani din momentul semnării) a comerțului cu bunuri și 

servicii, libera circulație a forței de muncă, reducerea barierelor tehnice și netarifare, precum și 

abolirea restricțiilor cantitative.Acordul de Liber Schimb Aprofundat și Cuprinzător a fost semnat la 
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27 iunie 2014 de către Uniunea Europeană cu Republica Moldova, Georgia și Ucraina. Pentru 

Republica Moldova și Georgia prevederile acordului au început a fi aplicate profizoriu,începând cu 1 

septembrie 2014, pentru Ucraina s-a decis păstrarea regimului de comerț privilegiat până la 31 

decembrie 2015 iar ulterior, începând cu ianuarie 2016 să fi aplicate pevederile ZLSAC [10]. 

Summit-ul Uniunii Europene cu statele Parteneriatului Estic este organizat odată la doi ani, 

reprezentând o platformă interactivăde discuții, de-a lungul cărora sunt făcute totalurileși definite 

noile prerogativele de dezvoltare a relațiilor de cooperare pe viitor. În acest sens, pe 21 și 22 mai 

2015, la Riga, Letonia a fost organizat al patrulea summit a PaE, unde au fost prezentate rapoartele 

de progres de la summit-ul de la Vilnius, Lituania din noiembrie 2013 pânăîn prezent. La întrunire au 

participat înalții reprezentanți ai Uniunii Europene și a statelor incluse în Parteneriatului Estic. Una 

dintre principalele teme a summit-ului, pe lângă evidentele discuții referitoare la posibilitățile de 

extindere și aprofundare a parteneriatului, a constituit-o conflictele teritoriale din regiunea statelor 

incluse în Parteneriatul Estic. Acest subiect a declanșat și unșir de neânțelegeri și nemulțumiri din 

partea reprezentanților Armeniei și Belarusului, care au atenționat că nu vor semna declarația finală a 

summit-ului dacăîn text va figura expresia ‖anexarea ilegală a Crimeei de către Federația Rusă‖ [6], 

ulterior și reprezentantul Azerbaidjanului a prezentat careva rezerve referitor la semnarea declarației 

finale a summit-ului, nespecificând direct care ar fi motivele [7].  

Declarația Comună a Summit-ului Parteneriatului Estic desfășurat la Riga, Letonia pe 21 și 22 

mai 2015, reiterează importanța strategică a PaE și rolul primordialîn cadrul Politicii UE de 

vecinătate, bazându-se pe interesele reciproc avantajoase și prerogativele comune de dezvoltare, 

inclusiv continuarea reformelor în sectorul public, promovarea valorilor democratice și statului de 

drept, respectarea drepturilor și libertăților omului, precum și principiile dreptului internațional. În 

același context se menționează că părțile semnatare recunosc suveranitatea națională a statelor 

participante, precum și dreptul acestora de a-și determina individual dezideratele de dezvoltare a 

politicii externe. 

Cu referire la conflictele teritoriale, în declarație se evidențiază necesitatea de respectare a 

suveranității și integrității teritoriale a statelor, respectând principiile de bază a dreptului 

internaționalși acordurile semnate. Reprezentații Uniunii Europene își reiterează poziția referitor la 

anexarea ilegală a Crimeei și Sevastopului, conform Declarației Comune a Summit-ului Uniunea 

Europeană– Ucraina din 27 aprilie 2015, iar statele Parteneriatului Estic își reafirmă pozițiile 

prezentate în Rezoluția Organizației Națiunilor Unite 68/262 privind integritatea teritorialăa Ucrainei. 

În același context, este prezentată deschiderea părților pentru aprofundarea colaborării bilaterale și 

devoltarea proiectelor comune [18].  

Evoluția relațiilor Uniunii Europene cu statele incluse în Parteneriatul Estic este influențată de 

unșir de factori politici, economici, culturali, dar și de impactul presiunilor făcute de statele 

considerate mari puteri. Pe lângă relațiile politice și dialogul diplomatic, importanța și necesitatea 

dezvoltării relațiilor dintre statele membre a Uniunii Europene și Armenia, Azerbaidjan, Belarus, 

Georgia, Republica Moldova și Ucraina este caracterizatăși de evoluția relațiilor comerciale. Prin 

urmare, conform datelor oferite de biroul de statistică Eurostat, valoarea exporturile din statele UE 

către statele PaE a crescut de la 16.365 milioane Euro în 2004 până la 33.069 milioane Euro în 2014. 

În aceeași perioadă de timp, importurile au crescut de la 13.578 milioane Euro până la 32.445 

milioane Euro. Analizând datele separat pentru fiecare stat din Parteneriatul Estic, este necesar de 

menționat că Azerbaidjan este singurul stat care are balanța comercialăîn favoarea sa, astfel încât 

valoarea exporturile statelor UE în Azerbaidjan a crescut de la  1.246 milioane Euro în 2004 până la 

3.482 milioane Euro în 2014. În același timp, valoarea importurilor a crescut de la 1.292 milioane 

Euro până la 13.159 milioane Euro [13]. Acest fapt, deși între Uniunea Europeanăși Azerbaidjan nu 

este semnat un acord de liber schimb de produse, poate fi explicat prin faptul că, Azerbaidjan deține 

importante resurse energetice, care sunt tot mai des importate de către statele UE ca alternativă 

pentru resursele energetice din Federația Rusă. În cazul celorlalte state, balanța comercialăesteîn 

favoarea Uniunii Europene, înregistrându-se o creștere importantă a schimburilor de produse.   

Despre succesul, importanța dar și ineficiența Parteneriatului Estic s-au exprimat mai mulți 

analiști ai contemporanițății, însă o valoare aparte o are publicația Indicele Integrării Europene a 

statelor Parteneriatului Estic pentru 2014, care reprezintă o analiză comprehensivă a progresului făcut 
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de fiecare stat în parte în procesul de îndeplinire a reformelor și ajustare a situației interne la cerințele 

Uniunii Europene. Analiza prezintă rezultatele monitorizării acțiunilor întreprinse în perioada 

ianuarie 2013 – iunie 2014 și a fost realizată cu participarea a peste 50 de experți din diferite state, 

inclusiv cele membre a PaE. Publicația analizează peste 800 de indicatori și este divizatăîn trei 

dimensiuni, după cum urmează: 

1. Interdependența, care analizează aprofundarea relațiilor politice, economice și sociale dintre 

fiecare state în parte și Uniunea Europeană; 

2. Aproximația, care urmărește ajustarea legislației și activității instituțiilor statelor partenere la 

standardele Europene; respectarea recomandărilor și cerințelor înaintate de către Comisia 

Europeană; 

3. Managementul, evaluează evoluția structurilor de gestionare și a politicilor statelor EaP. 

În urma analizei tuturor indicatorilor și sumării punctajului obținut, per general, Republica 

Moldova s-a clasat pe prima poziție, deși a cedat Georgiei la anumite aspecte. Ucraina, din cauza 

conflictului intern și instabilității politice aînregistrat rezultate mai slabe, ocupând poziția a treia. În 

același timp, în urma stopării procesului de integrare în Uniunea Europeanăși a reformelor, Armenia 

s-a distanțat foarte mult de statele lidere, continuând totuși să rămână pe poziția a patra. Azerbaidjan 

și Belarus s-au clasat respectiv pe poziția a cincea și a șasea. 

Analizând rezultatele obținute pe fiecare dimensiune în parte, se poate de menționat că deși la 

Interdependență, Republica Moldova se plasează pe prima poziție, ea nu a înregistrat careva progres 

față de perioada anterioară, înregistrând același punctaj, 0.70. Pe poziția a doua se plasează Ucraina 

care a reușit să acumuleze 0.66 puncte, Georgia s-a clasat pe poziția a treia cu 0.59. Clasamentul este 

urmat de Armenia cu 0.51, Azerbaidjan cu 0.41 și într-un final, Belarus cu un punctaj de 0.31.  

La dimensiunea ce vizează Aproximația, Republica Moldova se clasează la egal cu Georgia, 

acumulând câte 0.69 puncte, urmate de către Ucraina și Armenia care au câte 0.60 puncte. 

Clasamentul esteîncheiat de către Azerbaidjan și Belarus care au acumulat respectiv, 0.44 puncte și 

0.34 puncte.  

La dimensiunea Management, pe prima poziție se situează Georgia – 0.74 puncte, urmată de 

Republica Moldova cu 0.71, Ucraina cu 0.50, Armenia cu 0.48, Azerbaidjan cu 0.3 și Belarus cu 

0.25. În același timp, trebuie de menționat că Georgia și Republica Moldova au înregistrat un proces 

destul de important, acumulând respectiv cu 0,16și 0.12 puncte mai mult, Belarus reușește să 

acumuleze o sutime-n plus la punctajul său final, în timp ce Ucraina, Armenia și Azerbaidjan 

înregistrează regres [16].   

Concluzii: 

Analizând caracteristicile și evoluția Partneriatului Estic, precum și rezultatele obținute de statele 

partenere în procesul de implementare a reformelor scontate, se poate de concluzionat că: 

- Uniunea Europeană a lansat Parteneriatul Estic cu scopul de a-și dezvolta relațiile de cooperare 

cu 6 state partenere, foste republicii a URSS: Armenia, Azerbaidjan, Belarus, Georgia, Republica 

Moldova și Ucraina, mizând pe deschiderea acestora pentru democratizare și implementarea 

reformelor interne, promovând drepturile și libertățile fundamentale ale omului și principiile statului 

de drept. 

- Politicile dezvoltate în cadrul Partneriatului Estic intersectează direct interesele Federației Ruse 

în regiune, cauzând un șir de conflicte și presiuni a statelor mari asupra conducerei celor șase state 

partenere. Influența fatorilor externi marchează deciziile luate de guvernele statelor partenere, în 

cazul Ucrainei acesta a cauzat amânarea semnarii Acordului de Asociere cu Uniunea Europeană, 

determinând inițierea revoltelor masive, iar în cazul Armeniei, s-a reușit schimbarea vectorului 

politicii externe. 

- Partneriatul Estic, în esența sa, presupunere dezvoltarea dialogului direct dintre Uniunea 

Europeanăcu fiecare stat partener în parte, în cadrul discuțiilor se analizează problemele stringente ce 

afectează societate șise elaborează un șir de propuneri privind amelioarea situației. În același context, 

statele partenere sunt încurajate să conlucreze împreunăîn lupta cu deficiențele de sistemcomune. 

- Nivelul de implicareîn programși implementare a propunerilor elaborate în cadrulsummit-urilor 

și ședințelor comune a Parteneriatul Estic diferă de la stat la stat. Procesul este îngreunat inclusiv de 

problemele interne, precum: corupția, instabilitatea politicăși determinarea superficială a vectorilor 



UNIVERSITATEA DE STUDII EUROPENE                                                             VECTOR EUROPEAN  

DIN MOLDOVA                                                           REVISTA ŞTIINŢIFICĂ Nr.1/2015 

 
de dezvoltare. Chiar dacă Republica Moldova,Georgia și Ucraina au fost declarați lideri în cadrul 

parteneriatului, nici o țară n-a atins rezultate semnificative, care să ne permită catalogarea 

Parteneriatului Estic drept o inițiativă de succes în democratizarea fostelor republici sovietice. 

- Parteneriatul Estic reprezintăposibilitatea statelor partenere de a avansa în procesul de 

democratizare a societății și reformare a sistemului de administrare publică, având ca partener un 

important actor internațional – Uniunea Europeană. 
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Abstract: Globalization is a phenomenon that, like internationalization affects education. The major effect of the 

globalization is demographic aging. It is estimated that the global rates of growth the elderly population is 2.6% 

annually. The aim is to identify the growth of the elderly population in Republic of Moldova. The methodology consists of 

analysis and synthesis statistical data from the metasystem learning design perspectives and learning analytics. It 

appears that the 2015 figure is equal to 3.07%, that indicates to needs for a sustenable policy.  

Key words: globalisation, internaționalisation, demographic aging.  

 

Rezumat: Globalizarea este un fenomen care, la fel ca și internaționalizarea, afectează educația. Efectul major al 

globalizării este îmbătrânirea populației. Se estimează că ritmurile globale de creștere a populației vârstnice constituie 

2,6% anual. Scopul studiului este de a identifica ritmul de creștere a populației vârstnice în Republica Moldova. 

Metodologia aplicată constă în analiza și sinteza datelor statistice din perspectiva designului metasistemic și a analiticii 

învățării. Se constată că pentru 2015 această cifră este egală cu 3,07%, fapt care indică spre necesitatea proiectării și 

aprobării politicilor sustenabile.   

Cuvinte cheie: globalizare, internaționalizare, îmbătrânire demografică. 

 

Introducere: 

Globalizarea este un fenomen care afectează considerabil mediul socio-uman. Little și  Green 

(2009, p. 166) observă că globalizarea a schimbat termenii de dezvoltare în moduri importante, 

inclusiv prin creșterea semnificației comerțului, investițiilor străine și transferului de tehnologie. 

Aceste schimbări conduc la ideea că educația și competentele au un rol esențial în procesul de 

dezvoltare. Astfel, cele mai ―de succes‖ țări au oferit economiei globale cele mai favorabile condiții 

pentru angajare. Condiția prealabilă necesară și suficientă a fost educația. Globalizarea poate fi 

definită simplu ca circulația accelerată a bunurilor, serviciilor, capitalului, oamenilor și ideilor 

dincolo de frontierele naționale.  

Globalizarea este o continuare a altui fenomen, denumit internaționalizare, care poate fi 

observat de milenii: Academia lui Platon, liceul lui Aristotel ș.a. Totuși, cea mai recentă fază a 

globalizării este calitativ distinctivă. Astfel, ―globalizarea după 1970 este un fenomen calitativ nou 

care schimba radical raporturile de putere între nivelul național și transnațional, <…>. Viitorul 

globalizării va depinde nu numai de tehnologie sau economie, dar și de alegerea în diferite regiuni ale 

lumii. Aceasta înseamnă că ceea ce decid elitele politice în diferite state - inclusiv în țările în curs de 

dezvoltare, influențează radical‖ [2, p. 167]. Din aceste considerații sustenabilitatea constituie o 

problemă majoră în definirea și aprobarea politicilor educaționale.   

Dezvoltarea sustenabilă (durabilă) este un termen, prin care se subînțelege că deciziile curente 

nu vor afecta mediul de habitat al generației viitoare. Unul din efectele globalizării asupra educației 

este îmbătrânirea demografică. Termenul ―îmbătrânire demografică‖ definește creșterea relativă a 

numărului populației cu vârsta de 60 (65) de ani şi peste în totalul unei populații de date, ca un proces 

constant şi de lungă durată, în paralel cu micșorarea greutății specifice a numărului populației cu 

vârsta de 0-14 (0-19) ani, în timp ce ponderea persoanelor cu vârsta de 15-59 (20-64) de ani 

înregistrează modificări nesemnificative. 

Conform datelor oficiale populația activă din punct de vedere economic (sau forța de muncă)  

cuprinde toate persoanele de 15 ani şi peste, care furnizează forța de muncă disponibilă pentru 

producția de bunuri şi servicii în timpul perioadei de referință, incluzând populația ocupată şi 



UNIVERSITATEA DE STUDII EUROPENE                                                             VECTOR EUROPEAN  

DIN MOLDOVA                                                           REVISTA ŞTIINŢIFICĂ Nr.1/2015 

 
șomerii. Rata de activitate a populației de 15 ani şi peste reprezintă proporția populației active de 

15 ani şi  peste în populația totală în vârstă de 15 ani şi peste (%). Populația ocupată  cuprinde toate 

persoanele de 15 ani şi peste care au desfășurat o activitate economică sau socială producătoare de 

bunuri sau servicii de cel puțin o oră în perioada de referință (o săptămână), în scopul obținerii unor 

venituri sub formă de salarii, plată în natură sau alte beneficii. În Republica Moldova la populația 

aptă de muncă se referă bărbații în vârsta de 16-61 ani şi femeile în vârstă 16 de 16-56 ani. 

Persoanele care depășesc vârsta limită de pensionare sunt persoane vârstnice. În analiza socio-

demografică se utilizează următoarea clasificare: copii 0-14 ani, populația în vârstă aptă de muncă 

15-59 ani şi populația vârstnică – 60 ani şi peste.   

În lucrarea [1] se constată că procesul de îmbătrânire a populației a atins proporții fără 

precedent, ceea ce se constată pentru prima dată în istoria omenirii. Îmbătrânirea populației se 

caracterizează prin creșterea ponderii persoanelor vârstnice (60 ani şi peste) şi reducerea ponderii 

copiilor sub 15 ani şi a populației în vârsta aptă de muncă (15-59 ani). Conform prognozelor, în anul 

2047 numărul persoanelor vârstnice pe glob va depăși numărul copiilor. Îmbătrânirea populației este 

un fenomen global, dar și local. Una din cele mai importante cauze ale îmbătrânirii populației, 

conform [1] este reducerea globală a natalității. Îmbătrânirea populației are un caracter de durată. 

Astfel, dacă în anul 1950 ponderea vârstnicilor în lume constituia 8%, atunci estimativ către anul 

2050 aceasta va constitui 22%. În plus, ritmurile globale de creștere a populației vârstnice constituie 

2,6% anual, depășind ritmurile de creștere a populației în total. Toate acestea impun necesitatea 

realizării unor reforme socio-economice profunde. 

 

Scopul studiului este de a analiza factorii care conduc la îmbătrânirea demografică cu scopul de a 

argumenta ponderea persoanelor vârstnice și ritmurile de creștere, conform datelor statistice.    

 

Metodologia cercetării:  

Metodologia cercetării include mai multe etape care se referă la identificarea problemelor 

specifice pentru Republica Moldova cauzate de influența fenomenului globalizării asupra educației: 

îmbătrânirea demografică, ―feminizarea‖ învățământului superior, internaționalizarea studiilor ș.a. 

Aceste metode includ analiza datelor oferite de site-ul statistica.md:   

1. Analiza factorilor care conduc la îmbătrânirea demografică: natalitatea, studiile populației 

apte de muncă 

2. Calcularea ponderii persoanelor vârstnice în Republica Moldova 

3. Calcularea indicelui și ritmurilor de creștere/descreștere 

 

Rezultate  şi discuții: 

Factorii care conduc la îmbătrânirea demografică.  

Dintre factorii care conduc la îmbătrânirea demografică cei mai relevanți sunt: reducerea globală a 

natalității și “feminizarea‖ învățământului superior.  Conform datelor statice natalitatea în Republica 

Moldova are cel mai mic indice în 2002, după care se observă o creștere lentă până în 2009, apoi o 

descreștere până la nivelul anilor 2007, iar din 2014 – o nouă creștere (figura 1).   

 
Figura 1. Graficul natalității în Republica Moldova 
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Analiza numărului de persoane apte de muncă după nivelul de instruire permite a constata că 

cele mai multe sunt bărbații care au nivel de pregătire secundar profesional. În ultimul timp se observă 

o creștere a numărului de femei cu studii superioare sau, așa numitul efect de ―feminizarea‖ a 

învățământului superior (figura 2).    

 

 
Figura 2. Repartizarea populației apte de muncă  după nivelul de instruire 

 

Ponderea persoanelor vârstnice în Republica Moldova.  

Numărul mediu de copii cu vărsta de 0-15 ani este de 531022, iar numărul  persoanelor vârstnice este 

de 531180. Ponderea reprezintă numărul persoanelor din grupa de vărstă la numărul total al populașiei 

și se înmulțește cu 100. În cazul cercetat a fost calculată ponderea persoanelor vârstnice.  

 

 
 

Concluzie, în 2015 ponderea persoanelor vârstnice este de 15,25%, fapt care demonstrează 

tendința globală de îmbătrânire a populației de la 8% (1950) la 22% (2050).   

 

Ritmurile de creștere a numărului populației vârstnice 

Conform definiției, ritmul de creștere / descreștere (R) arată cu câte procente s-a modificat nivelul în 

perioada curentă față de perioada considerată baza de comparație. Astfel, ritmul de creștere al 

numărului populației vârstnice indică cu câte procente s-a modificat nivelul creșterii populației 

vârstnice față de perioada considerară bază de comparație. Cea mai simplă reprezentare poate fi 

obținută prin reprezentarea grafică care, pe abscisă indică timpul, iar pe ordonată – variabila evoluția 

căreia se analizează în timp. Analiza seriei cronologice a populației în perioada 2000-2015 permite a 

obține următoarea diagramă (figura 3):   

  

 
 

Figura 3. Reprezentarea graEfică a ritmului de descreștere a populației  
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Ritmul de dinamică se calculează prin sumarea numărului persoanelor cu vărsta mai mare de 60 de 

ani (pe ani sau pe perioade), calcularea modificării absolute cu bază fixă, calcularea indicelui de 

creștere/descreștere, calcularea ritmului de creștere/descreștere.  

Modificarea absolută cu bază fixă se calculează ca diferența dintre nivelul fiecărei perioade (yt) și 

nivelul din perioada pentru baza de comparație (y1), conform următoarei formule:  

 

 
                                                              
Inicele de creștere/descrește arată de câte ori s-a modificat nivelul unei perioade față de o altă 

perioadă sau cât la sută reprezintă nivelul actual față de cel considerat baza de comparație. Indicele 

este un raport între doi termeni ai seriei cronologice. Indicele poate fi calculat în funcție de modul de 

alegere a bazei de comparație. Astfel, indicele cu bază fixă  ( ) se calculează ca raportul dintre 

nivelul inițial și nivelul fiecărei perioade, conform formulei:   

 

 
 

 Indicele cu bază mobilă se calculează ca raportul dintre nivelul inițial și diferența dintre nivelul 

fiecărei perioade, conform următoarei formule:  

 

 
 

Ritmul de creștere / descreștere (R) indică cu câte procente s-a modificat nivelul în perioada curentă 

față de perioada considerată bază de comparație. În funcţie de alegerea bazei de comparație și de 

modul de calcul a modificărilor absolute, ritmul de creștere/descreștere se determina conform 

următoarelor formule: 

         

Ritmul cu baza fixă (Rt/1) este raportul dintre diferența și perioada pentru baza de comparație: 

 

 
 Tabelul 1. Rezultatul calculului ritmurilor de creștere a numărului populației vârstnice 

Anii Numărul 

populați

ei în 

vârstă  

Modificarea 

absoluta cu 

baza fixa 

Indicele de 

creștere 

 (cu bază 

fixă) 

Indicele  

de creștere 

(în baza de 

lanț) 

Ritmul de 

creștere/descrește

re cu baza fixă 

(%)  

Ritmul de 

creștere/descrește

re cu baza în lanț 

(%) 

2000 496343 0 100 - 0.0 - 

2001 495375 968 99.80497 99.002 0.20 0.99 

2002 503672 7329 101.4766 98.9833 1.48 1.02 

2003 503856 7513 99.9849 100.0365 0.02 0.04 

2004 497038 695 100.14 98.64684 0.14 1.35 

2005 488908 7435 98.50204 98.36431 1.50 1.64 

2006 475233 21110 95.74689 99.028 4.25 0.97 

2007 492076 4267 99.14031 98.9646 0.86 1.04 

2008 488571 7772 98.43415 99.28771 1.57 0.71 

2009 490489 5854 98.82057 100.3926 1.18 0.39 

2010 500378 4035 100.8129 102.0162 0.81 2.01 
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2011 512264 15921 103.2077 102.3754 3.2 2.38 

2012 527572 31229 106.2918 102.9883 6.30 2.99 

2013 531837 35494 107.1511 100.8084 7.15 0.81 

2014 559485 63142 112.7214 105.1986 12.72 5.20 

2015 576647 80304 116.1791 103.0675 16.18 3.07 

 

În reprezentare grafică, din 2011 ritmul de creștere a îmbătrânirii  demografice a populației din 

Republica Moldova cu baza fixă este constant (figura 4) 

 
 

Figura 4. Creșterea ritmului de îmbătrânire  demografică a populației din Republica Moldova 
 

Rata îmbătrânirii demografice a populației, analizată ca ritm de creștere/descreștere cu baza în lanț, 

indică variații în tendința de evoluție, procentul maximal fiind atins în 2014. În anul 2015 se observă 

o diminuare a ritmului de creștere care este aproape de ritmul mediu global (figura 5)   

 

 
Figura 5. Variații de creștere/descreștere a ritmului de îmbătrânire demografică   

 

Concluzii: 

Reieșind din poziția menționată mai sus, putem deduce că îmbătrânirea populației este un efect 

major al globalizării. Minimalizarea acestui efect poate fi obținută prin politici sustenabile. Rolul 

educației în învățământul superior este de a dezvolta competențe. Educația și competențele determină 

gradul de transfer al cunoștințelor și tehnologiilor pentru societatea cunoștințelor.  
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Abstract: The information forming the communication flow, which reflects social, political and economic life of society. 

Access to processes of communication and control it is increases with social status, social and economic power. 

Information Communication can be regarded as a power source, an institution subordinated to and serving groups and 

interests that govern society. It is a prerequisite for the exercise of power. The control function, critical and stimulating 

not only returns,  but and parliamentary opposition and at the entire public. Publicity is determined primarily by the fact 

that everyone can contribute at the forming of  opinions. Everyone should be able to gather information and to contribute 

to shaping public opinion. 

Keywords: political information , public opinions, media journalists,Press , truthfulness , party, democracy,  flows of 

communication functions. 
 

Rezumat:  Informaţia formează fluxul comunicaţional, în care se reflectă viaţa social – politică şi economică a societăţii. 

Accesul la procesele de comunicare şi controlul acestora se intensifică odată cu creşterea statutului social, a puterii 

sociale şi economice. Comunicarea informaţională poate fi privită ca o sursă de putere, o instituţie care este în 

subordonarea şi în serviciul grupurilor şi intereselor care guvernează societatea. Ea este o condiţie necesară pentru 

exerciţiul puterii.  Funcţia de control, de critică şi de stimulare nu revine însă doar opoziţiei parlamentare, ci întregii 

opinii publice. Caracterul public este determinat în primul rând de faptul că oricine îşi poate aduce aportul la formarea 

opiniilor. Toţi trebuie să aibă posibilitatea să strângă informaţii şi să contribuie la formarea opiniei publice. 

Cuvinte cheie:  informație; politic; mass-media; public; opinie; jurnalisti; presa; veridicitate; partid; democrație; flux; 

comunicațional; funcție; 

Introducere: 

Noţiunea de „informaţie‖ este cunoscută încă din cele mai vechi timpuri. În antichitate 

latinescul informatio era înţeles ca idee, reprezentare, formă, ş.a.m.d. însă în societatea 

contemporană   el  are o altă semnificaţie – „comunicare; veste; ştire; lămurire; indicaţie asupra unei 

persoane sau asupra unui lucru; totalitatea materialului de informare şi de documentare asupra unei 

probleme;‖[1]ş.a.  

 În vorbirea curentă, dar şi în multe cărţi de jurnalism expresii precum „nevoia de informaţii‖, 

ori „necesitatea de a fi informat‖, nu par a pricinui vre-un motiv de nelinişte sau de îndoială, 

dimpotrivă, aceste sintagme pot fi catalogate drept unele pozitive. Cu atît mai mult, cu cît se 

http://www.demografie.md/files/6762_studiul_privind_imbatranirea_asm.pdf
mailto:vlad.madan@gmail.com
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întîlnesc, în cuprinsul lor, două cuvinte care focalizează puternic semnalizarea: necesitatea şi 

informaţia înseşi. Însă fiziologia n-a reţinut printre nevoile fundamentale de supraveţuire ale 

umanului şi pe cea legată de informaţii. În acest schimb nevoia oamenilor de a supraveghea mediul 

înconjurător este reală, iar supravegherea mediului poate fi realizată cu ajutorul informaţiilor primite 

prin intermediul  mass-media. Dorinţa noastră de a fi informaţi este, în general, constantă, căci 

constante sunt şi preocupările noastre cotidiene legate de politic, economic, mediu, starea 

vecinătăţilor noastre, sănătate, stabilitate bancară şi monetară etc. Însă informaţia emisă de mass 

media nu înseamnă neapărat că aceasta va fi asimilată de consumator. Mass media pun la dispoziţia 

cititorului, radioascultătorului, telespectatorului un produs media „ce înglobează o anumită cantitate 

de informaţie, care poate înlătura o anumită incertitudine, dar numai auditoriul este în stare să 

stabilească, în funcţie de scopurile sale, vîrstă, interes, statut social, studii etc. incertitudinea, utilitate 

şi semnificaţia informaţiei respective.‖[3]    

 

Rezultate  şi discuţii: 

Informaţia este componenta de bază a produsului jurnalistic, pentru că ea este ceea de ce are 

nevoie consumatorul. De calitatea, veridicitatea, operativitatea etc., informaţiei difuzate depinde 

imaginea pe care şi-o creează   instituţia în  sistemul mass media. Informaţia de calitate este acea 

informaţie care creează valoare prin utilizare şi este caracterizată prin următoarele elemente: este 

relevantă pentru scopul său, este suficient de exactă pentru scopul său, este destul de completă pentru 

problema la care se referă, este dintr-o sursă în care utilizatorul are încredere, este comunicată în timp 

pentru scopul său, este corespunzător de detaliată, este comunicată printr-un canal corespunzător şi 

este înţeleasă de către utilizator. 

În procesul de selectare, prelucrare şi prezentare a informaţiei jurnalistul trebuie să dea dovadă 

de profesionalism şi echidistanţă. În realitate însă „producătorul de ştiri‖ selectează evenimentele în 

dependenţă de politica editorială a instituţiei resprective şi chiar după interesele sale. Un aspect destul 

de important pentru jurnalişti rămîne a fi responsabilitatea socială, fapt care deseori este dat uitării 

atrunci cînd avem misiunea de a reflecta un eveniment sau altul. Menirea jurnalistului (în genurile 

informative) este de a prezenta faptele, efenimentele fară a  comenta cele întîmplate, lăsîndul pe 

cititor să-şi facă propria concluzie. 

În calitate de obiect al reflectării jurnalistice este însăşi realitatea, fenomenele şi procesele 

sociale, precum şi omul. Într-un cuvînt, în vizorul jurnaliştilor trebuie să se afle întreaga lume cu 

toate aparenţele ei. Implicîndu-se în procesul de cunoaştere a realităţii, jurnalistul îşi focusează 

atenţia asupra evenimentelor de o rezonanţă majoră. Pentru jurnalişti, reflectarea obiectivă a 

evenimentelor reprezintă o urmărire riguroasă a faptelor. Dacă în informaţia de cronică trebuie şi este 

necesară evitarea reflectărilor, atunci în textele analitice, artistice şi publicistice faptele apar în 

calitate de material ilustrativ sau sub formă de argumente oportune, care vin să confirme o anumită 

teză. În acest fel, jurnalistul nu doar că supune faptele unei analize riguroase, dar şi le conferă o 

apreciere şi interpretare personală. „Concluzionând că principala destinaţie a informaţiei are scopul 

de a duce la conştiinţa membrilor societăţii, ştiri care au o importanţă socială actuală, putem spune că 

nu toate mesajele oferite în paginile publicaţiilor prezintă interes pentru public, evenimentele şi 

faptele fiind de cele mai multe ori arhicunoscute sau lipsite de importanţă. Informaţia poate fi o 

rezonanţă, dacă conţine date relevante pentru o parte, un grup sau pentru toţi cititorii.‖ [6] 

Deseori se afirmă că mass media are doar trei funcţii: să informeze, să educe şi să distreze. Este 

puţin prea sumar chiar dacă nimeni nu poate contesta faptul că presa răspunde unor nevoi şi aspiraţii, 

clare şi difuze, ale indivizilor şi colectivităţilor – fiind modelată, astfel, de solicitările sau de 

aşteptările acestora – şi că, simultan, ea exercită o seamă de influenţe asupra vieţii sociale, politice, 

modificînd acţiunile indivizilor şi grupurilor.  

În „Raportul‖ elaborat de Comisia Internaţională UNESCO pentru studiul problemelor 

comunicării în societatea contemporană sunt definite 5 funcţii principale ale mass media exercitate la 

nivel individual, social, internaţional: funcţia de informare, funcţia de persoasiune, de motivaţie şi de 

interpretare, funcţia de educaţie şi de transmitere a moştenirii sociale şi culturale, funcţia de 

socializare, şi funcţia de loiser şi de divertisment.  
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Funcţia informativă propriu-zisă priveşte colectarea şi tratamentul informaţiilor, care garantează 

libertatea de expresie, facilitează  transparenţa raporturilor sociale şi asigură difuzarea, în principal 

colectivă, a elementelor de cunoaştere, de judecată şi de opinie, necesare înţelegerii mediului social 

înconjurător şi al lumii în totalitatea ei.[4] Funcţia informativă a presei se regăseşte în celelalte  

funcţii fie într-o măsură mai mare fie într-o măsură mai mică, însă pe de altă parte am putea afirma că 

se găseşte la baza celorlalte funcţii ale presei. Funcţia informativă rămîne a fi una magistrală pentru 

mass media căci este prezentă în toate funcţiile, indiferent de clasificările şi sursele pe care le propun. 

În viziunea noastră masas media mai are o funcţie şi anume cea de legătură între opinia publică 

şi putere. Ce ar mai avea de câştigat opoziţia, dacă criticile sale la adresa guvernului ar rămâne 

ascunse după uşi ferecate? Argumentele lor nu ar mai avea nici un efect, pentru că opoziţia nu poate 

exercita presiuni asupra conducerii decât în momentul în care, prin critică publică, poate influenţa 

alegătorii iar acesta cel mai bine e realizat prin intermediul mass media. De abia când un partid la 

putere se vede ameninţat de nişte alegeri care s-ar putea sfârşi neaşteptat, abia atunci va lua în serios 

criticile opoziţiei, alegătorii devenind astfel un fel de arbitrii între putere şi opoziţie. Dar pentru că 

alegătorii sunt cei vizaţi în această competiţie dintre partide, partidele trebuie să ajungă cumva la ei. 

Premisa unei opoziţii solide este de aceea şansa de a putea reprezenta în mod liber şi public propriile 

convingeri. Pe de cealaltă parte, şi partidele la putere sunt obligate, pentru a-şi păstra poziţia, să 

contribuie la formarea opiniei publice, informînd operativ, echidistant şi imparţial. 

Informaţia formează fluxul comunicaţional, în care se reflectă viaţa social – politică şi 

economică a societăţii. Accesul la procesele de comunicare şi controlul acestora se intensifică odată 

cu creşterea statutului social, a puterii sociale şi economice. Comunicarea informaţională poate fi 

privită ca o sursă de putere, o instituţie care este în subordonarea şi în serviciul grupurilor şi 

intereselor care guvernează societatea. Ea este o condiţie necesară pentru exerciţiul puterii.  Funcţia 

de control, de critică şi de stimulare nu revine însă doar opoziţiei parlamentare, ci întregii opinii 

publice. Caracterul public este determinat în primul rând de faptul că oricine îşi poate aduce aportul 

la formarea opiniilor. Toţi trebuie să aibă posibilitatea să strângă informaţii şi să contribuie la 

formarea opiniei publice. Pe de altă parte, conceptul de "opinie publică" presupune şi că obiectul 

acesteia este de natură publică, şi nu privată. Obiectul ei este aşadar ―res publica‖ în sensul cel mai 

larg al termenului. De sfera publică aparţin prin urmare toţi cetăţenii unui stat sau asociaţiile de 

cetăţeni dintr-un stat preocupaţi de soarta societăţii care îşi exprimă preocupările în mod public sub 

formă de critici şi atitudini de respingere sau de aprobare, încercând astfel să influenţeze procesul de 

formare a voinţei politice. Ei constituie opinia publică. Dar pentru că într-o societate pluralistă există 

de regulă mai multe opinii în ceea ce priveşte sfera publică, nu va exista niciodată o singură opinie 

publică general valabilă, ci mai multe. 

Cititorul, radioascultătorul, telespectatorul nu sunt un subiect pasiv care consumă orice i se 

propune, ci un proces de informaţii care reconstruieşte mesajele receptate. Există însă un factor 

esenţial care vizează eventuala minimalizare a influenţii mass-media asupra opiniei publice: 

incertitudinea condiţiilor de difuzare a mesajului mediatic care nu dispun de posibilităţile reale de 

dezvoltare. Această transmitere a mesajului după comentariile vizînd sondajele sociologice efectuate 

în Republica Moldova şi vehiculează la ideea că 80% din populaţia rurală nu are acest acces la 

informaţia mediatică şi acesta face parte din jocul de influenţe nu întotdeauna onest al celor ce deţin 

puterea materială şi simbolică. Cu toate acestea există motive pentru a considera că mass media are 

un rol destul de important în  societate, în special în democraţiile tinere în care mass media sau 

manifestat ca un factor însemnat în transformarea societăţii, păstrîndu-şi pe parcurs doza necesară de 

încredere din partea auditoriului. Sprijinul  acestei informaţii ar putea fi invocat cel puţin prin faptul 

că în cadrul alegerilor parlamentare în Republica Moldova de cele mai multe ori, victoria a revenit 

acelor partide şi mişcări politice care dispuneau de un real suport mediatic. Contribuţia mass media la 

constituirea şi consolidare partidelor este un element important al relaţiei dintre mijloacele de 

comunicare de masă şi politică. Activitatea mass mediei ca subordonată politicii şi anume după 

invazia lor în politică, devine considerată tocmai perspectiva circumstanţelor de ordin politic. 

Stabilirea unei noi relaţii dintre cetăţeni şi dimensiunea politică, afirmarea cu adevărat a 

mecanismului competitiv poate asigura condiţiile pentru dezvoltarea publicităţii politice şi fără 

îndoială publicitatea politică poate să se manifeste plenar doar în condiţiile unei societăţi pluraliste. O 
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importanţă destul de mare o are reglementarea adecvată a acţiunilor politice publicitare, şi dacă pînă 

acum regulile jocului politic nu avea nevoie de o reglementare specială, azi situaţia devine complet 

schimbată. Şi această schimbare i se datorează noului rol pe care îl are mass media şi nu în ultimul 

rînd apariţiei şi afirmării unor noi subiecţi politici. Acum cînd publicitatea politica a devenit o armă a 

luptei politice, cînd formaţiunile politice s-au lansat constant într-o confruntare acerbă pentru 

cucerirea puterii, în prim plan avansează problemele elaborării normelor, capabile s-ă garanteze 

antrenarea echitabilă a subiecţilor politici în competiţie , s-ă asigure accesul egal al acestor mijloace 

de informare în masă. Totodată aceesta îi oferă un rol central sistemului mas media în societatea 

contemporană. Invazia mass media în campaniile electorale a declanşat dezbateri, uneori destul de 

dure, şi în care sau inclus subiecţi politici, jurnalişti. În practica politică s-au produs discuţii aprinse 

vizînd publicitatea politică în mass media, în special în cele private. Divergenţele apărute se refereau 

mai ales la problema publicităţii politice cu plată.   

Calitatea valorilor socio – politice într-un anumit sistem depinde de intensitatea traficului de 

informaţie, căile ei de circulaţie şi accesibilitatea ei pentru indivizii simpli. Iar cel mai mic monopol 

asupra surselor mediatice şi a informaţiei ca atare, permite elitelor politice să-şi garanteze 

participarea la procesul de producere a raţionamentelor artificiale de către cetăţeni nu numai în 

timpul campaniilor electorale, dar şi în activitatea cotidiană. 

Astfel, democraţia, indiferent de gradul său de perfecţiune depinde în mare măsură de raportul 

existent dintre presă şi putere, presă şi grupările politice. Odată de mijloacele de informare cunosc o 

dezvoltare deosebită în condiţiile globalizării şi a societăţilor industriale contemporane, jocul 

democratic va depinde de abilitatea şi gradul de onestitate a actorilor politici care folosesc aceste 

surse în activitatea lor cotidiană.  

În acest punct, dreptul de liberă formare şi exprimare a opiniilor se află în cea mai strânsă 

legătură cu dreptul la liberă întrunire şi asociaţie, precum şi cu libertatea presei şi a audiovizualului. 

Aceste drepturi au relevanţă politică, pentru că fără ele, dreptul de a participa la formarea opiniei 

publice nu ar mai putea fi realizat. Un singur individ nu poate să facă propagandă personală pentru 

opiniile sale în cadrul procesului de formare a opiniei publice. Opiniile lui vor căpăta relevanţă 

politică doar atunci când vor fi amplificate prin intermediul presei scrise, a radioului şi televiziunii. În 

statele moderne, dezbaterile publice ar fi de neconceput fără instrumentarul mijloacelor de 

comunicare în masă. Aşadar, dreptul fiecărui individ de a lua parte la formarea opiniei publice este 

urmat îndeaproape de necesitatea ca mijloacele de comunicare în masă să fie libere de orice 

constrângere statală. Conducerea unui stat nu trebuie să poată interveni în conţinuturile ziarelor sau a 

programelor de radio sau de televiziune. Partidele la putere nu trebuie să renunţe la utilizarea 

mijloacelor moderne de comunicare în masă pentru a-şi explica politica, dar ele trebuie să dacă acest 

lucru adoptând rolul de simplu partener al altor partide în cadrul procesului de formare a opiniei 

publice, fără să pretindă să ocupe o poziţie privilegiată. Atunci când puterea are ceva de spus, 

opoziţiei trebuie să i se dea posibilitatea să ia şi ea cuvântul. 

Libertatea presei nu este asigurată doar de blocarea intervenţiilor puterii sau de interzicerea 

cenzurii. Instanţele publice trebuie să se asigure şi de faptul că nici o parte a societăţii nu va prelua 

monopolul asupra opiniei publice. Pentru că pericolul ascuns de mijloacele moderne de comunicare 

în masă este evident. Ele permit ca informaţiile să fie transmise unui număr mare de telespectatori, 

ascultători sau cititori, fără ca toată populaţia să aibă accesul asigurat la aceste mijloace de 

comunicare în masă.   

Mai greu poate fi evitată apariţia monopolurilor în domeniul radioului şi al televiziunii. 

Investiţiile de capital necesare precum şi avantajele tehnice pe care le au aceste medii permit ca orice 

grupare să îşi poată găsi audienţa în eter sau în faţa ecranului TV. De aceea, peste tot în acest 

domeniu au fost create reglementări care să asigure ca toate atitudinile prezente în societate să poată 

fi proiectate şi în eter sau pe ecranul televizoarelor. Procesul de formare a opiniei publice trebuie să 

decurgă, mai ales în radio şi televiziune, într-o manieră pluralistă, necesitând un control strict al 

încercărilor de manipulare venite din partea grupărilor aflate la putere. 

Cine doreşte să îşi exercite dreptul la libertatea opiniilor trebuie să aibă posibilitatea de a fi 

informat cu privire la lucrurile de care este interesat. Nu poţi să-ţi formezi propriile judecăţi dacă nu 

ştii despre ce este vorba. Cine este de acord cu conceptul de cetăţean activ politic care participă la 
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formarea opiniei publice, acceptându-l ca sursă suverană a autorităţii statale, trebuie să îl informeze 

pe acesta asupra tuturor deciziilor politice care urmează a fi luate. Aceasta este cealaltă faţetă a 

libertăţii presei şi a opiniilor. Toate lucrurile de interes public pe care trebuie să le cunoască cetăţenii 

pentru a-şi putea forma judecăţi politice justificate trebuie discutate în mod public. 

Nu vom putea însă niciodată defini exact lucrurile de interes public. Aici este vorba mai 

degrabă de stilul, bunul-plac şi autodisciplina ziariştilor şi mai puţin de reglementările legale. 

Bineînţeles că mulţi ziarişti vor profita de libertăţile care le sunt oferite, mai ales atunci când 

dezvăluie detalii din viaţa unui om politic. Totuşi, cei care îşi vor depăşi atribuţiile în mod exagerat 

vor fi pedepsiţi conform legilor în vigoare, care nu trebuie însă să se transforme într-o "botniţă" pusă 

presei, radioului şi televiziunii. Cine pune preţ pe informaţie va trebui să ia în calcul şi problemele 

care se pot ivi ca urmare a abuzului de libertăţi. Statul trebuie să se ferească să apeleze la cenzură 

pentru a preveni comiterea unor astfel de abuzuri, pentru că astfel, libertatea presei s-ar putea 

cutremura din temelii.  Doar în aceste condiţii se poate forma o opinie publică liberă, care să emită 

critici, să controleze şi să dea impulsuri. Numai într-o sferă publică funcţională oamenii îşi pot 

contura judecăţi valabile, devenind capabili să-şi dovedească importanţa politică în cadrul şi în afara 

alegerilor. Democraţia şi dezbaterile publice libere sunt două faţete ale aceluiaşi lucru. 

Opiniile nu se mai formează aproape deloc în mod spontan, ele sunt de cele mai multe ori 

create. Puterea, partidele şi asociaţiile au o „activitate publică‖. Societatea pluralistă ia la cunoştinţă o 

sumedenie de opinii publice, deseori controverse. Cine emite pretenţia că redă şi reprezintă singura 

opinie publică valabilă, dorind să impună politicului anumite linii directoare, este suspectat că prin 

apelul făcut la această unică opinie publică doreşte să dea o amploare necuvenită propriilor sale 

interese. Pentru că doar printr-un dialog real, care să pună faţă în faţă opiniile divergente, se poate 

ajunge la o "adevărată" opinie publică. 

 Astăzi, opinia publică este nu mai este dominată de aportul la discuţii al unor indivizi care 

reprezintă anumite interese politice, ci de luările de poziţie ale puterii, partidelor şi asociaţiilor. 

Deciziile nu se iau însă pe "piaţa" acestor informări publice, ele sunt deseori negociate în spatele 

uşilor închise, astfel încât opinia publică nu mai poate înregistra decât rezultatele finale. Totuşi nu 

trebuie subestimată puterea de influenţă adesea covârşitoare pe care o au anumiţi oameni politici, 

jurnalişti sau analişti importanţi asupra procesului de formare a opiniei publice. 

Presa este un mijloc de transmitere a informaţiei din unele sfere ale societăţii în altele, de aceea 

întotdeauna se află, în subordonarea diferitor forţe sociale, politice şi economice. Starea de 

subordonare însă, nu înseamnă reducerea sau pierderea forţei propagandistice a ei. Punînd la 

dispoziţia publicului cititor anumite informaţii despre un eveniment oarecare, presa nu poate să nu 

ţină cot de reacţia auditoriului, poziţia acestuia în raport cu cele transmise. Presa se transformă într-o 

arenă de expunere a atitudinilor, ideilor, gîndurilor auditoriului. Atitudinea maselor largi faţă de 

evenimentele politice devine cunoscută structurilor politice doar prin intermediul presei. În aceste 

cazuri, jurnalismul se impune ca o forţă capabilă de a limita activitatea structurilor puterii şi de a 

influenţa elaborarea deciziilor politice.  Politologul Victor Moraru afirmă că o trăsătură de bază a 

mass media moldoveneşti rezidă în caracterul mediat, indirect al transmiterii informaţiei. Adoptarea 

de către redacţiile mass media a unei atitudini specifice, selecte în abordarea realităţii, manifestă atît 

în strategia utilizării surselor, cît şi în selectarea informaţiei pentru a fi propusă publicului, determină 

implicaţiile politice inevitabile ale fluxului informaţional şi amplifică semnificaţia procesului de 

selectare.[7] 

Practica mass media demonstrează că din numărul total de materiale informative ponderea 

revine celor pe teme politice. Experţii şi politicienii, într-un mod ostentativ încearcă să măsoare 

puterea reală a mass medie, să iestimeze gradul de influienţă al mijloacelor de comunicare în masă 

asupra electoratului. Există însă o anumită polarizare a opiniilor vizînd misiunea mass-media, precum 

şi rolul lor în campaniile electorale şi care influienţează mult opinia publică. 

Prin forţa ei de penetrare, de conlucrare la toate nivelurile de cunoaştere a realităţii, informaţia 

social – politică din ziare predomină celelalte informaţii, care în mare măsură nu îşi ating scopul fără 

o interpretare şi sesizare politică. Anume pe această cale informarea înlesneşte indivizilor calea spre 

descoperirea adevărului, contribuie la formarea opiniei publice, precum şi la direcţionarea acesteia. 

Comunicarea politică este asimilată tot mai mult unei acţiuni dramaturgice şi se uită faptul că avem 
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de-a face şi cu o practică socială care poate servi democraţia. În relaţiile dintre actorul politic, spaţiul 

democraţiei şi spaţiul public mediatic vom constată că fiecare contribuie la producerea celuilalt. 

Spaţiul public mediază între acţiunea politică şi normele democraţiei. Comunicarea politică este un 

produs al spaţiului public în măsura în care mediatizarea a devenit un proces costitutiv. 

 

Concluzii: 

Prima datorie a jurnaliştilor este să deservească publicul oferind informaţii corecte, obiective şi 

de impact, pe baza cărora se pot lua decizii şi se pot face alegeri. Pentru a îndeplini rolul  de „câine 

de pază al democraţiei‖, jurnaliştii trebuie să îşi menţină credibilitatea în faţa publicului. Pentru acest 

lucru este nevoie de standarde etice ridicate.  
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Abstract: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. 

Mots-clés: abandonné, enfant, parent, famille, l'affection, les valeurs, l'attachement. 

 

Rezumat: Prin victimă înțelegem ,,orice persoană umană care suferă direct sau indirect consecințele fizice,psihice și 

morale ale unei acțiuni sau inacțiuni criminale,fără să-și fi asumat conștient riscul,deși fără să vrea ...ajunge să 

fie.Copilul face parte din categoria persoanelor cu o vulnerabilitate victimală crescută,datorită particularităților 

psihocomportamentale și de vărste specifice.Gradul de vulnerabilitate victimală poate fi precizat prin intermediul 

factorilor psihologici,biologici și sociali.Forme foarte grave de victimizare a copiilor se întîlnesc în cadrul familiei. 

Cuvinte cheie:  Abandon, copil, parinte, familie, afectivitate, valori, atașament. 

 

Introducere: 

Situaţia socio-economică din Republica Moldova a dus la creşterea numărului de copii aflați în 

diferite categorii de risc: riscul de a fi abandonaţi în instituţii sau pur şi simplu pe stradă, riscul de a fi 

încredinţaţi pe perioade nedeterminate unor instituţii, riscul de a fi abuzaţi de propria familie, de a 

deveni delincvenţi sau victime ale violenţei şi abuzurilor; într-un cuvânt, riscul de a nu creşte într-un 

mediu familial bazat pe dragoste şi suport pentru dezvoltare. 
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Rezultate  şi discuţii: 

În urma  cercetăriilor efectuate în medie, anual în Republica Moldova sunt abandonaţi în 

instituţii medicale şi rezidenţiale circa 400 de copii cu vârsta cuprinsă între 0-6 ani; 

Doar la 22,2% dintre copiii abandonaţi li se oferă o soluţie permanentă de integrare 

 în familia biologică, tutelă sau adopţie,iar 75,6% rămân în instituţiile de tip rezidenţial, de cele 

mai multe ori până la vârsta de 16 ani. 

    În 2009, în cele 67 instituţii de tip internat din Republica Moldova se aflau circa 5932 de copii 

şi adolescenţi; doar 3% dintre  aceştia erau orfani de ambii părinţi;  

   Cauzele abandonului se referă la acţiunea combinată a doi sau a mai multor factori, ce includ 

dificultăţile materiale, familia monoparentală şi situaţii de abuz/neglijare a copilului. 

   Separarea este despărţirea copilului, pentru o perioadă de timp sau definitiv, de persoanele de 

care s-a ataşat. Despărţirile sau separările frecvente şi neaşteptate de adulţii cu care s-a obişnuit  

copilul nu trec neobservate, chiar dacă acesta este mai mic de un an. Reacţia la separarea de 

persoanele cu care s-a obişnuit copilul nu este întotdeauna imediată. După o perioadă mai lungă sau 

mai scurtă unii copii pot prezenta diferite tulburări,derulate de obicei în trei faze: 

 1. Faza de protest: imediat după despărţire copilul protestează viguros și este foarte plângăreţ şi 

exigent agăţându-se de persoanele care întră în contact cu el; 

 2. Faza de disperare: plânsetele copilului se transformă treptat în gemete, pierdîndu-și  pofta de 

mâncare, scade în greutate şi stagnează în dezvoltare; 

 3. Faza de detaşare: copilul îşi pierde interesul pentru persoanele din jur, se retrage în sine, 

expresia feţei devine rigidă, se îmbolnăveşte  frecvent, întârzie în dezvoltarea  generală și  se 

instalează o stare de depresie. 

Despărţirea este dureroasă şi pentru un copil mai mare cât şi pentru unii dintre adulţi (care-şi 

abandonează copiii sau îi internează în instituţii). Dar, în timp ce adultul poate înţelege atunci când i 

se explica ce se întâmplă cu el, copilul mic, care nu dispune încă de un limbaj care să-i permită să 

înţeleagă, este complet neajutorat în faţa unei astfel de situaţii. 

 Sunt necesare câteva diferenţieri între separarea de durată scurtă faţă de cea pe termen lung. 

 Separarea temporară este echivalentă cu un stress, copiii resimţind-o ca pe o senzaţie de 

insecuritate şi anxietate. Circumstanţele în care a survenit separarea sunt extrem de importante. 

Tulburările emoţionale şi comportamentale sunt mai frecvent întîlnite la acești copii în cazurile 

separărilor temporale. 

    Pierderea reală, mai mult decât simbolică a ambilor părinţi sau numai a mamei, survenită în 

timpul dezvoltării copilului, constituie un traumatism psihic sever, cu implicaţii imediate sau tardive 

asupra dezvoltării intrapsihice. 

    În fond, separarea de părinte pe termen lung se realizează fie prin decesul acestuia, fie prin 

separarea faptică, aşa cum se întamplă în cazul copiilor abandonaţi, fie prin separarea continuă de 

părinte și s se soldează cu aceleaşi consecinţe. 

Uneori, separarea îndelungată de părinte nu este patogenică, dar poate constitui focarul în jurul 

căruia se organizează latent elementele patologice. 

În cazul unui divorţ, pierderea reprezintă una dintre cele mai dificile "sarcini" cu care trebuie să 

se confrunte copilul: pierderea părintelui cu care nu mai locuieşte, pierderea sentimentului de 

securitate sau de afecţiune din partea unuia dintre părinţi cu care nu mai are contacte zilnice, pierderi 

la nivel emoţional şi fizic.Întrucît în toate cazurile prezentate mai sus,copilul se confruntă cu o 

pierdere este util pentru specialiști  de a cunoaște fazele specifice adaptării la pierdere sau se mai 

numește - teoria perderii. 

   Formele de separare a copilului. Există unele forme de separare a copilului de familie pe care o 

să le evidențiez în continuare. 

   Abandonul generează o traumă profundă cu consecinţe extrem de grave pentru întreaga viaţă. Nu e 

întâmplător faptul că unul dintre indicatorii cei mai importanţi ai calităţii condiţiilor de viaţă ale 

copilului este riscul de a fi abandonat și anume: 

  

 Părăsirea definitivă a copilului cu sau fără declaraţie formală de abandon în maternităţi, 

leagăne, spitale, case de copii sau, pur şi simplu, în gări şi pe stradă. 
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 Încredinţarea copilului pe o perioadă nedeterminată unor instituţii, rude, fără a exista o decizie 

clară la caracterul provizoriu sau definitoriu al separării. 

 Neglijarea cronică a copilului, lăsându-l să stea în stradă, să fugă din familie, să-şi obţină 

singur cele necesare. 

A. Părăsirea definitivă a copilului. 

   E vorba de existenţa situaţiei de abandon ca fapt. Copilul e părăsit întrucât părinţii nu vor să-şi 

asume responsabilitatea creşterii lui.Abandonarea copilului reprezintă forma limitată şi definitivă a 

separării copilului de părinţii lui. În acest caz copiii sunt abandonaţi explicit prin voinţa părinţilor din 

motive ce ţin strict de modul în care aceştia îşi înţeleg existenţa: alcoolism, prostituţie declarată sau 

nu, imaturitate a persoanei cu efecte evidente asupra modului de exercitare a calităţii de părinte 

(neglijenţă, respingere), dorinţa egoistă de a se bucura de confortul unei vieţi de familie refăcute, 

delincvenţă, parazitism, prejudecăţi sociale (care le fac pe mamele foarte tinere să-şi  părăsească 

copilul). 

Comportamentul mamelor care au intenția de a abandona copiii se împart în două categorii : 

- femeile care au o atitudine defensivă, de autoprotecţie încercând să nege existenţa copilului sau să 

creeze o bază afectivă cu copilul. Se cred neînţelese de societate, victime ale unor conjuncturi 

nefericite şi privesc abandonul ca unica soluţie; 

- femeile care consideră ca situaţia lor economică nu le permite să ofere copilului condiţii decente de 

trai, afirmând că abandonul este în interesul copilului. De obicei copilul cu risc de abandon în 

maternitate este mai mare cînd,greutatea de naștere este de: 

 10,03 % copii cu greutate sub 1 500 g; 

 4,06 % copii cu greutatea cuprinsă între 1 501-2500g; 

 1,24 % greutate peste 2 500 g. 

B. Încredinţarea copilului pe o perioadă nedeterminată unor instituţii. 

E vorba de situaţia în care familia nu adoptă explicit o decizie de abandon definitiv. E nevoie să se 

distingă cu claritate situaţia în care o asemenea încredinţare este făcută sub presiunea unor condiţii de 

viaţă excepţionale, şi în care familia îşi exprimă cu claritate starea de temporalitate, menţinând 

relațiile cu copilul, de situațiile în care familia se dezinteresează de copil şi nu cultivă relaţii normale 

cu acesta. 

C. Neglijarea cronică a copilului. 

Neglijarea constă în forme de rele tratamente prin care se omite asigurarea nevoilor biologice, 

emoţionale şi educaţionale ale copiilor, punând astfel în pericol dezvoltarea lor fizică, emoţională, 

cognitivă şi socială. 

 Neglijarea reprezentă condiţiile în care persoana responsabilă de îngrijirea copilului, fie 

intenţionat, fie prin neglijare deosebită, permite copilului să experimenteze suferinţe care pot fi 

evitate şi/sau nu reuşesc să asigure una sau mai multe condiţii care sunt esenţiale pentru dezvoltarea 

capacităţilor fizice, intelectuale şi emoţionale ale unei persoane și anume: 

        a) Carenţe de creştere şi dezvoltare: neasigurarea de către părinţi a necesarului zilnic de 

vitamine şi substanţe nutritive în raţia copilului. Cauzele care conduc la aceasta sunt: neglijarea - 

părinţii cu probleme psihice, în stări depresive sau care şi-au piedut locul de muncă, părinţi cu 

probleme maritale sau care consumă alcool sau droguri nu pregătesc hrana corespunzătoare copiilor 

lor, sărăcia - lipsa fondurilor financiare conduce la lipsa hranei. 

         b) Neglijarea educaţională: permite absenteismul -ce este considerată formă de maltratare dacă 

părintele a fost informat asupra problemei şi nu a luat nici o măsură; neînscrierea copilului într-o 

formă de învăţământ - omiterea înscrierii într-o formă de educaţie adecvată nivelului copilului; 

ignorarea nevoilor speciale de educaţie - refuzarea acordării serviciilor educaţionale recomandate, 

sau neglijarea obţinerii tratamentului pentru o dificultate de învăţare diagnosticată a copilului sau a 

nevoilor speciale de educaţie fără un motiv rezonabil. Neglijarea este considerată şi situaţia în care 

copilului i se permit practici contrare interesului său (privitul la TV timp de 6-8 ore/zi, acceptarea 

frecventă a scuzelor pentru nefrecventarea şcolii. 

 c) Neglijarea fizică: neasigurarea de către părinte a condiţiilor decente de trai şi neacordarea 

ajutorului fizic copilului, mai ales în perioada când este dependent de părinte, neasigurarea măsurilor 
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de supraveghere şi protecţie, neglijarea îmbrăcăminţii adecvate, neglijarea realizării unor amenajări 

pentru siguranţa condiţiilor de locuit. 

 d) Neglijarea medicală: lipsa de interes a părintelui faţă de sănătatea copilului, comportament 

neglijent al părintelui faţă de copilul bolnav şi faţă de tratamentul prescris, neasigurarea medicaţiei, 

neprezentarea la medic. 

           e) Neglijarea emoţională: îngrijirea şi afecţiunea inadecvată - neglijarea evidentă a nevoii 

copilului de afecţiune, sprijin emoţional, atenţie; abuz cronic sau violenţă domestică în prezenţa 

copilului sau faţă de copil; permiterea abuzului de drog/alcool de către părinţi; refuzarea îngrijirii 

psihologice - refuzarea permiterii tratamentului necesar şi disponibil pentru problemele emoţionale 

sau de comportament ale copilului în acord cu recomandările unui profesionist; întârzierea în 

îngrijirea psihologică – neasigurarea tratamentului necesar pentru o problemă emoţională sau de 

comportament a copilului (ex.: depresie cronică, tentativă de sinucidere); restricţii exagerate 

evidente, aşteptări nepotrivite faţă de vârsta copilului sau nivelului de dezvoltare, etc. 

 Toate aceste tipuri de neglijări (prezentate mai sus) sunt prezente în comportamentul părinţilor 

care-şi abandonează copiii, dar şi în a celor care, deşi nu-şi abandonează copiii efectiv, îi trimit pe 

stradă sau sunt sunt dezinteresaţi de aceştia. 

Efectele abandonului asupra copilului 

Nu putem vorbi de efecte ale abandonului fără să vorbim de efectele instituţionalizării asupra 

copiilor, dat fiind că acest fenomen din urma era răspunsul preferat la situaţia de abandon a copilului 

în alte regimuri. Copilul abandonat era, deci, şi cel instituţionalizat, cu toate că legislaţia prevedea şi 

celelalte posibilităţi (adopţie, plasament, încredinţare) care ar fi putut diminua cu mult efectele 

negative ale abandonului asupra copilului. 

 Acceptarea psihologică a copilului în familie şi relaţii normale cu mama, asigură cadrul 

dezvoltării biologice şi psihice a copilului. Deteriorarea sau destrămarea acestor relaţii în condiţiile 

desertismului familial, abandonului real sau simulat, generează starea de frustare cu consecinţe 

severe asupra dezvoltării copilului. 

 Separarea mamei de copil îl frustrează pe acesta de satisfacerea trebuinţelor primare de 

alimentaţie, tandreţe comunicare în ambianţa normală de acceptare psihologică a copilului 

determinând dezechilibrul biologic şi psihic, numit de G. Gueux "sindromul carenţei materne". 

Aceasta constituie una dintre cauzele crizei de adaptare a copilului prin internarea în leagăn 

manifestate prin anorexie (negativism alimentar) şi refuzul comunicării (închidere în sine, apatie). 

Vulnerabilitatea copilului se accentuează în condiţiile deplasării acestuia dintr-o secţie în alta şi a 

schimbării personalului şi se manifestă prin distrofie, nervozitate, sensibilitate la îmbolnăviri.  

 Pentru copilul abandonat cu vârsta cuprinsă între 0-3 ani s-a constatat: sărăcia repertoriului 

motric, cognitiv şi socio-afectiv, motricitate defectuoasă, mers întârziat, limbaj sărac, dificultăţi de 

înţelegere, stări afective preponderent negative cu manifestări stridente, deprinderi de igienă 

automatizate cu întârziere. 

 Trebuinţele afective ale copiilor fiind mai mari decât posibilităţile de satisfacere a lor 

declanşează o stare de nervozitate colectivă marcate de crize de afect (plâns şi furie, agresivitate şi 

autoagresivitate), atitudini revendicative (gelozie, pasivitate, regresii comportamentale - suptul 

degetului, legănatul), refuzul comunicării. 

 Pentru copilul preşcolari (3-6 ani) internarea din familie în centrul de plasament preşcolari 

crează fondul altei "crize de adaptare" manifestate prin tulburări digestive şi respiratorii, anorexie, 

hiporexie sau bulimie (foame nervoasă fără senzaţie de saţietate), irascibilitate, necomunicare. Ca şi 

în cazul vârstei anterioare există un retard al dezvoltării motrice, intelectuale şi afective. 

         La aproximativ 5-6 ani se conturează raportarea la familia de provenienţă (atitudinea faţă de 

părinţi) care constituie o altă cauză a retardului şi a progreselor lente ale dezvoltării copilului. Vizita 

părinţilor în instituţii poate reprezenta un stimulent în învăţare, în dispoziţia de a se juca şi de a 

comunica cu ceilalţi copii şi adulţi. Când părinţii nu-şi respectă promisiunea de a reveni în instituţii 

copiii manifestă "căderi psihice" cu repercursiuni negative asupra activităţii de învăţare. 

         De la această vârstă se sesizează starea de deprimare afectivă şi se structurează "sentimentul de 

a fi al nimănui".          
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         Copilul ajuns la vârsta şcolară mică (6-11 ani) se va confrunta iar cu "criza de adaptare" prin 

transferul în instituţia de copii şcolari având ca manifestări: închiderea în sine, neîncrederea în sine, 

reticenţă în comunicare, dezinteresul pentru învăţare, apatia. Şcolarizarea, pe acest fond, devine un 

moment stresant. Din cauza întârzierilor de dezvoltare biologică şi psihică, a deficienţei maturizării 

psihosociale rezultatele şcolare sunt slabe şi mediocre. 

 Proveniţi din familia cu carenţe moral-educaţionale, copiii au fost în general nesupravegheaţi şi 

neglijaţi, preocupaţi de conflictele familiale, ceea ce explica parţial manifestările de indisciplină. 

 Sub aspectul socializării se manifestă dificultăţi de încadrare în colective de relaţionare cu 

ceilalţi copii.Alte efecte ar fi:  

-contact vizual deficitar; 

-interiorizare; 

-minimalizarea valorii personale -hiperactivitate,   comportament dificil, agresiv; 

-afecţiune nediscriminată -lipsa cunoaşterii de sine; 

-dezvoltarea unor complexe de inferioritate; 

-uniformizarea comportamentelor; 

-iniţierea unor sentimente negative; 

-subdezvoltarea capacităţii de viaţă independentă. 

 

Concluzii: 

În urma studiu  având ca temă gradul de vulnerabilitate a copiilor abandonați am relevat drept factori 

consideraţi ca generatori de abandon următorii : 

1. Decesul unuia dintre părinţi (sau a ambilor). Din dosarele copiilor internaţi în instituții specializate 

a reieşit că sunt mai frecvente cazurile de abandon după decesul mamei decât după cel al tatălui, mai 

ales dacă vârsta copilului este mică. Mamele rămase văduve încredinţează copiii instituţiei numai în 

situaţii disperate: şomaj, pierderea locuinţei, îmbolnăviri. Taţii rămaşi văduvi, mai ales dacă există 

copii de vârsta mică ce necesită îngrijire permanentă, îi încredinţează cu mai multă uşurinţă 

instituţiilor. 

2. Divorţul. Acesta, de regulă, este precedat de neînţelegeri, conflicte care se răsfrâng negativ asupra 

copiilor. Principalul efect al acestui climat tensionat este neglijarea copiilor. Uneori divorţul are 

efecte benefice pentru copii prin eliminarea sursei conflictului, a tensiunilor -se reechilibrează viaţa 

de familie. Dar adesea copiii sunt "împărţiţi" între cei doi parteneri şi de regulă unul dintre ei îl 

abandonează apoi instituţiei. 

3. Situaţia familială precară. Adică, mame singure sau care convieţuiesc cu parteneri întâmplători, în 

cazul în care aceste mame, de obicei tinere, sunt lipsite de suport social şi sursă de subzistenţă, sau 

dacă nu simt responsabilitate şi ataşament faţă de copilul de obicei nou-născut, atunci recurg la 

abandon. În cazul lor, acesta îmbracă forme tipice: părăsirea copilului mic în spitale de copii sau a 

sugarului în maternitate. 

4. Situaţia materială precară. Aceasta e exprimată în ineficienţa sau absenţa veniturilor, număr mare 

de copii în familie, condiţii necorespunzătoare de locuit. Ceea ce se poate remarca e că nu toate 

familiile sărace îşi abandonează copiii. Acest factor e dublat, de obicei, în cazul abandonului cu alţi 

factori răspunzători de scăderea responsabilităţii (familii cu înclinatie spre parazitism social, 

promiscuitatea relaţiilor de familie, afecţiunile psihice, consum/dependenţă de alcool, droguri, 

delicvenţă). 

5. Boli cronice somato-fiziologice sau psihice. Acestea crează o stare de tensiune din cauza 

imposibilităţii respectării obligaţiilor vieţii de familie. Mai ales când mama e bolnavă, tatăl nu-şi 

asumă de obicei răspunderea îngrijirii copiilor. Dacă vârsta lor e mică atunci ei sunt mai expuşi 

abandonului la o vârsta mai mare ca de ex. pre- şi adolescenţa copiii pot deveni un sprijin şi riscul de 

abandon e mai scăzut. 

6. Alti factori responsabili de producerea abandonului: prezenţa unui exemplu de abandon în viaţa 

sau familia unuia din parteneri sau în anturajul acestora.  

7. Lipsa suportului social din partea familiei lărgite sau a comunităţii în cazul familiei imigrate din 

alte zone, de obicei mai sărace, şi venite în căutarea unei vieţi mai bune. Fiind în general respinşi de 
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comunitate, ei ajung să-şi dezvolte comportamentele anomice şi nu ţin de obicei seama de 

sancţionarea din partea moralei publice a actului de abandon al propriilor copii. 

Trebuie remarcat că aceti factori nu acţionează decât rareori separat, de obicei fiind asociaţi câte 2,3 

sau 4 pentru producerea conduitei de abandon a copiilor. 
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Abstract: Learning analytics is an interdisciplinary field of research. The added value of this field to pre-university 

education consists to identify and to address the issues in educational process by relevant learning strategies and 

educational policies. In higher education some elements of the learning analytics can arise when it is used a knowledge 

management system, like  Moodle. A higher efficiency can be achieved when it is analyzed the statistical data 

Key words: learning analytic, statistic data, predictive analytics. 

 

Rezumat: Analitica învăţării este un domeniu interdisciplinar de cercetare. Valoarea adăugată a acestui domeniu 

învățământului pre-universitar constă în identificarea și soluționarea problemelor procesului didactic prin strategii și 

politici educaționale. În învățământul superior unele elemente din analitica învățării pot fi observate atunci, când este 

utilizat un sistem de management a cunoștințelor, spre exemplu Moodle. O eficiență mai mare, însă, poate fi observată 

dacă se vor analiza datele statistice.  

Cuvinte cheie: analitica învățătorii, date statistice, analitica predictivă. 

 

Introducere: 

Învățarea reprezintă rezultatul interdependențelor metasistemice dintre genotip și fenotip. 

Genotipul determină compoziția genetică al individului, iar fenotipul – un ansamblu de atribute 

observabile în dezvoltarea fizică, biochimică, psihică, comportamentală și socială. Ambele variabile 

pot fi cuantificate în raport cu sistemul sau/și cu mediul în care se produce dezvoltarea OM-ului. 

Specificul stării actuale a sistemului de existență a individului uman este ―deschiderea‖, astfel încât 

orice proces, inclusiv didactic nu mai pot fi controlat prin evaluare.  

OM-ul învață pe parcursul întregii vieți. Aceasta este o strategie și un program al UE. În 

procesele complexe, ierarhice, reversibile și non-liniare ale învățării se produc reacții cu mediul și 

finalități. În același timp, ―deschiderea‖ sistemului indică spre necesitatea de a evalua competențele 

formate și nu diploma. Din aceste considerente nu mai are importanță unde înveți, mult mai 

important este ce ai reușit să înveți și cum poți să demonstrezi competența formată.  

Domeniul care studiază datele învățării pentru dezvoltarea durabilă  (sustenabilă) este 

analitica învățării. În analitica învățării sunt utilizate datele despre sistem, mediu și actorii 
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procesului didactic cu scopul de a corecta învățarea. Mor, Ferguson și Wasson (2015, p. 221)  

constată că în analitica învățării designul, ancheta (interviul) și analiza datelor trebuie să fie 

considerate împreună. Specificul domeniului analitica învățării este aplicarea metodologiilor și 

instrumentelor informatice construite în post-modernismul afectat de globalizare. Astfel, științele 

socio-umane se orientează spre digital, constituind un domeniu nou de cercetare-predare-inovare în 

care sunt aplicate metode și abordări științifice inovative.  

Analiza literaturii științifice demonstrează că interesul față de metodologia analiticii învățării 

este mare. Instrumentele analitice permit evaluarea surselor de date și identificarea patternelor. 

Aceste patterne sunt apoi utilizate pentru a prezice evoluția unor fenomene sau/și evenimente pentru 

decizii corecte. Această lucrare are scopul de a analiza problematica și aplicabilitatea datelor din 

analitica învățării pentru calitatea studiilor în învățământul superior. 

Contextul global al studiilor superioare: 

Învățarea nu se produce atunci când studenții ascultă o prelegere ori susțin evaluări. În 

învățământul superior învăţarea este situată într-un context global cu strategii, metodologii, activități 

și acțiuni concrete, în care datele și metadatele învățării sunt supuse evaluării și reactualizării 

permanente. Acest fapt se produce datorită mai multor evenimente:  

- Internaționalizarea universităților, curriculei, cursurilor, manualelor ș. a.;  

- Diversificarea programelor de mobilitate academică; 

- Obținerea creditelor transferabile; 

- Studierea prin cursuri on-line masiv deschise; 

- Completarea repezitorului digital.   

Analitica învățării studiază datele și metadatele noi, folosind metode și instrumente din alte 

domenii, inclusiv analitica web, analitica academică, analitica acțiunii etc. Cel mai des se face 

referință la analitica acțiunii. Norris, Baer, Leonard, Pugliese & Lefrere (2008) observă că analitica 

acțiunii este știința viitorului care permite de a evalua mai bine competențele din considerentul că 

permite monitorizarea dezvoltării individului uman în toată complexitatea sa. Astfel, la etapa 

studiilor universitare se aplică consilierea psihopedagogică, luând în calcul parcursul evolutiv al 

studentului pe parcursul întregii vieții sale, și oferă soluții pentru maximalizarea succesului după 

finalizarea studiilor universitare.  

Pentru a aplica metodologia analiticii acțiunii este necesar de: 

- a focusa procesul instructiv pe acțiuni, soluţii și modele de succes  

- a utiliza comportamente din piața muncii 

- a aplica cerințe asemănătoare cu cerințele pieței muncii 

- a utiliza surse deschise pentru cursurile obligatorii 

- a echivala certificatele de la cursurile on-line masiv deschise cu creditele universitare 

- a compara calitatea cursurilor 

- a elabora noi metodologii 

- a sintetiza metodologii inovative  

- a crea premise pentru o nouă cultură decizională.   

Diferite analitici trebuie să funcționeze ca o totalitate. Cadrul conceptual al analiticii învățării 

trebuie împrumutat din business (figura 1).   

 

                                       ANALITICA ÎNVĂȚĂRII  

 

Analitica 

Businessului  

Analitica academică 

Analitica învățării  

                                       Analitica predictivă 

                                       Inteligența acționară (analitica acțiunii) 

                                       Luarea de decizii 

Figura 1. Cadru conceptual al analiticii în business și învățământ superior (adaptare după van 

Barneveld, Arnold & Campbell, 2012, p. 5) 
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Cele mai importante concepte pot fi considerate:  

 Analitica – domeniu de analiză a datelor, statisticii și proceselor de luare a deciziilor prin  

analiză și sinteză prin analiză; un proces științific de transformare a datelor în insight pentru a 

obține cele mai relevante decizii pentru problem concrete.  

 Analitica businessului și analitica academică – domenii de analiză a proceselor care se bazează 

pe scopuri și intenții în bază de indicatori.   

 Analitica învăţării – componentă a teoriei învăţării aplicate și statisticii care se ocupă cu 

cercetarea și analiza ―elementelor‖ datelor și a combinațiilor comportamentale posibile din 

perspectiva procesului didactic, input-ului și finalităților sale (de exemplu, eficacitatea 

învăţării, excelența operațională etc.) și a învăţării educabilului (de exemplu, comportamentul 

în învățare, succesul în învățare, momentele de intervenție ș.a.). 

 Analitica predictivă – domeniu, parte componentă a teoriei probabilității, care estimează  

procesele de conexiune dintre datele colectate, acțiunea inteligentă realizată și decizie.   

Analitica predictivă este puntea de legătură dintre practica de extragere a informației din seturile 

de date cu scopul de a determina patterne, a prezice finalitățile educaționale, dar și tendințele de 

evoluție a datelor. Tehnicile și procedurile sale asigură estimarea schimbărilor comportamentale, 

abilităților sau performanțelor prin compararea diferențelor de date.  

 

Rolul datelor statistice pentru analitica învățării:  

Sistemul învățământului universitar devine tot mai deschis, datele – accesibile, iar diversitatea 

sistemelor/mediilor de învățare – tot mai actională. Cercetările în teoria aplicată a învățării au 

demonstrat că în aceste sisteme/medii pot fi efectiv utilizate sisteme informatice care oferă date 

statistice. Aceste date  pot fi analizate pentru a îmbunătăți calitatea mediului de învățare și/sau 

performanța profesorilor și a studenților. Datele statistice pot fi vizualizate sub formă de tabele sau 

grafice, dar pot fi și analizate. În analiza datelor statistice sunt efective mai multe surse deschise: 

MongoDB, Hadoop, MapReduce, Orange, Weka, Tableau, Pentaho și altele.  Astfel, pentru a 

identifica care sunt cele mai relevante date statistice care pot fi analizate în învățământul superior 

prin analitica învățării este necesar de a identifica conturul problematicii studiilor superioare.  

 

Metodologia cercetării: 

În cercetarea datelor statistice relevante pentru analitica învățării au fost utilizate datele 

publice ale Biroului Național de Statistică. Scopul studiului este estimarea tendințelor de evoluție a 

învățământului superior în Republica Moldova.  

 

Rezultate  şi discuţii: 

Analiza datelor statistice a fost divizată în mai multe etape:  

- vizualizarea analiticii numărului de studenți pe forme de proprietate 

- vizualizarea analiticii învățării pe cicluri, domenii generale de studiu și gen 

În Declarația Mileniului datele au fost estimate pentru 15 ani. Analiza datelor statistice cu 

referință la numărul de studenți pe forme de proprietate pentru perioada 2000-2015 permite a estima 

că numărul de studenți din învățământul superior cu finanțare de la stat scade proporțional cu 

numărul de studenți din învățământul privat (figura 1):  
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Figura 1. Dinamica micșorării numărului de studenți  

 

În aceiași perioadă de timp, numărul absolvenților din instituțiile private este mai mare 

comparativ cu numărul de studenți din învățământul superior cu finanțare de la stat.  

 

 

 

Figura 2. Dinamica numărului de absolvenți ai învățămăntului superior 

 

Analiza numărului de studenți în instituțiile de învățământ superior pe cicluri și domenii generale 

de studiu și ani permite de a observa că începând cu 2008/2009 numărul de studenți de la științele 

economice, ciclu I se reduce  semnificativ. Cu un an mai târziu același fenomen se observă și pentru 

științele exacte. Pentru ciclu II, însă, se observă o tendință de creștere pentru 2009/2012, apoi – de 

descreștere lentă (figura 3).  

 

 

Figura 3. Tendințe de progres/regres în învățământul superior 
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Învățământul superior se feminizează. Se observă că numărul de studenți de gen feminin care 

studiază la zi este mai mare comparativ cu numărul de studenți de gen masculin. Aceiași tendință se 

observă și în cazul studiilor cu frecvență redusă (figura 4).   

 

 
Figura 4. Tendința de feminizare a învățământului superior 

 

În context european analitica învățării în învățământul superior asigură păstrarea 

responsabilității de funcționalitate a tuturor sistemelor de educație și instruire. Politicile educaționale 

ajută la atenuarea provocărilor actuale prin stabilirea obiectivelor comune și schimbului de bune 

practici. 

  

Concluzii: 

Reieşind din poziţia menţionată mai sus, putem defini analitica învățării ca parte componentă 

a teoriei învăţării aplicate și statisticii care se ocupă cu cercetarea, analiza, sinteza, descoperirea și 

comunicarea “patternelor” datelor și ale combinațiilor comportamentale posibile din perspectiva 

procesului didactic, input-ului, output-ului și învăţării educabilului. Analitica se referă la aplicarea 

similară a statisticii, informaticii și cercetărilor operaționale pentru finalități educaționale garantate.  
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CERINŢE 

de prezentare a articolelor ştiinţifice în 

Revista ştiinţifică USEM «VECTOR EUROPEAN» 
 

În scopul asigurării calităţii şi evaluării echitabile a publicaţiilor ştiinţifice, autorii, la 

prezentarea articolelor spre editare, sunt rugaţi să ţină cont de următoarele criterii:  

 Conţinutul articolului trebuie să corespundă unui nivel ştiinţific înalt al revistei ştiinţifice 

pentru a putea fi acreditată în  categoria „C‖ a Academiei de Ştiinţe a Moldovei.  

 Articolul trebuie să deţină caracter original şi să conţină o noutate determinată, reflectând 

rezultatele actuale ale cercetării efectuate de către autor, şi care conţine un element clar 

privitor la inovaţia ştiinţifică a cercetării şi propria contribuţie a autorului. 

 Sunt acceptate pentru publicare materialele care anterior nu au fost publicate în alte ediţii şi 

nu au fost destinate pentru publicarea simultană în diverse ediţii. 

 Lucrarea trebuie să prezinte interes pentru un mediu vast de cititori ai revistei.  

 Articolele sunt expuse recenzării obligatorii. Pentru doctoranzi (competitori) este 

obligatorie recenzarea articolelor de către conducătorul ştiinţific. Pot fi publicate doar 

articolele care au primit recenzii pozitive. 

Colegiul Redacţional  are dreptul de a nu accepta publicarea materialelor în caz de: a) plagiat; b) 

nerespectare a cerinţelor privind condiţiile de prezentare a articolelor; c) conţinutul articolului este 

neadecvat cu profilurile revistei.  

Articolele şi recenziile  se prezintă la redacţie conform cerinţelor de prezentare cu două luni 

până la editare, pe suport electronic şi tipărite.  

 

Structura articolului: 

1. Titlul articolului (TIMES NEW ROMAN, Bold, 14 pt, centrat); în limba română  şi engleză); 

2. Autorul articolului sau Autorii – se vor scrie la un rând distanță față de titlu,  cu  TNR 12, bold, 

cursiv, aliniat stânga, astfel: se va scrie prenumele cu litere mici urmat de numele autorului cu 

litere mari. Dacă sunt mai mulți autori şi de la instituții diferite, vor fi trecuți în ordine şi vor fi 

marcați cu 1,2,3 etc. pentru identificarea mai jos a instituției din care provin. Se trec doar gradul 

şi titlul științifico-didactic, nu şi funcţiile autorilor. Se indică email-ul autorului cu care se va 

purta corespondenţa.  

3. Lucrarea ştiinţifică se prezentă în limba română sau în limba engleză. Ca excepţie pot fi 

prezentate lucrări ştiinţifice în alte limbi (rusa, franceza, germana etc.) având obligatoriu 

rezumate în engleză şi română. 

4. Rezumat: (Abstract: / Аннотация:) (Times New Roman, 10 pt, cursiv, 300 semne, în limba 

română şi engleză); 
5. Cuvinte cheie:(Keywords: / Ключевые слова:) - (Times New Roman, 10 pt, cursiv, maximum 5-8 

cuvinte reprezentative, în limba română şi engleză); 

6. Textul trebuie să cuprindă obligatoriu următoarele părţi: 

 Introducere (Introduction: Введение:) - Introducerea va prezenta sintetic necesitatea cercetărilor 

efectuate, argumentând ştiinţific oportunitatea acestora. Se vor face referiri la fluxul principal de 

informații și rezultate ale cercetărilor în domeniu, citându-se în paranteză pătrată numărul autorului 

(lucrării) studiat(e), aşa cum apare în bibliografia de la sfârșitul lucrării; 

 Materiale şi metode (pentru ştiinţele socio-umaniste se indică în caz de necesitate); 

 Rezultate şi discuţii: (Results and discussions:/Основная часть:) - este redat Conţinutul de 

bază al lucrării în care se vor prezenta rezultatele obţinute în urma cercetarilor, în succesiune 

logică pentru a permite cititorului să interpreteze corect datele. Prezentarea rezultatelor 

semnificative trebuie însoțită de discuții, comentarii care să facă referiri la interpretarea 

ştiințifică a acestora. Se vor face comparaţii cu rezultatele obţinute de alţi autori din literatura 

de specialitate studiată. 

 Concluzii:(Conclusion:/Выводы:) - Se vor trece principalele idei, concluzii, propuneri, 

recomandări etc. importante care se desprind în urma cercetărilor efectuate;  
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 Referinţe bibliografice: (Bibliography references: Библиографические сноски:) – 

maxim 15-20 referinte. 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 15-20 referinţe bibliografice. În text se vor 

indica trimiteri bibliografice (de ex., [5, p.5]).  

Textul va fi scris cu: 

• Caractere – Times New Roman; 12 pt; interval – 1,0; 

 Paper size: A4 210 x 297 mm, Margins: top – 15 mm, bottom – 20 mm, left – 20 mm, right – 20 

mm, alineat – 100 mm.  

• Lucrarea ştiinţifică poate fi prezentată va conţine 6-8 pagini A4.  

În caz dacă lucrarea este mai mare (până la 20 pag.) aceasta va fi publicată ca studiu 

atribuindu-se la categoria de articol de sinteză sau studii. 

• Elementele grafice (tabele şi figuri) se vor plasa, nemijlocit, după referinţa respectivă în text. 

Toate elementele, obligatoriu, sunt însoţite de denumire şi număr de ordine (deasupra tabelului, 

sub figură), sursă şi, după necesitate, informaţie suplimentară: note, legendă (sub element). Se 

admit figuri scanate doar de calitate înaltă. La includerea în lucrare a elementelor grafice, autorii 

sunt rugaţi să ţină cont de formatul de editare a revistei.  
IMPORTANT: Lucrările care nu vor respecta instrucţiunile menţionate privind tehnoredactarea nu 

vor fi publicate. 

Articolele tipărite  se semnează de către autor şi se fixează data.  

Toate articolele publicate trec prin Instituţia de recenzare (Anexă).   

Recenzia se scrie în limba română (rusă) şi este însoţită de semnătura recenzentului (cu gradul 

ştiinţific de doctor habilitat, doctor conferenţiar, doctor) şi ştampilă. Se trimite odată cu articolul în 

forma electronică. 

Colegiul redacţional îşi asumă responsabilitatea şi dreptul de a apela la alt recenzent pentru lucrare.  

 

Manuscrisul articolului nu se restituie.  

 

IMPORTANT: 

Autorii poarta integral responsabilitatea pentru acuratețea calculelor, datelor experimentale si 

interpretările științifice, precum şi pentru corectitudinea redactării în limba engleza, franceză etc.   

De asemenea, autorul semnează pe fiecare din exemplarele de control (ro, en) declaraţia privind 

responsabilitatea pentru autenticitatea materialului spre editare:  

Notă: Declar pe proprie răspundere că lucrarea prezentată este autentică,  fără tentă de plagiere.  

Data prezentării: _________________  

Semnătura:_________________  
 

Pentru publicarea articolelor nu se încasează taxe.  

Trimiterea lucrării(lor) presupune ca acestea sunt originale si nu au mai fost publicate sau fac 

obiectul publicării în alte reviste. 

 

Lucrările in extenso se vor  expedia prin  e-mail si vor purta numele si prenumele primului autor, 

având extensia « doc » sau « docx ». Exemplu: Horatus Adelaida 1.doc; Horatus Adelaida 2.doc 

 

Lucrările se vor expedia pe adresa email:  aurelia-turcan@mail.ru 
 

Colegiul redacţional al revistei «VECTOR EUROPEAN» 
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ANEXA 1. 

 

REGULAMENTUL 

cu privirea la recenzarea articolelor ştiinţifice în 

Revista „Vector European” 

1. Articole ştiinţifice primite de redacţia Revistei „Vector European‖  trec prin Instituţia de recenzare.   

Revista „Vector European‖ a adoptat un sistem de recenzare a articolelor şi materialelor prezentate 

spre publicare:   

1. Recenzarea de către Redactor ştiinţific şi Colegiul de recenzenţi ştiinţifici de profil (main 

editor peer review);  

2. Recenzie de „nivel deschis (open peer review - autorul şi recenzentul se cunosc reciproc) – 

recenzia este transmisă la redacţie de către autor;  

3. Recenzie de nivel „orb-unilateral (single-blind – recenzentul ştie despre autor, autorul - nu);  

4. Colegiul redacţional îşi asumă responsabilitatea şi dreptul de a apela la alt recenzent pentru 

lucrare în caz dacă nu se ajunge la un consens. În acest caz se trimite spre recenzare de nivel 

„orb-dublu‖ (double-blind - atât recenzentul, cât şi autorul, nu ştiu unul despre altul).  

2. Fiecare articol ştiinţific necesită să aibă recenzii:  

-  deschise:  primul nivel  –  recenzia (decizia) redactorului-şef; 

-  al doilea nivel  -  recenzia unui recenzent oficial, specialist în domeniu (doctor sau doctor habilitat) 

(vezi Modelul 1 al Recenziei ANEXA 2. ); 

- confidenţiale (oarbe): al treilea nivel - recenzia redactorului ştiinţific sau a unui membru al 

consiliului redacţional sau al colegiului de redacţie ) (vezi Modelul 2 al Recenziei ANEXA 2. );  

-  al patrulea nivel – la decizia consiliului redacţional şi recenzentul poate fi doar din exterior. 

Pentru publicarea articolelor doctoranzilor şi competitorilor la gradul  de doctor, în afară de  

recenzia unui specialist în domeniu se cere şi recomandarea spre publicare din partea catedrei de 

profil.  

3. Analizând recenziile, redacţia evaluează prezenţa în articole a elementelor de actualitate a 

problemei ştiinţifice pe care autorul pretinde să o soluţioneze. Recenzia necesită să descrie în mod 

clar valoarea teoretică sau aplicativă a investigaţiei, şi să coreleze constatările autorului cu conceptele 

ştiinţifice existente. Un element de bază al recenziei ar trebui să fie aprecierea de către recenzent a 

contribuţiei personale a autorului articolului la soluţionarea problemei. Este necesar de a menţiona în 

recenzie corespunderea stilului, logicii şi nivelului de accesibilitate a expunerii ştiinţifice a 

materialului de către autor, precum şi un aviz privind fiabilitatea şi valabilitatea concluziilor.  

4. După primirea recenziilor, redacţia analizează articolele prezentate şi adoptă decizia finală, în baza 

unei evaluări complete, privitor la publicarea sau ne-publicarea articolelor.   

În baza deciziei adoptate autorului i se comunică, prin e-mail sau poştă, informaţia cu privire la 

evaluarea articolului şi decizia adoptată. În cazul că se refuză de a publica articolul, recenzenţii 

rămân anonimi.  

5. Colegiul de redacţie îşi rezervă dreptul de a trimite articolul la o recenzie suplimentară externă 

anonimă (double-blind). Redactor-şef, în asemenea caz, trimite recenzentului o scrisoare în care 

solicită recenzarea, ataşând la scrisoare articolul şi modelul conform căruia se recomandă de a 

efectua recenzia.  

6. Prezenţa recenziilor pozitive nu este un motiv suficient pentru publicarea articolului. Decizia finală 

privitor la publicarea articolului este adoptată de consiliul redacţional.  

7. În cazul în care există o critică substanţială din partea recenzentului, însă articolul, la general, este 

evaluat pozitiv, consiliul redacţional poate aprecia articolul ca polemic şi poate decide de a-l publica 

în rubrica  Discuţii.  

8. Originalele recenziilor sunt păstrate la Revista „Vector European‖. 
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ANEXA 1. 

MODEL 1. 

RECENZIE 
la articolul ştiinţific  pentru Revista ştiinţifică a 

Universităţii  de Studii  Europene din Moldova 

”VECTOR EUROPEAN„ 

 

Nume / Prenume autorului (autorilor)     

Nume / Prenume conducătorului    

Denumirea  articolului:   

 Volumul     pagini,      c.a.  

Limba    

Nume / Prenume recenzentului     

Gradul ştiinţific    

Instituţia                             

                                 Rezultatele recenziei asupra articolului: 

Gradul de  noutate si importanţă a  articolului: 

 

Prezenţa în articol a elementelor de actualitate a problemei științifice abordate: 

Valoarea teoretică sau aplicativă a investigației: 

 

Obiecţiile recenzentului: 

Recomandări (dacă există): 
 

 

Decizia finală  
 

 

            DATA:                                                                                                          

            SEMNĂTURĂ                                                                                 

            Date de contact:      
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ANEXA 2. 

MODEL 2 

RECENZIE- EVALUARE 
la articolul ştiinţific________________________________ 

_________________________________________________   

                              pentru Revista ”VECTOR EUROPEAN„ 

 
2. Evaluarea pe baza formularului de mai jos. 

 (Vă rugăm, acordaţi punctaje de la 0 - 10 pentru fiecare dintre criteriile menţionate în formular.) 
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