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ȘTIINȚE JURIDICE 
 

CZU: 343.15 

UNELE CONSIDERAȚII CU PRIVIRE LA RAPORTUL DINTRE CONDIŢIILE GE-
NERALE ALE JUDECĂRII CAUZEI ŞI PRINCIPIILE PROCESULUI PENAL 

 
SEDLEȚCHI Iurie,  

profesor universitar, doctor în drept,USEM  
MILUŞEV Dmitrii ,  

conferenţiar universitar, doctor în drept, USEM 
 

REZUMAT 
În literatura ştiinţifică de specialitate nu există o definiţie clară și argumentată a condiţiilor generale ale jude-

cării cauzei penale. Formularea unei definiţii argumentate și întemeiate ştiinţific ar contribui la determinarea locului 
acestei instituţii în sistemul dreptului procesual penal, a raporturilor dintre condiţiile generale ale judecării cauzei şi 
principiile procesului penal, precum şi ar dezvălui importanţa acestei instituţii în realizarea principiilor procesului 
penal, la înfăptuirea justiţiei în cauzele penale şi la asigurarea drepturilor participanţilor la procesul penal. 

Cuvinte-cheie: legiuitorul, legea procesual–penală, principiile procesului penal, condiţiile generale ale jude-
cării cauzei. 

 
 

SOME CONSIDERATIONS CONCERNING THE REPORT BETWEEN THE GENERAL CONDITIONS 
OF THE COURT OF JUSTICE AND THE PRINCIPLES OF THE CRIMINAL PROCEEDING 

 
SEDLEȚCHI Iurie,  

PhD in Law, University Professor, 
University of European Studies of Moldova 

MILUŞEV Dmitrii,  
PhD in Law, Associate professor, 

University of European Studies of Moldova 
 

SUMMARY 
There is no accurate science-based definition in the scientific literature on the general conditions of court 

proceedings. The elaboration of a unified and accurate definition of this institute will allow to determine its place in 
the system of criminal procedure right, the correlation with the principles of the criminal procedure and stages of 
court proceedings, as well as its importance in the implementation of the criminal procedure principles, the 
administration of justice, ensuring the rights and legitimate interests of the participants of the criminal proceedings.  

Key words: legislator, criminal procedure law, principles of court proceedings, general conditions of court 
proceedings. 

 
Judecarea cauzei penale (judecata), după cum se 

ştie, constituie etapa de bază şi cea mai importantă a 
procesului penal1. Anume în cadrul judecării se reali-
zează funcția de bază a instanţei de judecată – înfăptu-
irea justiţiei în cauzele penale în scopul protejării 
drepturilor, libertăţilor fundamentale şi intereselor 
legale ale cetăţenilor şi se manifestă pe deplin princi-
piile procesului penal. Judecarea cauzei penale repre-
zintă o formă procesuală de înfăptuire a justiţiei pena-
le în societate și reprezintă o funcţie fundamentală a 
statului. O condiţie importantă care asigură exercitarea 
de către instanţa de judecată a acestei funcţii şi contri-
buie efectiv la realizarea scopului procesului penal, 

                                                           
1 O importanţă sporită i se atribuie judecăţii nu numai 
în ştiinţa dreptului procesual penal şi în practică, dar 
şi în lege, spre exemplu, în Codul de procedură penală 
al Bulgariei (art. 7). Codul a fost adoptat de către 
Adunarea Generală la 14 octombrie 2005, a întrat în 
vigoare la 29 aprilie 2006. 

este respectarea necondiţionată de către toate persoa-
nele participante la proces, a tuturor regulilor generale, 
stabilite prin lege, în conformitate cu care se desfăşoa-
ră orice procedură judiciară. Aceste reguli, prevăzute 
în Codul de procedură penală a Republicii Moldova, 
sunt denumite condiţii generale ale judecării cauzei. 

Condiţiile generale ale judecării cauzei sunt prevă-
zute de legea procesuală penală a mai multor state, 
spre exemplu, de Codurile de procedură penală a Re-
publicii Belarus [6] (art. 286-310), a Republicii Bulga-
ria [7] (art. 258-270), a Republicii Kazahstan [9] 
(art.331-349), a Republicii Moldova [3] (art. 314-
342), a Ucrainei [11] (art. 318-336), a României [5] 
(art. 349-370), a Federaţiei Ruse [10] (art. 240-260). 
Codurile de procedură  penală ale Bulgariei, Ucrainei 
şi a României le definesc ca dispoziţii generale ale 
judecării cauzei. 

În pofida faptului că condiţiile generale ale judecă-
rii cauzei reprezintă o instituţie procesuală de o deose-
bită importanţă, din punct de vedere teoretic şi practic, 
în opinia noastră, acesteia nu i se acordă atenţia cuve-
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nită în literatura ştiinţifică de specialitate. În legea 
procesuală penală actuală a Republicii Moldova defi-
niţia condiţiilor generale ale judecării cauzei penale 
lipseşte. Nu se regăseşte definiţia acestei instituții şi în 
majoritatea manualelor de drept procesual penal, edi-
tate după adoptarea Codului de procedură penală a 
Republicii Moldova. [13; 14]. În unele surse de litera-
tură de specialitate condiţiile generale ale judecării 
cauzei penale sunt denumite principii generale ale 
judecării cauzei [15]. 

Formularea unei definiţii clare și laconice ale con-
diţiilor generale ale judecării cauzei penale ar contri-
bui la determinarea locului acestei instituții în sistemul 
dreptului procesual penal, la desfășurarea raporturilor 
cu principiile generale ale procesului penal, ar demon-
stra importanța lor pentru înfăptuirea justiţiei penale şi 
asigurarea drepturilor şi intereselor legale ale partici-
panţilor la procesul penal. 

Condiţiile generale ale judecării cauzei sunt defini-
te de către unii autori, ca „reguli prevăzute de lege, 
care determină modalitatea de examinare a cauzelor pe 
tot parcursul judecării lor” [16], sau ca „reguli genera-
le obligatorii, în care, referitor la această etapă a pro-
cesului, s-au reflectat principiile procesului penal şi 
care sunt orientate spre realizarea cu succes a sarcini-
lor justiţiei”[17; 18]. Există și alte opinii, conform 
cărora, condiţiile generale ale judecării cauzei sunt 
definite ca reguli fixate în lege, care reflectă trăsăturile 
caracteristice ale judecării cauzei şi care asigură reali-
zarea, în cadrul acestei etape, a principiilor procesului 
penal [19]. 

În opinia noastră, semnele distinctive a condiţiilor 
generale ale judecării cauzei penale, formulate în 
definiţiile expuse anterior, nu în deplină măsură re-
flectă conţinutul, trăsăturile caracteristice și cele mai 
importante particularităţi a condiţiilor generale ale 
judecării cauzei ca instituţie de drept procesual penal 
și nu dau posibilitatea de a vedea clar prin ce se deo-
sebește această instituţie de alte instituţii ale dreptului 
procesual penal. În acelaşi timp noi pornim de la fap-
tul că, determină modalitatea de examinare a cauzelor 
acele norme, care nemijlocit, stabilesc consecutivitatea 
şi regulile de cercetare a probelor în cadrul judecării 
cauzei, regulile care reglementează modalitatea desfă-
şurării dezbaterilor judiciare, regulile generale, con-
form cărora are loc deliberarea şi adoptarea sentinţei. 
Principiile dreptului procesual penal își găsesc reflec-
tarea practice în toate normele procesuale penale, 
inclusiv şi în condiţiile generale ale judecării cauzei şi 
toate aceste norme sunt îndreptate spre realizarea cu 
succes a sarcinilor justiţiei.  

Considerăm, că menirea condiţiilor generale ale 
judecării cauzei este ca, prin concretizarea conţinutu-
lui principiilor procesului penal referitor la judecarea 
cauzei, să creeze condiţii necesare pentru cercetarea 
de către instanţă a circumstanţelor cauzei sub toate 
aspectele, completă şi obiectivă, şi atingerea scopului 
procesului penal în cadrul judecării cauzei. 

În opinia noastră, o definiţie mai precisă a condiţii-
lor generale ale judecării cauzei, care pe deplin reflec-
tă semnele şi particularitățile acestora ca instituţie 
procesual-penală şi care determină conţinutul şi scopul 
ei, este aceea care a fost  formulată în baza prevederi-

lor Codului de procedură penală a Republicii Moldova 
şi din care rezultă  că condiţiile generale ale judecării 
cauzei reprezintă reguli de bază consfinţite legal care 
asigură realizarea în modul cel mai consecvent a prin-
cipiilor procesului penal pentru toate treptele pe care 
le parcurge o cauză penala, reflectă trăsăturile specifi-
ce ale acestor trepte şi care servesc drept garanţii ale 
legalităţii, obiectivităţii şi imparţialităţii fazei de jude-
cată [12]. 

Analiza comparată a legislaţiilor procesual-penale 
ale Belarusului, Bulgariei, Kazahstanului, Rusiei şi 
Ucrainei demonstrează faptul că codurile de procedură 
penală ale acestor state stabilesc condiţiile generale ale 
judecării cauzei numai pentru etapa examinării cauzei 
în prima instanţă. Ele nu se răsfrâng asupra altor etape 
cum ar fi: luarea măsurilor pregătitoare pentru judeca-
rea cauzei şi şedinţa preliminară, apelul, recursul, 
revizuirea procesului penal. În plus, legiuitorul ucrai-
nean nu recunoaşte în calitate de condiţii generale ale 
judecării cauzei unele reguli, care tradiţional întră în 
categoria acestor condiţii şi anume: stabilirea limitelor 
judecării cauzei, modificarea acuzării în şedinţa de 
judecată, renunţarea procurorului la învinuire şi astfel 
restrânge cercul condiţiilor generale ale judecării cau-
zei. 

Legiuitorul moldovean a stabilit condiţii generale 
unice pentru toate etapele judecării cauzei: repartiza-
rea judecătorului cauzei parvenite pentru judecare, 
judecata în prima instanţă, apelul  şi recursul ordinar, 
recursul în anulare şi punerea în executare a hotărâri-
lor judecătoreşti. O astfel de abordare a legiuitorului o 
considerăm pe deplin argumentată şi îndreptăţită. 

Procedura în stadiile de judecată se efectuează în 
baza unor reguli procesuale care, convenţional, pot fi 
divizate în două grupe. Prima grupă include  regulile 
ce determină condiţiile judecării cauzei şi consecutivi-
tatea judecării, ele fiind comune pentru toate etapele 
judecării cauzei și, prin urmare, valabile în toate aces-
te etape. Astfel, practic la toate etapele judecării se 
aplică regulile: nemijlocirii, oralităţii judecării cauzei 
şi a publicităţii şedinţei de judecată; egalităţii în drep-
turi a părţilor; conducerii de către preşedinte a şedinţei 
de judecată;  întocmirii  procesului-verbal al şedinţei 
de judecată; participării la judecarea cauzei a procuro-
rului, inculpatului, apărătorului, părţii vătămate, părţii 
civile şi părţii civilmente responsabile; amânării şedin-
ţei de judecată; suspendări judecării cauzei,  încetării 
procesului penal în şedinţa de judecată.  

Cea de-a doua grupă cuprinde reguli speciale de 
efectuare a unor acţiuni procesuale concrete la acea 
sau altă etapă a judecării cauzei. La acestea se referă, 
spre exemplu, regulile de soluţionare a cauzei în pro-
cedura medierii ori împăcării părţilor, de desfăşurare a 
şedinţei preliminare, de numire a cauzei spre judecare, 
care se aplică la etapa punerii pe rol a cauzei penale. 
Pentru etapa judecăţii în prima instanţă sunt specific 
regulile de stabilire a identităţii inculpatului, de cerce-
tare judecătorească, de desfăşurare a dezbaterilor 
judiciare şi de adoptare a sentinţei. Regulile de decla-
rare a apelului şi recursului, de judecare a acestora şi 
altele se aplică judecăţii în căile de atac. 

Regulile procesuale, aplicabile tuturor etapelor ju-
decării cauzei, au fost incluse de către legiuitorul 
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moldovean într-un capitol separate denumit “Condiţii-
le generale ale judecării cauzei” şi plasat sub numărul 
unu în titlul care reglementează ordinea de judecare a 
cauzei la fiecare etapă. În aşa mod legiuitorul, în pri-
mul rând, a extins sfera de aplicare a condiţiilor gene-
rale nu numai la etapa procedurii în primă instanță dar, 
de asemenea, şi la etapele ulterioare: apelul, recursul, 
recursul în anulare şi punerea în executare a hotărâri-
lor judecătoreşti. În al doilea rând a fost exclusă nece-
sitatea dublării acestora în procesul reglementării 
ordinii de efectuare în fiecare etapă a judecaţii.  

Aceste reguli se aplică nu doar în una din etapele 
judecării cauzei dar, ca şi în cazul principiilor  proce-
sului penal - în toate etapele, fiind comune pentru ele.  
Dacă vreo una dintre aceste reguli nu poate fi aplicată 
într-o etapă, legea conține clauza relevantă, de exem-
plu, procesul-verbal al şedinţei de judecată se întoc-
meşte doar în cazul judecării cauzei în primă instanţă 
şi în instanţa de apel (alin. (1) al art. 336 din Codul de 
procedură penală), admisibilitatea recursului declarat 
împotriva hotărârii instanţei de apel se examinează 
fără citarea părţilor, dacă cauza nu prezintă un interes 
deosebit pentru jurisprudenţă (articolele 432, 433 din 
Codul de procedură penală). 

Fiind comune pentru toate etapele judiciare, aceste 
reguli, în acelaşi timp, nu sunt principii ale procesului 
penal care, “exercitând rolul unor construcţii impor-
tante” ale întregului bloc al procedurii penale [20], 
sunt aplicabile în toate etapele de derulare a procesului 
penal şi nu doar în etapele judecării cauzei şi care 
guvernează întreaga activitate procesuală desfășurată 
într-o cauză penală de la început până la sfârșit.  

Codul de procedură penală al Republicii Moldova 
a extins substanțial instituţia condiţiilor generale ale 
judecării cauzei, incluzând în ea dispoziţii noi şi origi-
nale , care lipsesc în instituţiile procesual-penale simi-
lare ale altor state. Din categoria acestora fac parte 
regulile de citare a părţilor la judecată (art. 319 din 
Codul de procedură penală), de prezentare a probelor 
suplimentare şi de renunţare la probe (art. 327 și 328), 
regulile de soluţionare a cauzei (art. 338), regulile 
procedurii deliberării (art. 339), pronunţării hotărârii 
(art. 340) şi altele. 

De asemenea, în Codul de procedură penală al Re-
publicii Moldova, spre deosebire de Codurile de pro-
cedură penală din alte state, în calitate de condiţie 
generală a judecării cauzei se indică contradictorialita-
tea judecării cauzei (art. 314). Fără îndoială, contra-
dictorialitatea este o garanţie esenţială care contribuie 
la aflarea adevărului în cauza penală în procesul jude-
cării şi la pronunţarea unei sentinţe legale, întemeiate 
şi echitabile. Însă contradictorialitatea trebuie să fie 
la fel asigurată şi în etapele fazei prejudiciare - în 
procesul efectuării urmăririi penale, unde funcţiile 
acuzării şi apărării sunt separate şi exercitate de diferi-
te organe şi persoane. În acest sens, contradictorialita-
tea justificată a fost ridicată la rang de principiu al 
procesului penal atât de legiuitorul moldovean (art. 24 
din Codul de procedură penală), cât şi de legiuitorii 
din Belarus (art. 24), Bulgaria (art. 12), Kazahstan 
(art. 23), Federaţia Rusă (art. 15), Ucrainei (art. 22) şi 
a altor ţări. 

Prin urmare, cerinţa legiuitorului de a asigura con-
tradictorialitatea pe parcursul întregului proces penal 
este una fundamentală şi se extinde asupra tuturor 
etapelor procesului penal, inclusive şi asupra etapelor 
judecării cauzei, şi care determină esenţa, caracterul şi 
particularităţile de bază ale procesului penal în între-
gime şi nu doar a unei părţi a lui. 

Din aceste considerente, deducem că contradictori-
alitatea, care este formulată în art. 24 din Codul de 
procedură penală ca principiu al procesului penal, nu 
ar trebui să fie considerată, totodată, şi ca fiind o con-
diţie generală a judecării cauzei. Contradictorialitatea, 
în calitate de principiu al procesului penal, are o im-
portanţă procesuală mult mai mare decât în calitatea 
de condiţie generală a judecării cauzei şi cu siguranţă, 
urmează a fi realizată în cadrul tuturor fazelor proce-
sului penal. Considerăm că acestea au fost consideren-
tele, de care au ţinut cont legiuitorii acelor state care 
nu “au dublat” această prevedere legală  şi nu i-au 
acordat statut de condiţie generală a judecării cauzei. 

Prevederile cu privire la publicitatea şedinţei de 
judecată, de asemenea, au fost încorporate de către 
legiuitorul din Republica Moldova în calitate de prin-
cipiu al procesului penal şi în calitate de condiţie ge-
nerală a judecării cauzei (articolele 18 şi 316 din Co-
dul de procedură penală). În mod analogic au procedat 
şi legiuitorii din Belarus (art. 23 şi 287), Bulgaria (art. 
20 şi 263), Ucraina (art. 27 şi 328). În Codul de pro-
cedură penală al Kazahstanului publicitatea este indi-
cată doar ca un principiu al procesului penal (art. 29). 

Însă analiza normelor Codurilor de procedură pe-
nală ale Republicii Moldova şi ale Kazahstanului, 
codurilor analogice ale altor state, în care sunt fixate 
dispoziţii generale şi reguli concrete referitoare la 
efectuarea urmăririi penale, demonstrează faptul, că 
principiul publicităţii, în aceste norme, nu a fost dez-
voltat și consolidate în continuare. În faza de urmărire 
penală publicitatea practic lipseşte. Astfel, Codurile de 
procedură penală ale Belarusului (art. 198), Kazahsta-
nului (art. 201), Rusiei (art. 161), Ucrainei (art. 222) 
conţin norme care interzic divulgarea datelor urmăririi 
penale. Mai mult ca atât, în Codul penal al Republicii 
Moldova [4]este prevăzută răspunderea penală pentru 
divulgarea datelor urmăririi penale (art. 315), iar Co-
dul penal din Kazahstan [8] prevede sancţiuni pentru 
divulgarea datelor procedurii prejudiciare (art. 423). 
Restricţii similar întâlnim şi în legislaţiile multor altor 
ţări. De aceea, în opinia noastră, prevederea legală 
referitoare la publicitatea şedinţei de judecată nu poate 
fi ridicată la rang de principiu al procesului penal. 

Argument în favoarea acestei opinii ne servesc: 
formularea acestei prevederi legale – publicitatea 
şedinţei de judecată şi determinarea conţinutului ei –în 
toate instanţele judecătoreşti şedinţele sunt publice, cu 
excepţia cazurilor prevăzute de Codul de procedură 
penală (art. 18 şi 316 din Codul de procedură penală 
al Republicii Moldova, art. 23 din Codul de procedură 
penală al Republicii Bielarus, art. 29 din Codul de 
procedură penală al Republicii Kazahstan).Prin urma-
re, cerinţa respectării publicităţii se referă doar la 
etapele judecării cauzei penale şi pe parcursul acesto-
ra se realizează de către instanţele de judecată în 
deplină măsură. De aceea, fără a reduce importanţa pe 
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care o are această prevedere legală, considerăm că i se 
poate oferi doar calitatea de condiţie generală a jude-
cării cauzei. 

Vom remarca că, potrivit art. 117 din Constituţia 
Republicii Moldova [1], „în toate instanţele judecăto-
reşti şedinţele de judecată sunt publice”. Însă publici-
tatea specific judecăţii nu este prevăzută şi pentru faza 
de urmărire penală, deoarece multe din activitățile 
specifice acestei faze au un caracter secret. În Conven-
ţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor 
fundamentale [2] este stipulate, că orice persoană are 
dreptul la judecarea în mod echitabil, în mod public a 
cauzei sale (art. 6 paragraful 1). În Codul de procedură 
penală al Federaţiei Ruse publicitatea şedinţei de jude-
cată este indicată numai în calitate de condiţie genera-
lă a judecării cauzei (art. 241),iar în Codul de procedu-
ră penală al României prevederile articolului 352 
„Publicitatea şedinţei de judecată” sunt incluse doar în 
cuprinsul părții speciale a titlului III  Judecata, capito-
lul I Dispoziții generale. 

În trecut, codurile de procedura penala din toate 
republicile Uniunii Sovietice, în calitate de condiţie 
generală a judecării cauzei,implicau cerinţa continui-
tăţii şedinţei de judecată, potrivit căreia  judecătorii nu 
erau în drept, până la terminarea judecării cauzei res-
pective cu pronunțarea hotărârii, să participe concomi-
tent şi la examinarea altor cauze [21]. După părerea 
juriştilor, respectarea acestei cerinţe contribuia la o 
percepere mai profundă de către judecători a tuturor 
circumstanţelor cauzei, ceea ce era foarte important 
pentru analiza și aprecierea corectă a materialului 
probator administrat în cauză [22]. 

În prezent, această prevedere, în calitate de condi-
ţie generală a judecării cauzei şi garanţie a respectării 
de către judecători a principiului judecării cauzei în 
termene rezonabile, continuă să fie reglementată şi în 
noul Cod de procedură penală al Republicii Belarus, 
care prevede că judecarea oricărei cauze penale se 
desfăşoară neîntrerupt, pe parcursul zilei de muncă, 
cu excepţia cazurilor când se anunţă întrerupere la  
solicitarea părţilor sau la latitudinea instanței (art. 
286) şi în Codul de procedură penală al Ucrainei, care 
stipulează că judecarea cauzei are loc în mod conti-
nuu, exceptând timpul de odihnă (art. 322). În acelaşi 

timp nu se consideră încălcare a continuităţii cazurile 
de amânare a şedinţei de judecată din motivul nepre-
zentării părţilor şi a altor persoane participante la 
proces, efectuării expertizei precum şi din cauza 
unor alte circumstanţe prevăzute de lege. 

Merită atenţie şi poziţia legiuitorului bulgar, care a 
menţinut condiţia continuităţii şedinţei de judecată, 
însă a limitat perioada de valabilitate a ei, formulând 
această condiţie astfel: „după închiderea dezbaterilor 
judiciare şi rostirea ultimului cuvânt de către incul-
pat, membrii completului de judecată nu sunt în drept, 
până la adoptarea sentinţei, să judece o altă cauză” 
(art. 259 din Codul de procedură penală). 

Rezumând cele expuse mai sus, concluzionăm ur-
mătoarele: 

Condiţiile generale ale judecării cauzei sunt reguli 
unice pentru toate etapele judecării cauzei, stabilite de 
legea procesual penală, care concretizează conţinutul 
principilor procesului penal şi asigură realizarea lor în 
etapele judecării cauzei penale, având destinaţia de a 
crea condiţii pentru realizarea cu succes şi deplină a 
scopului procesului penal în faza judecăţii. 

Instituţia condiţiilor generale ale judecării cauzei 
îmbină reguli ale procedurii în cauzele penale comune 
pentru toate etapele judiciare. Aceste reguli concreti-
zează conţinutul principiilor procesului penal şi garan-
tează punerea în aplicare a lor în toate etapele judecă-
rii cauzei penale, constituie o verigă intermediară şi de 
legătură între principiile procesului penal şi regulile de 
efectuare a acţiunilor procesuale concrete în faza jude-
căţii. Ele reflectă specificul judecării cauzelor penale, 
reprezintă garanţii de asigurare a cercetării multilate-
rale şi în deplină măsură a circumstanţelor cauzei şi 
urmează a fi aplicate în toate etapele judecării cauzei – 
atât la examinarea în prima instanţă cât şi în instanţele 
ierarhic superioare. Intenţia acestor reguli este de a 
crea un regim juridic special şi condiţii care să contri-
buie la soluţionarea efectivă a sarcinilor procedurii 
penale în faza judecăţii. 

Cercetările în domeniul instituţiei condiţiilor gene-
rale ale judecării cauzei vor contribui la dezvoltarea în 
continuare şi la consolidarea dispoziţiilor juridice ale 
acesteia şi a practicii de aplicare a condiţiilor  mențio-
nate. 
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REZUMAT 
Existenţa fenomenului infracţionalităţii face ca statul să reacţioneze la el prin politica sa penală. Modalităţile 

de reacţie penală pot fi diferite. Acestea pot duce la mărirea numărului de condamnări, creşterea recidivei etc. sau, 
dimpotrivă, să contribuie la menţinerea calităţilor omeneşti ale persoanei, deşi e  infractor. La aplicarea pedepselor 
privative de libertate se bazează pe ideea că individul se va reţine de la săvârşirea infracţiunii din frica de a fi privat 
de propria libertate. 
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SUMMARY 
The existence of the crime phenomenon makes the state to react to it through its criminal policy. Ways of 

criminal reaction can be different.  
These may increase the number of convictions, increase relapse, etc. or, on the contrary, to contribute to 

maintaining the person's human qualities, although he is a criminal.  
When applying custodial sentences, it is based on the idea that the individual will retain from committing the 

offense in the fear of being deprived of his own freedom. 
Keywords: international law, crime phenomenon, alternative measures to deprivation of liberty, community 

sanctions, treatment of prisoners, treatment of persons against whom have been applied community sanctions. 
 

În dreptul internaţional, prin standarde internaţio-
nale înţelegem „cele mai generale reguli de comporta-
re în domeniile concrete ale vieţii sociale sau norme 
internaţional-juridice care conţin cerinţele pe care 
membrii societăţii internaţionale le înaintează unul 
faţă de altul. Mai jos de nivelul determinat de societa-
tea internaţională statele convin să nu se coboare” [17, 
p.117]. 

Deşi pedepselor privative de libertate, în virtutea 
impactului deosebit pe care îl are izolarea de societate 
asupra celui sancţionat, în actele internaţionale li este 
acordată o atenţie mai substanţială, sancţiunile, a căror 
executare nu implică izolarea de societate, numite în 
actele internaţionale - sancţiuni comunitare, în ultimul 
timp tot mai des îşi găsesc reglementarea în documen-
tele internaţionale oficiale. 

Tradiţional, în practica internaţională se distinge 
„tratamentul deţinuţilor” şi „tratamentul persoanelor 
faţă de care au fost aplicate sancţiuni comunitare” [8, 
p.156]. Astfel, putem distinge două categorii de acte 
internaţionale: care reglementează aplicarea şi execu-
tarea pedepselor privative de libertate şi care regle-
mentează aplicarea şi executarea pedepselor şi altor 
măsuri alternative privaţiunii de libertate. Ţinând cont 
de faptul că, în actele internaţionale, pentru a desemna 
alternativele privaţiunii de libertate se utilizează mai 
des termenii ,,sancţiuni comunitare” sau “sancţiuni şi 

pedepse neprivative de libertate”, în prezentul articol 
vom utiliza mai frecvent anume aceşti termeni. 

Independenţa relativă a standardelor internaţionale 
în domeniul alternativelor privaţiunii de libertate se 
manifestă, în primul rând în caracterul omogen al 
raporturilor reglementate, în al doilea rând - în deose-
birea calitativă a raporturilor care apar în legătură cu 
executarea pedepselor legate de izolarea de societate, 
în al treilea rând - este evident un regim de reglemen-
tare distinct, căci “acţionează un şir de principii speci-
fice, dispoziţii generale şi norme concrete ce necesită 
examinarea acestei grupe de norme separat de stan-
dardele executării privaţiunii de libertate” [16, p.311]. 
În plus,  această grupă de norme are un scop bine 
determinat - în consecinţă, să contribuie la reducerea 
aplicării privaţiunii de libertate în plan internaţional. 

 În afară de aceste semne - obiect şi reglementare - 
grupa respectivă de norme are un caracter de izolare 
normativă, adică cumularea lor în acte normative 
separate. Unii reprezentanţi ai ştiinței dreptului execu-
ţional-penal susţin că partea covârşitoare a acestora 
este inclusă într-un singur act - Regulile minimale ale 
Naţiunilor Unite pentru elaborarea unor măsuri nepri-
vative de libertate (Regulile de la Tokyo) [12, p.87]. 
Desigur,  actele internaţionale care reglementează 
relaţiile sociale ce apar în legătură cu executarea mă-
surilor neprivative de libertate sunt mai numeroase, 
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însă Regulile de la Tokyo reprezintă, indubitabil, cel 
mai important şi amplu act internaţional în acest do-
meniu. Un alt act important îl constituie Recomanda-
rea nr. R (92) 16 a Comitetului de Miniştri către state-
le membre referitoare la Regulile europene asupra 
sancţiunilor aplicate în comunitate, aprobată de Comi-
tetul de Miniştri la 19 octombrie 1992. Merită a fi 
menţionat şi unul dintre cele mai recente acte în do-
meniul alternativelor privaţiunii de libertate - Reco-
mandarea 22 (2002) a Comitetului de Miniştri către 
statele membre privind îmbunătăţirea aplicării norme-
lor europene cu privire la sancţiunile şi măsurile co-
munitare [7]. Adoptarea acestui din urmă act denotă 
faptul că, interesul şi preocuparea comunităţii interna-
ţionale faţă de problemele legate de alternativele pri-
vaţiunii de libertate nu scade, ci din contra, sporeşte, 
impunând teoreticienii şi practicienii la elaborarea 
noilor tehnici şi recomandări în domeniu. 

Cu referire la standardele internaţionale privind 
executarea pedepselor, putem distinge următoarele 
criterii de clasificare: 
 după gradul de obligativitate - reguli obliga-

torii şi reguli de recomandare; 
 după nivelul de reglementare (sau sfera de 

acţiune) - se disting standarde universale, regionale şi 
locale; 
 după gradul de specializare - standarde cu ca-

racter general, standarde ce se referă la asigurarea 
drepturilor omului în cadrul justiţiei penale, standarde 
privind tratamentul condamnaţilor la executarea pe-
depselor penale, standarde privind privaţiunea de 
libertate, standarde ce reglementează executarea pe-
depselor şi măsurilor neprivative de libertate [11]. 

Această clasificare, însă nu reflectă sub toate as-
pectele specificul standardelor în domeniul executării 
măsurilor alternative privaţiunii de libertate. Menirea 
lor constă în a marca modelul optimal al unui sau altui 
sistem de executare a pedepselor penale, în a propune 
statelor căi reale de implementare a acestora în legisla-
ţia şi practica naţională. Pe acest motiv, nu este sufici-
ent doar de a expune în formă informaţională conţinu-
tul standardelor, este necesar, de asemenea, de a sepa-
ra momentele lor raţionale privind multiplele laturi ale 
executării pedepselor şi măsurilor neprivative de liber-
tate. 

O trăsătură distinctă a standardelor privind măsuri-
le alternative privaţiunii de libertate o constituie carac-
terul lor de recomandare, ceea ce exclude existenţa 
unui mecanism de impunere a respectării standardelor 
în cauză. Totodată, acestea, fiind elaborate pe parcur-
sul anilor de către diferite organisme internaţionale cu 
o reputaţie incontestabilă, având la bază experienţa 
mai multor state şi a mai multor experţi de forţă în 
domeniu, au căpătat o autoritate internaţională deose-
bită, fapt ce le acordă un rol important în perfecţiona-
rea şi definitivarea legislaţiei interne a statelor care 
promovează respectarea drepturilor omului. 

Cronologic am putea evidenţia următoarele etape 
de elaborare şi definitivare a standardelor internaţiona-
le în domeniul măsurilor alternative privaţiunii de 
libertate. 

La Congresul I de la Geneva (1955) cu tema “In-
stituţiile penitenciare de corectare de tip deschis” au 

fost examinate următoarele probleme: definirea con-
ceptului de „penitenciar de tip deschis”; criteriile de 
selectare a infractorilor ce pot fi deţinuți aici; condiţii-
le funcţionării lor eficiente; priorităţile sistemului 
penitenciar de tip deschis. Pe parcursul discuţiilor s-a 
atras atenţia asupra importanţei şi utilităţii penitencia-
relor, în care condiţiile de deţinere esenţial s-ar deo-
sebi de condiţiile din penitenciarele de tip închis şi, 
mai cu seamă, de condiţiile din închisori [8, p.131]. 

La Congresul II de la Londra (1960) au fost puse 
în dezbatere întrebările despre tratamentul infractorilor 
liberaţi din detenţie [13, p. 46-52]. 

În raportul de la Congresul III desfăşurat la Stoc-
kholm (1965) în cadrul discuţiilor asupra temei „Con-
damnarea condiţionată şi alte măsuri extrainsti-
tuţionale” s-a afirmat că condamnarea condiţionată 
este o măsură de tratament al infractorilor ce poate fi 
utilizată foarte flexibil. Deja atunci s-a menţionat că 
această măsură poate fi examinată ca un element prin-
cipal al politicii penale atât în statele dezvoltate, cât şi 
în cele în curs de dezvoltare. Acolo unde politica pe-
nală avea la bază categoriile de pedepse tradiţionale 
(privaţiunea de libertate), introducerea condamnării 
condiţionate a fost un pas important în evoluţia sa [9, 
p. 50-52]. 

În cadrul următorului congres, Congresul IV, care 
a avut loc la Kyoto în 1970, s-a exprimat speranţa 
privind utilizarea moderată pe viitor a pedepselor 
penale, în aşa fel încât până la urmă să fie pus în de-
tenţiune un număr cât mai mic de condamnaţi. 

La Congresul V de le Geneva (1975) întrebarea 
despre alternativele privaţiunii de libertate se discuta 
deja în calitate de subpunct (compartiment) aparte din 
ordinea de zi. Aici pentru prima dată s-a propus elabo-
rarea unor reguli de comportare cu persoanele con-
damnate la pedepse neprivative de libertate. Congresul 
a desemnat două etape de elaborare a noilor Reguli: la 
prima etapă era necesar doar de a elucida care sunt 
aceste măsuri de influenţă juridico-penală, de a elabo-
ra formele de executare a acestora şi de a formula 
principiile lor de bază [14, p.47]; la etapa a două tre-
buia de trecut la elaborarea textului propriu-zis al 
acestor reguli. Condiţia obligatorie la întocmirea do-
cumentului în cauză era ca toate categoriile de pedep-
se prevăzute în el să fie alternative privaţiunii de liber-
tate. 

La Congresul VI de la Canacas (1980) un punct 
separat al ordinii de zi a fost destinat problemei pri-
vind dezinstituționalizarea sistemului de corecţie. 
Termenul „dezinstituționalizare” - înseamnă trecerea 
de la instituţii de corecţii de tip închis la cele de tip 
deschis. Unii autori dau o interpretare mai extensivă 
acestui termen, concepându-l ca un proces de lărgire a 
sferei de utilizare a măsurilor alternative privaţiunii de 
libertate şi de reducere a numărului de sentințe priva-
tive de libertate. 

Premisele realizării acestui program erau, în opinia 
participanţilor la acest congres, următoarele: 

- conturarea unei convingeri în societate că sentin-
ţa de condamnare este o măsură    excepţională şi nu 
una ordinară; 

- determinarea gradului de participare a comunită-
ţii la realizarea şi susţinerea programelor concrete de 
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dezinstituționalizare; 
- asigurarea acestor programe cu resurse materiale 

şi umane; 
- asigurarea unei aprecieri periodice a influenţei 

acestor programe asupra delincvenţilor, sistemelor de 
corectare şi asupra comunităţii; 

- asigurarea orientării cuvenite a colaboratorilor 
sferei de conducere a justiţiei penale (judecătorii, 
poliţie, procuratură, administraţia penitenciarelor) 
referitor la scopurile şi strategiile dezinstituționalizării 
[10, p. 311-316]. 

Rezoluţia nr. 8 „Alternativele detenţiei” adoptată 
de Congresul VI al ONU recomanda statelor: să studi-
eze legislaţia lor cu scopul de a înlătura obstacolele 
juridice din calea utilizării alternativelor pedepsei cu 
închisoarea în acele ţări, unde astfel de obstacole exis-
tă; să determine un şir de alternative privaţiunii de 
libertate noi, care ar putea fi utilizate fără a crea un 
pericol securităţii sociale, pentru a fi incluse ulterior în 
legislaţia penală a statelor; să depună toate eforturile 
pentru asigurarea cu resursele necesare; ţinând cont de 
legislaţia naţională, să creeze condiţii maxime pentru 
aplicarea măsurilor alternative. 

Alături de cele enumerate s-a propus de a stimula 
participarea comunităţii la aplicarea alternativelor şi în 
lucrul direcţionat spre resocializarea infractorilor 
(delincvenţilor). În context, a fost propus de a mobili-
za toate eforturile pentru informarea comunităţii des-
pre avantajele alternativelor pedepsei cu închisoarea şi 
de a contribui la perceperea corectă a acestora [15, p. 
140-144]. 

 La Congresul VII al ONU de la Milano (1985) 
privind prevenirea infracţionalităţii şi tratamentul 
infractorilor s-a aprobat Rezoluția nr. 16 privind redu-
cerea numărului de deţinuţi, alternativele la pedeapsă 
cu închisoarea şi reintegrarea socială a infractorilor. 

Către Congresul VIII de la Havana (1990) a fost 
pregătit un raport special despre alternativele pedepsei 
cu închisoarea şi s-a propus proiectul Regulilor mini-
male standard pentru elaborarea unor măsuri nepriva-
tive de libertate. Iniţiativa acestui proiect, organizării 
unui şir de cursuri şi consfătuiri ale experţilor prove-
nea de la Institutul ONU pentru Asia şi Extremul 
Orient privind prevenirea infracţionalităţii şi tratamen-
tul infractorilor cu sediul la Tokyo, ceea ce a făcut ca 
proiectul să fie prezentat Congresului VIII cu denumi-
rea „Regulile de la Tokyo”. 

Numeroase instituţii, organizaţii şi experţi şi-au 
adus aportul la pregătirea acestui proiect. Documental 
a fost discutat şi adoptat în prealabil la cinci consfătu-
iri regionale şi la Consfătuirea interregională de la 
Viena (1988). Institutul ONU de la Helsinki privind 
prevenirea infracţionalităţii şi combaterea ei a prezen-
tat, la rândul său, o analiză regională a alternativelor 
pedepselor privative de libertate. 

Deci, în rezultatul dezbaterilor intensive şi înde-
lungate, „Regulile de la Tokyo” au fost adoptate de 
Congresul VIII, fiind aprobate de Adunarea Generală 
a ONU la 14 decembrie 1990 prin Rezoluţia 45/110. 

Analizând actele internaţionale ce consfinţesc 
standardele internaţionale privind măsurile alternative 
privaţiunii de libertate pot fi desprinse mai multe pre-
vederi de bază. Astfel, actele internaţionale în cauză 

determină sarcinile ce sunt fixate de către state în 
vederea implementării alternativelor. Aceste sarcini 
sunt formulate în pct. 1 al Regulilor de la Tokyo şi în 
preambulul Recomandării nr. (92) 16 a Comitetului de 
Miniştri. 

Formulând sarcini, standardele determină şi prin-
cipiile fundamentale de elaborare a sistemului de 
pedepse penale al unui stat, care se reduc la următoa-
rele: 

1) statele trebuie să aibă în legislaţia naţională un 
număr suficient de măsuri alternative privaţiunii de 
libertate, elaborate în conformitate cu situaţia politică, 
economică, socială şi culturală din fiecare ţară, adică 
să fie respectat principiul suficienţei şi deplinătăţii 
măsurilor alternative privaţiunii de libertate; 

2) controlul asupra condamnaţilor la pedepse ne-
privative de libertate trebuie să fie realizat numai în 
măsura în care este necesar pentru a asigura executa-
rea corespunzătoare a acestora şi trebuie să se bazeze 
pe principiul intervenţiei minime în viaţa privată a 
condamnatului; 

3) aplicând măsura alternativă privaţiunii de li-
bertate, instanţa de judecată trebuie să ia în considera-
ţie, pe cât posibil, necesităţile delincventului din per-
spectiva readucerii lui la viaţa normală în societate, 
adică să ţină cont de principiul compatibilităţii intere-
selor condamnatului cu interesele societăţii şi ale 
victimei; 

4) condamnaţii la măsurile alternative privaţiunii 
de libertate trebuie să se afle în vizorul organelor şi 
instituţiilor competente pe întreaga perioadă de execu-
tare a măsurii, la nevoie fiindu-le acordat ajutorul 
psihologic, social, material; 

5) caracterul şi termenul măsurilor alternative 
privaţiunii de libertate trebuie să corespundă gravităţii 
infracţiunii săvârşite, personalităţii condamnatului, 
altor circumstanţe ale cauzei; 

6) finanţarea organelor care execută alternativele 
privaţiunii de libertate trebuie să fie asigurată atât de 
către stat, cât şi de organizaţiile obşteşti, adică trebuie 
urmat principiul compilării finanţării publice şi private 
la executarea alternativelor privaţiunii de libertate. În 
acelaşi timp, potrivit pct.42 al Regulilor europene 
asupra sancţiunilor aplicate în comunitate (în continu-
are - Regulile europene) autoritatea de executare nu 
trebuie să depindă nicicând de contribuţiile financiare 
ale terţilor; 

7) neîndeplinirea de către condamnat a condiţii-
lor şi obligaţiilor ce rezultă din alternativele privaţiunii 
de libertate nu trebuie să constituie în sine o infracţiu-
ne separată şi să atragă constrângerea statală supli-
mentară. În plus, anularea unei măsuri alternative 
privaţiunii de libertate aplicate anterior nu trebuie să 
atragă obligatoriu aplicarea unei pedepse privative de 
libertate (pct. 14. 3 al Regulilor de la Tokyo, regula 86 
a Regulilor europene); 

8) alternativele privaţiunii de libertate trebuie să 
aibă cea mai mare semnificaţie posibilă pentru delin-
cvent şi să contribuie la dezvoltarea personală şi socia-
lă necesară delincventului cu scopul de a permite 
inserţia sa socială. Metodele de îngrijire şi control vor 
trebui să fie aplicate în acord cu aceste obiective (re-
gula 55 a Regulilor europene); 
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9) aplicarea măsurilor alternative privaţiunii de 
libertate trebuie să constituie o parte a tendinţei statu-
lui spre decriminalizarea şi depenalizarea în state a 
unui şir întreg de infracţiuni, iar izolării trebuie să fie 
supuse doar persoanele care au comis cele mai grave 
infracţiuni; 

10) obligaţiile aplicate condamnaţilor trebuie să 
fie nu iraţionale, ci socialmente utile şi importante, iar 
aplicarea muncii ca măsură alternativă nu trebuie să 
aibă drept scop obţinerea venitului pentru un stat sau o 
întreprindere. 

O atenţie deosebită standardele acordă persoanelor 
care participă la executarea măsurilor comunitare. 
Standardele delimitează personalul calificat, voluntarii 
şi participarea colectivităţii la lucrul cu condamnații. 
Regulile europene menţionează despre participarea 
comunitară, la care atribuie persoanele private, orga-
nismele, serviciile publice şi private interesate de 
executarea sancţiunilor comunitare. 

 Potrivit pct. 15.2 al Regulilor de la Tokyo, per-
soanele numite pentru a aplica măsurile neprivative de 
libertate ar trebui să facă parte din personal calificat şi 
să aibă, pe cât posibil, o pregătire de specialitate adec-
vată şi o anumită experienţă practică. Personalului 
trebuie să i se acorde statut, o remuneraţie şi avantaje 
adecvate, ţinându-se cont de natura muncii cerute şi să 
i se ofere posibilităţile de perfecţionare, precum şi 
perspective de a face carieră (pct. 15.3 al Regulilor de 
la Tokyo). Totodată, personalului trebuie să i se asigu-
re un statut de funcţionar egal cu cel al altui personal 
profesional care exercită funcţii comparabile. De rând 
cu aceasta, regula 38 a Regulilor europene specifică că 
personalul însărcinat cu executarea trebuie să fie în 
număr suficient pentru a-şi asuma efectiv multiplele 
sarcini care îi revin. Spre regret, în Republica Moldo-
va această normă nu se respectă, cauza fiind prestigiul 
scăzut şi salarizarea insuficientă a personalului din 
instituţiile execuţional-penale care atrag după sine 
insuficienţa de cadre calificate, ceea ce se răsfrânge 
negativ asupra eficacităţii lucrului cu condamnaţii. În 
plus, statele de personal ale organelor care se ocupă cu 
executarea măsurilor alternative privaţiunii de libertate 
sunt insuficiente ca număr de persoane. Astfel, potrivit 
datelor parvenite de la Departamentul de Executare, în 
secţiile de probaţiune ale oficiilor de executare terito-
riale activează 138 de consilieri de probaţiune. Ţinând 

cont de numărul enorm de persoane care se află la 
evidenţă în legătură cu executarea alternativelor priva-
ţiunii de libertate, devine evident că eficacitatea activi-
tăţii acestor oficii este scăzută. 

Făcând o sinteză putem specifica următoarele 
momente importante: 

- actele internaţionale din domeniul tratamentului 
persoanelor condamnate pot fi grupate în două catego-
rii: care reglementează aplicarea şi executarea pedep-
selor privative de libertate şi cele care reglementează 
aplicarea şi executarea pedepselor şi altor măsuri 
alternative privaţiunii de libertate; 

- standardele internaţionale în domeniul alterna-
tivelor privaţiunii de libertate posedă un şir de trăsă-
turi specifice care îi acordă un caracter de autonomie 
în cadrul actelor internaţionale; 

- standardele internaţionale în domeniul alterna-
tivelor privaţiunii de libertate poartă un caracter de 
recomandare, dar fiind elaborate pe parcursul anilor de 
către diferite organisme internaţionale cu o reputaţie 
incontestabilă, având la bază experienţa mai multor 
state şi a mai multor experţi de forţă în domeniu, au 
căpătat o autoritate internaţională deosebită, fapt care 
le acordă un rol important în perfecţionarea şi definiti-
varea legislaţiei interne a statelor care promovează 
respectarea drepturilor omului; 

- în evoluţia lor, standardele internaţionale în 
domeniul alternativelor privaţiunii de libertate au 
trecut diferite etape de elaborare şi definitivare; 

- pot fi determinate trei etape de realizare a sarci-
nilor şi principiilor standardelor internaţionale în do-
meniul alternativelor privaţiunii de libertate: etapa 
prejudiciară, etapa judiciară şi etapa executării sentin-
ţei. 

Concluzii. În contextul celor expuse, având în ve-
dere baza teoretico-ştiinţifică a standardelor internaţio-
nale cu privire la măsurile alternative privaţiunii de 
libertate, domeniul de reglementare  a  acestora deose-
bit de important şi tendinţa statului nostru de a ajusta 
legislaţia naţională la prevederile internaţionale, con-
siderăm imperios necesară implementarea acestor 
prevederi în actele juridice naţionale, fapt care va 
spori respectarea şi promovarea drepturilor celor sanc-
ţionaţi, iar pe cale de consecinţă şi ale întregii socie-
tăţi. 
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1. Ce este manipularea prețurilor de transfer?  
Manipularea prețurilor de transfer constă în ma-

nevrarea sau trucarea valorii bunurilor – corporale sau 
necorporale – înstrăinate între persoane afiliate, prin 
stabilirea, în contraprestaţie, unor sume de bani ori 
bunuri inferioare sau superioare valorii lor de piață, în 
scopul obţinerii unor avantaje economice sau sustrage-
rii de îndeplinirea obligaţiilor fiscale. 

Cu alte cuvinte, este vorba despre distorsionarea 
sau deformarea prețurilor (stabilirea unor prețuri supe-
rioare sau inferioare valorii de piață a bunurilor) pri-
vind transmiterea, între persoane afiliate, a dreptului 
de proprietate asupra unor bunuri, în vederea realizării 
unor interese economice sau fiscale. 

Manipularea preţurilor de transfer este cea mai fo-
losită modalitate, dintre cele două mari metode, de 

optimizare fiscală transfrontalieră2. Spre exemplu, o 
companie multinaţională truchează preţurile cu care 
filialele sale îşi achiziţionează reciproc propriile pro-
duse sau servicii, pierderile fiind localizate în econo-
miile ţărilor cu fiscalizare accentuată [3, p.116 ]. Po-
trivit statisticilor, manipularea preţurilor de transfer 
reduce cu cel puţin 30% încasările din impozitul asu-
pra veniturilor companiilor americane [3, p.117]. 

                                                           
2 Cea de-a doua metodă este metoda împrumuturilor 
intra-grup. Prin această metodă, societăţile cu sedii în 
paradisuri fiscale (Luxemburg, de pildă) acordă îm-
prumuturi masive societăţilor din acelaşi grup, care au 
sediile în ţări cu fiscalitate mare.  
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Paradoxul este acela că statele care suferă cele mai 
mari pierderi, din cauza manipulării preţurilor de 
transfer, sunt statele mai bogate (spre exemplu, 
S.U.A., Japonia sau statele din Europa occidentală). 
Manipularea preţurilor de transfer devine lesnicioasă 
şi foarte greu de identificat în special în cazurile în 
care este vorba despre transmiterea unor drepturi de 
proprietate intelectuală (asupra unor mărci, invenţii, 
desene ş.a.) [3, p. 117 ]. 

Marea evaziune fiscală nu este realizată de contri-
buabilii mici sau mijlocii, ci de către unele dintre 
companiile mari, care de multe ori sunt multinaţiona-
le, deoarece își desfășoară activitatea în mai multe țări. 
Pentru a ilustra această susținere, mult mai sugestiv 
decât am eu acum inspiraţia să o fac, reproduc un 
pasaj scris de G. Zucman, în cartea Averea ascunsă a 
naţiunilor: „Europa se zbate într-o criză interminabi-
lă. Mulţi văd în ea semnul unui declin ireversibil, dar 
se înşală. Bătrânul continent este regiunea cea mai 
bogată din lume şi acest lucru nu se va schimba prea 
curând. Bogăţiile private sunt mult superioare datorii-
lor publice. Şi, contrar, părerii generale, aceste bogă-
ţii pot fi taxate. Profiturile pleacă spre Bermude, dar 
uzinele nu. Banii se ascund în Elveţia, dar nu sunt 
investiţi aici. Capitalul nu este mobil, el poate fi disi-
mulat. Europa se fură singură (…) Pentru a întoarce 
pagina fraudei la scară mare, bătălia ce trebuie dusă 
nu este doar o luptă între state. Ci este, în primul 
rând, lupta cetăţenilor cu credinţa falsă în fatalitatea 
evaziunii şi a neputinţei naţiunilor” [3, p. 123]. 

În consens cu prestigiosul economist, consider că a 
venit vremea ca fiecare cetăţean să fie mai atent atât la 
fenomenul micii, cât și la cel al marii evaziuni fiscale, 
iar atunci când are ocazia sau puterea să se manifeste 
împotriva acestora, inclusiv prin implicarea în politică, 
în demersuri ale societății civile ș.a. 

Foarte recent, Bill Gates, al doilea cel mai bogat 
om al planetei, co-fondatorul companiei Microsoft, a 
declarat că: ”Am plătit mai multe taxe decât oricine 
altcineva, de peste 10 miliarde de dolari, dar guvernul 
ar trebui să ceară oamenilor ca mine să plătească 
taxe semnificativ mai mari” [4]. 

Revenind la esența temei, precizez că manipularea 
preţurilor de transfer presupune intenţia directă (califi-
cată prin scop) a agentului, ceea ce înseamnă că trans-
ferarea, fără intenţie calificată prin scop, a unor bunuri 
la preţuri care nu reflectă valoarea de piaţă a acestora 
excede sferei de cuprindere a acestui concept.  

Într-o asemenea situaţie, se poate discuta cel mult 
despre o abatere fiscală (delict fiscal), cu excluderea 
oricărei discuţii referitoare la existenţa unei infracţiuni 
de evaziune fiscală sau chiar de spălare a banilor. 

Nici manipularea preţurilor de transfer nu întruneş-
te, întotdeauna, conţinutul unei infracţiuni de evaziune 
fiscală, întrucât scopul agentului poate fi nu numai de 
natură fiscală [1, p. 118], ci şi economică. Fapta de 
manipulare a preţurilor de transfer nu va realiza conţi-
nutul infracţiunii de evaziune fiscală, în toate cazurile 
în care scopul întreprinzătorului nu este acela de a se 
sustrage de la îndeplinirea obligaţiilor fiscale, acesta 
neurmărind şi nerealizând vreun avantaj fiscal, ci de a 
obţine foloase pur economice. Spre exemplu, de a 
capitaliza o subsidiară proprie. 

Astfel, dacă discutăm despre societăţile dintr-un 
grup economic, poate exista un interes cert al asociaţi-
lor de a capitaliza una dintre societăţile grupului, caz 
în care contractele de vânzare-cumpărare pot avea 
preţuri sub valoarea de piaţă sau peste această valoare, 
după caz. Într-o asemenea situaţie, nu suntem în pre-
zenţa infracţiunii de evaziune fiscală, deoarece lipseşte 
scopul special – sustragerea de la îndeplinirea obligaţi-
ilor fiscale.  

Dar dacă, printr-o astfel de tranzacţie, sunt obţinu-
te, fără a fi urmărite, şi anumite avantaje fiscale? În 
acest caz, autorităţile fiscale vor putea ajusta întin-
derea obligaţiilor fiscale, în conformitate cu regula 
preţului de transfer, ţinând seama de valoarea de 
piaţă, aplicabilă persoanelor afiliate şi vor trece pe 
nota de plată a contribuabilului diferenţele de sume 
rezultate, dar fapta va rămâne în afara incidenţei 
legii penale.   

În schimb, dacă scopul cert stabilit este acela al 
sustragerii de la îndeplinirea obligaţiilor fiscale, este 
realizat conţinutul unei infracţiuni de evaziune fiscală, 
prevăzută în art. 9 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 
241/2005. 

2. Ce sunt persoanele afiliate? 
Conform art. 7 pct. 26 C. fisc., o persoană este afi-

liată dacă relaţia ei cu altă persoană este definită de 
cel puţin unul dintre următoarele cazuri: 

a) o persoană fizică este afiliată cu altă persoană 
fizică dacă acestea sunt soţ/soţie sau rude până la 
gradul al III-lea inclusiv; 

b) o persoană fizică este afiliată cu o persoană ju-
ridică dacă persoana fizică deţine, în mod direct sau 
indirect, inclusiv deţinerile persoanelor afiliate, mini-
mum 25% din valoarea/numărul titlurilor de participa-
re sau al drepturilor de vot ale unei persoane juridice 
ori dacă controlează în mod efectiv persoana juridică; 

c) o persoană juridică este afiliată cu altă persoană 
juridică dacă cel puţin aceasta deţine, în mod direct 
sau indirect, inclusiv deţinerile persoanelor afiliate, 
minimum 25% din valoarea/numărul titlurilor de par-
ticipare sau al drepturilor de vot la cealaltă persoană 
juridică ori dacă controlează în mod efectiv acea per-
soană juridică; 

d) o persoană juridică este afiliată cu altă persoană 
juridică dacă o persoană deţine, în mod direct sau 
indirect, inclusiv deţinerile persoanelor afiliate, mini-
mum 25% din valoarea/numărul titlurilor de participa-
re sau al drepturilor de vot la cealaltă persoană juridică 
ori dacă controlează în mod efectiv acea persoană 
juridică. 

Între persoane afiliate, preţul la care se transferă 
bunurile corporale sau necorporale ori se prestează 
servicii reprezintă preţ de transfer; 

3. Transferul şi scopul economic al tranzacţiilor 
Art. 7 pct. 42 Cod Fiscal prevede că transferul 

constă în vânzarea, cesiunea sau înstrăinarea dreptului 
de proprietate, schimbul unui drept de proprietate cu 
servicii ori cu un alt drept de proprietate, precum şi 
transferul masei patrimoniale fiduciare în cadrul ope-
raţiunii de fiducie potrivit Codului civil. 

Principiul aplicabil transferurilor de bunuri este re-
glementat în art. 11. alin. (1) Cod Fiscal, potrivit căru-
ia la stabilirea sumei unui impozit, a unei taxe sau a 
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unei contribuţii sociale obligatorii, autorităţile fiscale 
pot să nu ia în considerare o tranzacţie care nu are 
un scop economic, ajustând efectele fiscale ale aces-
teia, sau pot reîncadra forma unei tranzac-
ţii/activităţi pentru a reflecta conţinutul economic 
al tranzacţiei/activităţii. Organul fiscal este obligat 
să motiveze în fapt decizia de impunere emisă ca 
urmare a neluării în considerare a unei tranzacţii sau, 
după caz, ca urmare a reîncadrării formei unei tranzac-
ţii, prin indicarea elementelor relevante în legătură cu 
scopul şi conţinutul tranzacţiei ce face obiectul neluă-
rii în considerare/reîncadrării, precum şi a tuturor 
mijloacelor de probă avute în vedere pentru aceasta. 

În completarea celor de mai sus, art. 11 alin. (2) 
Cod Fiscal precizează că tranzacţiile transfrontaliere 
sau o serie de tranzacţii transfrontaliere care sunt cali-
ficate ca fiind artificiale de organele fiscale competen-
te nu vor face parte din domeniul de aplicare a con-
venţiilor de evitare a dublei impuneri. 

Prin tranzacţii transfrontaliere artificiale se înţele-
ge tranzacţiile transfrontaliere sau seriile de tranzacţii 
transfrontaliere care nu au un conţinut economic şi 
care nu pot fi utilizate în mod normal în cadrul unor 
practici economice obişnuite, scopul esenţial al acesto-
ra fiind acela de a evita impozitarea ori de a obţine 
avantaje fiscale care altfel nu ar putea fi acordate. 
Tranzacţiile transfrontaliere sau seriile de tranzacţii 
transfrontaliere sunt acele tranzacţii efectuate între 
două sau mai multe persoane dintre care cel puţin una 
se află în afara României [art. 11 alin. (3) Cod Fiscal]. 

Potrivit art. 19 alin. (6) Cod Fiscal: „Tranzacţiile 
între persoane afiliate se realizează conform princi-
piului valorii de piaţă. La stabilirea rezultatului fiscal 
al persoanelor afiliate se au în vedere reglementările 
privind preţurile de transfer, prevăzute de Codul de 
procedură fiscală”. 

În conformitate cu prevederile art. 7 pct. 32 Cod 
Fiscal, preţul de piaţă reprezintă suma care ar fi plătită 
de un client independent unui furnizor independent în 
acelaşi moment şi în acelaşi loc, pentru acelaşi bun 
sau serviciu ori pentru unul similar, în condiţii de 
concurenţă loială. 

În art. 11 alin. (4) prima teză se menţionează ace-
laşi lucru ca în art. 19 alin. (6) C. fisc., respectiv că 
tranzacţiile între persoane afiliate se realizează 
conform principiului valorii de piaţă, după care se 
prevede că la stabilirea valorii de piaţă a tranzacţiilor 
desfăşurate între persoane afiliate se foloseşte metoda 
cea mai adecvată dintre următoarele: 

a) metoda comparării preţurilor3; 
b) metoda cost plus4; 
c) metoda preţului de revânzare5; 

                                                           
3 Această metodă are la bază raportarea preţurilor 
tranzacţiilor analizate cu preţurile practicate de alte 
societăţi independente, atunci când sunt vândute pro-
duse sau servicii comparabile. 
4 Această metodă presupune identificarea costurilor 
suportate de furnizorul de bunuri sau servicii către 
persoane afiliate în tranzacţii controlate, iar ulterior se 
adaugă o marjă corespunzătoare acestui cost pentru a 
realiza un profit. 

d) metoda marjei nete6; 
e) metoda împărţirii profitului7; 
f) orice altă metodă recunoscută în Liniile direc-

toare privind preţurile de transfer emise de către 
Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare Econo-
mică pentru societăţile multinaţionale şi administraţii-
le fiscale, cu amendamentele/modificările şi completă-
rile ulterioare [5]. 

În ultima teză a art. 11 alin. (4) C. fisc. se preci-
zează că, în aplicarea acestui alineat, se utilizează 
prevederile din Liniile directoare privind preţurile de 
transfer emise de către Organizaţia pentru Cooperare 
şi Dezvoltare Economică pentru societăţile multinaţi-
onale şi administraţiile fiscale, cu amendamente-
le/modificările şi completările ulterioare. 

Liniile directoare privind preţurile de transfer 
prevăd folosirea unei medii ponderate multianuale în 
analiza caracterului de piaţă a remuneraţiei obţinute 
din tranzacţii controlate [2]. 

Conform art. 11 (5) C. fisc., prevederile alin. (1)-
(4) C. fisc. se aplică în scopul stabilirii impozitelor 
directe. 

Dispoziţiile din Codul fiscal referitoare la preţurile 
de transfer sunt implementate prin Ordinul Preşedinte-
lui ANAF nr. 442/2016 privind cuantumul tranzacții-
lor, termenele pentru întocmire, conținutul și condițiile 
de solicitare a dosarului prețurilor de transfer și proce-
dura de ajustare/estimare a prețurilor de transfer. 

Potrivit art. 1 din acest ordin: „În vederea docu-
mentării respectării principiului valorii de piață a 
prețurilor de transfer practicate în cadrul tranzacții-
lor desfășurate cu persoane afiliate, contribuabi-
lii/plătitorii au obligația de a întocmi dosarul prețuri-
lor de transfer, în condițiile stabilite prin prezentul 
ordin”. 

Art. 3 din Ordinul Preşedintelui ANAF nr. 
442/2016 prevede că dosarul prețurilor de transfer are 
conținutul prevăzut în anexa nr. 3 la acest ordin. 

Analizând prevederile Ordinului nr. 442/2016 se 
desprinde concluzia că acesta nu trebuie întocmit de 
către toți contribuabilii sau plătitorii de impozite. 

Conform art. 2 alin. (1) din acest ordin, contribua-
bilii/plătitorii din categoria marilor contribuabili, sta-
biliți prin ordin al președintelui Agenției Naționale de 
Administrare Fiscală, care desfășoară tranzacții cu 
persoane afiliate cu o valoare totală anuală, calculată 
prin însumarea valorii tranzacțiilor efectuate cu toate 
persoanele afiliate, exclusiv TVA, mai mare sau egală 
cu oricare din pragurile de semnificație, prevăzute la 
prezentul alineat, au obligația întocmirii anuale a do-
sarului prețurilor de transfer. Termenul de întocmire a 
                                                                                         
5 Această metodă presupune identificarea preţului la 
care un produs achiziţionat de la o persoană afiliată 
este revândut către o societate independentă, iar apoi 
preţul este diminuat cu marja de profit corespunzătoa-
re. 
6 Această metodă este asemănătoare cu metoda cost 
plus şi cea a preţului de revânzare, permiţând în plus 
folosirea unei palete de indicatori economico-
financiari. 
7 Această metodă este utilizată când tranzacţiile între 
persoane afiliate sunt interdependente. 
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dosarului prețurilor de transfer este termenul legal 
stabilit pentru depunerea declarațiilor anuale privind 
impozitul pe profit, pentru fiecare an fiscal. 

Nivelul valoric al pragului de semnificație pentru 
contribuabilii/plătitorii anterior menționați, în funcție 
de tipul tranzacției desfășurate, este: 

- 200.000 euro, în cazul dobânzilor încasate/plătite 
pentru serviciile financiare, calculată la cursul de 
schimb comunicat de Banca Națională a României 
valabil pentru ultima zi a anului fiscal; 

- 250.000 euro, în cazul tranzacțiilor privind pres-
tările de servicii primite/prestate, calculată la cursul de 
schimb comunicat de Banca Națională a României 
valabil pentru ultima zi a anului fiscal; 

- 350.000 euro, în cazul tranzacțiilor privind achi-
ziții/vânzări de bunuri corporale sau necorporale, 
calculată la cursul de schimb comunicat de Banca 
Națională a României valabil pentru ultima zi a anului 
fiscal. 

Contribuabilii/Plătitorii menționați mai sus au 
obligația, în baza art. 108 alin. (2) C. proc. fisc. să 
prezinte la solicitarea organului de inspecție fiscală, pe 
perioada derulării unei inspecții fiscale, dosarul prețu-
rilor de transfer. Dosarul prețurilor de transfer poate fi 
solicitat de organul fiscal și în afara unei acțiuni de 
inspecție fiscală, în condițiile Codului de procedură 
fiscală. 

În conformitate cu dispozițiile art. 2 alin. (4) din 
Ordinul nr. 442/2016, contribuabilii/plătitorii din 
categoria marilor contribuabili, care nu se încadrează 
în criteriile stabilite conform prevederilor alin. (1), 
precum și contribuabilii/plătitorii din categoriile con-
tribuabililor mici și mijlocii, care desfășoară tranzacții 
cu persoane afiliate cu o valoare totală anuală, calcula-
tă prin însumarea valorii tranzacțiilor efectuate cu 
toate persoanele afiliate, exclusiv TVA, mai mare sau 
egală cu oricare din pragurile de semnificație, prevă-
zute la prezentul alineat, au obligația întocmirii și 
prezentării dosarului prețurilor de transfer numai 
la solicitarea organului fiscal, în cadrul unei acțiuni 
de inspecție fiscală.  

Nivelul valoric al pragului de semnificație pentru 
contribuabilii/plătitorii din categoria marilor contribu-
abili, care nu se încadrează în criteriile stabilite con-
form prevederilor alin. (1), precum și pentru contribu-
abilii/plătitorii din categoriile contribuabililor mici și 
mijlocii, în funcție de tipul tranzacției desfășurate, 
este: 

- 50.000 euro, în cazul dobânzilor încasate/plătite 
pentru serviciile financiare, calculată la cursul de 
schimb comunicat de Banca Națională a României 
valabil pentru ultima zi a anului fiscal; 

- 50.000 euro, în cazul tranzacțiilor privind prestă-
rile de servicii primite/prestate, calculată la cursul de 
schimb comunicat de Banca Națională a României 
valabil pentru ultima zi a anului fiscal; 

- 100.000 euro, în cazul tranzacțiilor privind achi-
ziții/vânzări de bunuri corporale sau necorporale, 
calculată la cursul de schimb comunicat de Banca 
Națională a României valabil pentru ultima zi a anului 
fiscal. 

Art. 2 alin. (5) din Ordinul nr. 442/2016 statuează: 
„Contribuabilii/Plătitorii care se încadrează la preve-
derile alin. (4) și care desfășoară tranzacții cu per-
soane afiliate cu o valoare totală anuală, calculată 
prin însumarea valorii tranzacțiilor efectuate cu toate 
persoanele afiliate, exclusiv TVA, sub oricare din 
pragurile de semnificație stabilite la alin. (4) vor 
documenta respectarea principiului valorii de piață, 
în cadrul unei inspecții fiscale, conform regulilor 
generale prevăzute de reglementările financiar-
contabile și fiscale în vigoare”. 

Conform art. 9 din acelaşi ordin: ”(1) Ajusta-
rea/Estimarea prețurilor de transfer, pentru a reflecta 
prețul de piață al bunurilor sau serviciilor furnizate în 
cadrul tranzacției, se efectuează de organele fiscale la 
valoarea configurată de tendința centrală a pieței. 

(2) Tendința centrală a pieței va fi considerată va-
loarea mediană a intervalului de comparare a indica-
torilor financiari ai societăților/valorii tranzacțiilor 
comparabile identificate sau în situația în care nu se 
găsesc suficiente societăți/tranzacții comparabile 
pentru a putea stabili un interval de comparabilitate, 
fiind identificate cel mult trei societăți sau tranzacții 
comparabile, se va utiliza media aritmetică a indica-
torilor financiari ai acestor societăți sau a tranzacții-
lor comparabile identificate. 

(3) În cazul ajustării/estimării prețurilor de trans-
fer, identificarea tranzacțiilor sau societăților compa-
rabile se va face conform datelor generale despre 
tranzacții similare sau a indicatorilor financiari afe-
renți activităților care urmează a face obiectul ajustă-
rii/estimării și la care atât organul de inspecție fisca-
lă, cât și contribuabilul/plătitorul pot avea acces”. 
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REZUMAT 
În prezentul articol este analizată ordinea de examinare a pricinilor privind încuviințarea adopției în lumina 

Codului de procedură civilă al Republicii Moldova. Sunt evidențiate anumite aspecte legate de aplicarea corectă în 
practica judiciară a normelor de procedură civilă ce țin de încuviințarea de instanța de judecată a adopției. 

De asemenea, sunt analizate condițiile de încuviințare a adopției naționale și internaționale prin prisma Legii 
privind regimul juridic al adopției nr. 99 din 28.05.2010.  În particular, s-au dat soluții privitor la contradicțiile între 
prevederile legii menționate și cele din Codul de procedură civilă al Republicii Moldova. 

Au fost înaintate propuneri de lege ferenda privind îmbunătățirea cadrului legal în acest domeniu. A fost ana-
lizate și reglementările internaționale în domeniul adopției internaționale. 
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SUMMARY 

In this article we analises the order of examination of the cases concerning the approval of the adoption in the 
light of the Civil Procedure Code of the Republic of Moldova. There are some aspects related to the correct 
application in court practice of the rules of civil procedure that are part of the approval of the court of adoption. 

Also, the conditions for approval of national and international adoption are examined in the light of the Law 
on Adoption Legal Status no. 99 of 28.05.2010. In particular, there were solutions to the contradictions between the 
provisions of the mentioned law and those of the Civil Procedure Code of the Republic of Moldova. 

Proposals have been made on the improvement of the legal framework in this area. International regulations 
on international adoption were also analyzed. 
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În literatura de specialitate adopția este privită prin 

prisma a trei accepțiuni: [4, p. 262-263] 
Adopția ca act juridic, noțiunea de adopție desem-

nează acordul de voință al părților care participă la 
încheierea sa și care, încuviințat de instanța judecăto-
rească, dă rațiune raportului juridic de adopție. 

Adopția ca raport juridic, constă în legătura de ru-
denie pe care o creează între adoptat și descendenții 
săi – pe de o parte, și adoptator și rudele sale – pe de 
altă parte. 

Adopția ca instituție juridică, desemnează totalita-
tea normelor juridice care reglementează condițiile 
privind nașterea, efectele, nulitatea și desfacerea ei. 

Pornind de la accepțiunile menționate, analiza pre-
vederilor stipulate în Capitolul XXV din Codul de 
procedură civilă al RM, prezintă importanță din punct 
de vederea al primei accepțiuni ale adopției.1 O lege 

                                                           
1 De asemenea, raporturile juridice în materia adopţiei 
sunt reglementate de următorul cadru legislativ: Con-
stituţia RM, Legea privind regimul juridic al adopţiei 
nr. 99 din 28.05.2010, Convenţia asupra protecţiei 
copiilor şi cooperării în materia adopţiei internaţiona-
le, adoptată la 29.05.1993 şi ratificată prin Hotărârea 

                                                                                         
Parlamentului nr.1468-XIII din 29.01.1998, Convenţia 
internaţională cu privire la drepturile copilului, adop-
tată la 20.11.1989, ratificată prin Hotărârea Parlamen-
tului nr. 408-XII din 12.12.1990, Convenţia privind 
asistenţa juridică şi raporturile de drept în procesele 
civile, familiale şi penale, încheiată între statele-
membre ale CSI la 22.01.1993, ratificată prin Hotărâ-
rea Parlamentului nr. 402-XIII din 16.03.1995, Trata-
tul între Republica Moldova şi Federaţia Rusă cu 
privire la asistenţa juridică şi raporturile de drept în 
procesele civile, familiale şi penale din 22.02.1993, 
ratificat prin Hotărârea Parlamentului nr. 260-XIII din 
04.11.1994, Tratatul între Republica Moldova şi 
Ucraina cu privire la asistenţa juridică şi raporturile de 
drept în procesele civile, familiale şi penale din 
13.12.1993, ratificat prin Hotărârea Parlamentului nr. 
261-XIII din 04.11.1994, Legea privind drepturile 
copilului nr.338-XIII din 15.12.1994, Legea privind 
actele de stare civilă nr.100-XV din 26.04.2001, Hotă-
rârea Guvernului nr.512 din 25.04.2003 privind apro-
barea Listei contraindicaţiilor medicale pentru persoa-
nele care intenţionează să adopte copii, Hotărârea 
Guvernului nr. 560 din 25.07.2011 pentru instituirea 
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specială de care se va conduce instanța de judecată la 
soluționarea acestor pricini civil este Legea privind 
regimul juridic al adopției nr. 99 din 28.05.2010 [2]. 
Astfel, la examinarea cererilor privind încuviinţarea 
adopţiei, instanţa de judecată se conduce de prevederi-
le Codului de procedură civilă, în măsura în care Le-
gea privind regimul juridic al adopţiei nu prevede 
norme procedurale speciale. 

Încuviințarea adopției propriu-zise cuprinde două 
etape de bază: 1) etapa extrajudiciară și 2) etapa judi-
ciară. 

La etapa extrajudiciară, în cazul adopției naționale 
persoanele care doresc să adopte copii urmează să 
depună la autoritatea teritorială în a cărei rază își are 
domiciliul o cerere de adopție. Potrivit art. 5 din Legea 
privind regimul juridic al adopției, în Republica Mol-
dova, autorităţile competente în domeniul protecţiei 
copilului prin adopţie sunt: a) Ministerul Muncii, 
Protecţiei Sociale şi Familiei (denumit  autoritate 
centrală); b) secţiile/direcţiile de asistenţă socială şi de 
protecţie a familiei şi Direcţia municipală pentru pro-
tecţia drepturilor copilului Chişinău (denumite autori-
tate teritorială). 

După depunerea cererii, autoritatea teritorială eva-
luează capacitățile de adopție a adoptatorului. Autori-
tatea teritorială de la domiciliul adoptatorului evaluea-
ză corespunderea garanţiilor morale şi a condiţiilor 
materiale ale adoptatorului necesităţilor de dezvoltare 
a copilului, conform unui regulament aprobat de auto-
ritatea centrală, întocmind un raport de evaluare (art. 
16 din Legea nr. 99 din 28.05.2010). 

În baza rezultatelor evaluării, autoritatea teritorială 
emite o decizie privind eliberarea sau refuzul eliberării 
atestatului de adoptator. În cazul eliberării atestatului, 
autoritatea teritorială decide luarea la evidenţă a adop-
tatorului. Atestatul de adoptator se eliberează în ter-
men de o lună de la data depunerii cererii de adopţie. 
În cazul necesităţii unei evaluări suplimentare, acest 
termen poate fi prelungit, ca excepţie, pînă la 3 luni. În 
cazul unui rezultat nefavorabil de evaluare, solicitantul 
atestatului de adoptator este în drept să ceară autorită-
ţii teritoriale reevaluarea garanţiilor morale şi a condi-
ţiilor materiale în termen de 30 de zile de la comunica-
rea rezultatului. 

Autoritatea teritorială care a emis decizia de luare 
la evidenţă a adoptatorului transmite, în termen de 10 
zile, autorităţii centrale o copie de decizie şi de pe 
atestatul de adoptator pentru includerea informaţiei 
necesare în Registrul de stat al adopţiilor. 

Potrivit art. 18 alin. (2) și (3) din Legea nr. 99 din 
28.05.2010, nu poate adopta persoana care nu a primit 
atestat de adoptator şi nu a fost luată la evidenţă de 
autoritatea teritorială. Prin derogare de la alin. (2) al 
                                                                                         
Consiliului Consultativ pentru Adopţii Internaţionale 
şi aprobarea Regulamentului de activitate al acestuia, 
Hotărârea Guvernului nr. 550 din 22.07.2011 pentru 
aprobarea Regulamentului privind procedura de acre-
ditare şi modul de funcţionare a organizaţiilor străine 
cu atribuţii în domeniul adopţiei internaţionale în 
Republica Moldova şi a listei serviciilor şi activităţilor 
pe care le pot desfăşura în domeniul adopţiei interna-
ţionale. 

art. 18 din Legea nr. 99 din 28.05.2010  luarea la evi-
denţă a adoptatorului nu este o condiţie a adopţiei în 
cazul:  

a) adopţiei copilului de către soţul sau soţia părin-
telui biologic sau părintelui adoptiv al copilului; 

b) adopţiei copilului care a dobândit capacitate de-
plină de exerciţiu până la împlinirea vârstei de 18 ani. 

La etapa judiciară a adopției instanța de judecată în 
urma verificării condițiilor adopției potrivit normelor 
procesuale, prin hotărâre stabilește raportul juridic 
dintre adoptator și copilul adoptat.  

Pornind de la cele două etape a încuviințării adop-
ției în punct. 5 din Hotărârea Plenului CSJ nr. 5 din 
24.12.2012 cu privire la practica aplicării de către 
instanțele judecătorești a unor prevederi ale legislației 
privind regimul juridic al adopției [3], s-a atenționat 
instanțelor judecătorești că Legea privind regimul 
juridic al adopţiei distinge următoarele categorii de 
cereri privind adopţia: 

- cerere de adopţie naţională, care se depune la au-
toritatea teritorială în a cărei rază îşi au domiciliul 
persoanele care doresc să adopte copii; 

- cerere de adopţie internaţională, care se depune la 
autoritatea centrală din Republica Moldova prin in-
termediul autorităţii centrale în domeniul adopţiei din 
statul primitor; 

- cerere de încuviinţare a adopţiei naţionale sau in-
ternaţionale, care urmează a fi depusă în instanţa de 
judecată competentă, ca urmare a depunerii cererilor 
menţionate mai sus de către persoanele care doresc să 
adopte copii şi a soluţionării acestora de către autorită-
ţile competente conform procedurii stabilite de legea 
menţionată. 

Alin. (2) al art. 286 din CPC stipulează reguli ge-
nerale privind depunerea cererii de încuviințare a 
adopției internaționale. Însă normele speciale privitor 
la depunerea cererii sunt prevăzute în art. 34 din Le-
gea nr. 99 din 28.05.2010, care primează în aplicare. 
Astfel, cetăţenii străini sau apatrizii cu domiciliul în 
străinătate care doresc să adopte un copil domiciliat în 
Republica Moldova pot depune cererea de adopţie 
internaţională numai prin intermediul organizaţiilor 
străine din statul primitor acreditate şi înregistrate în 
condiţiile prezentei legi. 

(2) Cetăţenii străini sau apatrizii aflaţi în Republica 
Moldova în scop de serviciu şi cu reşedinţa pe teritori-
ul acesteia de cel puţin 2 ani are doresc să adopte un 
copil domiciliat în Republica Moldova pot depune 
cererea de adopţie internaţională: 

a) numai prin intermediul organizaţiilor străine din 
statul primitor acreditate şi înregistrate în Republica 
Moldova în condiţiile prezentei legi, dacă în statul 
primitor există astfel de organizaţii; 

b) direct sau prin intermediul autorităţii centrale în 
domeniul adopţiei din statul primitor, dacă în statul 
respectiv nu există organizaţii cu atribuţii în domeniul 
adopţiei internaţionale acreditate şi înregistrate în 
Republica Moldova în condiţiile prezentei legi. 

(3) Cetăţenii Republicii Moldova cu domiciliul în 
străinătate care doresc să adopte un copil domiciliat în 
Republica Moldova pot depune cererea de adopţie: 
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a) conform procedurii de adopţie internaţională în 
condiţiile alin. (2) al art. 34 din Legea nr. 99 din 
28.05.2010; 

b) conform procedurii de adopţie naţională prevă-
zute în Legea nr. 99 din 28.05.2010, anexând la cere-
rea de adopţie, prezentată autorităţii teritoriale, actele 
specificate la art. 15 alin. (1) lit. d)–g) din Legea nr. 
99 din 28.05.2010 eliberate de către autorităţi-
le/instituţiile competente din statul primitor, în cazul 
în care legislaţia statului primitor prevede posibilitatea 
recunoaşterii hotărârilor de încuviinţare a adopţiei 
naţionale pronunţate de judecătoriile din Republica 
Moldova. 

După primirea acordului de continuare a procedurii 
de adopţie din partea autorităţii centrale din Republica 
Moldova, adoptatorul depune, direct sau prin interme-
diul organizaţiei străine acreditate în domeniul adopţi-
ei, la curtea de apel de la domiciliul copilului o cerere 
prin care solicită încuviinţarea adopţiei internaţionale 
(art. 38 alin. (1) din Legea nr. 99 din 28.05.2010).   

Cererile de încuviințare a adopției. Mai întâi, es-
te necesar de a distinge şi de a califica corect cererile: 

a) de constatare a faptului înregistrării adopţiei, 
prevăzută de art.281 alin.(2) lit. c) CPC; 

b) de încuviinţare a adopţiei, prevăzută de art.286 
CPC. 

Sferele de incidenţă ale celor două categorii de ce-
reri sunt total diferite: prima se referă la situaţia când 
adopţia a fost încuviinţată şi înregistrată în modul 
stabilit la momentul producerii acesteia, dar din varia-
te motive aceasta nu se poate dovedi, fiind necesară 
constatarea faptului înregistrării adopţiei; în cea de-a 
doua situaţie, cererea se referă la încuviinţarea origi-
nară, propriu-zisă, a adopţiei, care are ca efect înregis-
trarea primară a adopţiei (punct. 8 din Hotărârea Ple-
nului CSJ nr. 5 din 24.12.12). 

Prevederile art. 287 din CPC stipulează conținutul 
cererii de încuviințare a adopției. Regulile privind 
acceptarea cererii de chemare în judecată (art. 168, art. 
171 din CPC) sunt aplicabile și privitor la cererea de 
încuviințare a adopției. Astfel, dacă nu au fost respec-
tate condițiile prevăzute în art. 287 din CPC, judecăto-
rul nu va da curs cererii în temeiul art. 171 din CPC. 

În principiu art. 287 din CPC, stipulează același 
conținut al cererii de încuviințare a adopției prevăzut 
în art. 31 alin. (2) din Legea privind regimul juridic al 
adopției. Atât dispozițiile art. 31 alin. (2) lit. e) din 
Legea nr. 99 din 28.05.2010, cât și art. 287 lit. e) din 
CPC, prevăd că cererea de încuviințare a adopției 
trebuie să conțină ,,alte date și informații solicitate de 
instanța de judecată.” Această condiție este una incertă 
întrucât, pe de o parte, nu se cunoaște când și în ce 
condiții poate solicita instanța de judecată alte date și 
informații până la intentarea procesului civil privind 
încuviințarea adopției, iar, pe de altă parte, permite 
judecătorului de a solicita abuziv anumite informații 
pentru a fi pusă pe rol cererea. O astfel de formulare a 
textului de lege constituie un factor de coruptibilitate 
legislativă în sensul Metodologiei de efectuare a ex-
pertizei anticorupție a proiectelor de acte legislative și 
normative [5], precum și îngrădește accesul liber la 
justiție. 

O condiție esențială este ca cererea de încuviințare 
a adopției să conțină numărul atestatului de adoptator, 
data emiterii acestuia şi autoritatea care l-a emis, în 
cazul adopţiei naţionale. Atestatul de adoptator repre-
zintă acel act eliberat adoptatorului, în condiţiile legii, 
care face dovada capacităţii de adopţie, rezultată din 
îndeplinirea garanţiilor morale şi a condiţiilor materia-
le necesare dezvoltării multilaterale şi armonioase a 
copilului prin adopţie. În baza rezultatelor evaluării, 
autoritatea teritorială emite o decizie privind elibera-
rea sau refuzul eliberării atestatului de adoptator. În 
cazul eliberării atestatului, autoritatea teritorială deci-
de luarea la evidenţă a adoptatorului. Atestatul de 
adoptator se eliberează în termen de o lună de la data 
depunerii cererii de adopţie. În cazul necesităţii unei 
evaluări suplimentare, acest termen poate fi prelungit, 
ca excepţie, până la 3 luni. Orice atestat de adoptator 
conține număr, data emiterii și autoritatea care l-a 
emis. 

Referitor la condiția dată în punct. 7 din Hotărârea 
Plenului CSJ nr. 5 din 24 decembrie 2012 s-a mențio-
nat următoarele: ,,Se va reţine că anterior depunerii 
cererii de încuviinţare a adopţiei naţionale sau interna-
ţionale în instanţa de judecată, prin prisma art.18 alin. 
(2) din Legea privind regimul juridic al adopţiei, care 
stipulează că nu poate adopta persoana care nu a pri-
mit atestat de adoptator şi nu a fost luată la evidenţă în 
conformitate cu art.17 al aceleaşi legi, este necesară 
depunerea cererii privind adopţia în autorităţile com-
petente în domeniul adopţiei. Unele excepţii de la 
această normă sunt prevăzute la alin. (3) al art. 18 al 
acestei legi, care prevede că, prin derogare de la 
alin.(2) al acestui articol, luarea la evidenţă a adopta-
torului nu este o condiţie a adopţiei în cazul adopţiei 
copilului de către soţul sau soţia părintelui biologic 
sau părintelui adoptiv al copilului şi în cazul adopţiei 
copilului care a dobândit capacitate deplină de exerci-
ţiu până la împlinirea vârstei de 18 ani.” Astfel, în 
acest din urmă caz nu se impune de a fi indicate datele 
atestatului de adoptator. 

Actele anexate la cererea de încuviințare a 
adopției naționale. Art. 288 din CPC stipulează ne-
exhaustiv actele ce urmează a fi anexate în mod obli-
gatorie la cererea de încuviințarea a adopției naționale. 
Dacă cererea dată este depusă fără a fi anexate toate 
documentele enumerate, judecătorul nu va da curs 
cererii, acordându-i petiționarului  un termen  rezona-
bil pentru prezentarea documentelor necesare. Astfel, 
la cererea de încuviinţare a adopţiei naţionale, adopta-
torul anexează: 

a) atestatul de adoptator. Atestatul de adoptator 
reprezintă acel act eliberat adoptatorului, în condiţiile 
legii, care face dovada capacităţii de adopţie, rezultată 
din îndeplinirea garanţiilor morale şi a condiţiilor 
materiale necesare dezvoltării multilaterale şi armoni-
oase a copilului prin adopţie. Nu în toate cazurile este 
necesar de a fi anexat atestatul de adoptator. Potrivit 
art. 18 alin. (3) din Legea privind regimul juridic al 
adopției, prin derogare de la alin. (2) al art. 18 din 
această lege, luarea la evidenţă a adoptatorului nu este 
o condiţie a adopţiei în cazul: a) adopţiei copilului de 
către soţul sau soţia părintelui biologic sau părintelui 
adoptiv al copilului; b) adopţiei copilului care a do-
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bândit capacitate deplină de exerciţiu până la împlini-
rea vârstei de 18 ani; 

b) copia de pe actul de identitate, pentru a confir-
ma domiciliul adoptatorului se va anexa copia buleti-
nului de identitate și fișa de însoțire; 

c) copia de pe certificatul de naştere; 
d) copia de pe certificatul de căsătorie, în cazul 

adopţiei de către un cuplu căsătorit, sau copia de pe 
certificatul de divorţ, în cazul adopţiei de către per-
soane divorţate. Este evident că dacă adoptatorul nu a 
fost căsătorit în acest caz  nu va fi anexat nici unul din 
aceste documente; 

e) certificatul de la locul de muncă privind funcţia 
deţinută şi cuantumul salariului sau o copie de pe 
declaraţia de venituri, sau un alt act similar privind 
veniturile obţinute în ultimele 12 luni; 

f) copia autentificată de pe actul ce confirmă drep-
tul de proprietate sau dreptul de folosinţă a unui spa-
ţiu locativ. Petiționarul poate anexa unul din copiile 
următoarelor documente: certificatul din registrul 
bunurilor imobile privitor la dreptul de proprietate 
asupra unui bun imobil cu destinație locativă, contrac-
tul de locațiune a unui bun imobil locativ, contractul 
de comodat a unui bun imobil locativ etc. 

g) cazierul judiciar, prin care se va confirma lipsa 
anumitor date despre adoptator în Registrul informați-
ei criminalistice și criminologice; 

h) certificatul medical privind starea de sănătate a 
adoptatorului, eliberat de instituţia medicală din raza 
domiciliului acestuia. Medicul de familie al adoptato-
rului, care de regulă este din instituția medicală din 
raza domiciliului petiționarului, este competent în 
eliberarea în modul prevăzut de Ministerul Sănătății a 
acestui certificat medical.  

i) datele biografice ale adoptatorului, motivele ca-
re îl determină să adopte, alte acte permise de lege. 
Un astfel de act se va întocmi separat pe un suport de 
hârtie în care se va face o expunere a celor mai impor-
tante evenimente ale vieții adoptatorului, precum și 
motivele care îl determină să adopte, de exemplu: 
lipsa altor copii în familie, dorința de a acorda întreți-
nere și educație unui copil, afecțiune și compasiune 
față de copilul soțului decedat etc. 

Actele anexate la cererea de încuviințare a 
adopției internaționale. Specificul actelor anexate la 
cererea privind încuviințarea adopției internaționale 
depinde de modalitatea de depunere extrajudiciare a 
cererii prevăzute în art. 34 alin. (2) din Legea privind 
regimul juridic al adopției, care prevede că cetăţenii 
străini sau apatrizii aflaţi în Republica Moldova în 
scop de serviciu şi cu reşedinţa pe teritoriul acesteia de 
cel puţin 2 ani care doresc să adopte un copil domici-
liat în Republica Moldova pot depune cererea de 
adopţie internaţională: 

a) numai prin intermediul organizaţiilor străine din 
statul primitor acreditate şi înregistrate în Republica 
Moldova în condiţiile prezentei legi, dacă în statul 
primitor există astfel de organizaţii; 

b) direct sau prin intermediul autorităţii centrale în 
domeniul adopţiei din statul primitor, dacă în statul 
respectiv nu există organizaţii cu atribuţii în domeniul 
adopţiei internaţionale acreditate şi înregistrate în 
Republica Moldova în condiţiile prezentei legi. 

Un document important ce se anexează la cererea 
privind încuviințarea adopției internaționale este ra-
portul autorităţii centrale cu atribuţii în domeniul 
adopţiei din statul primitor, care se întocmește care 
trebuie să conțină toate informațiile prevăzute în art. 
15 din Convenția de la Haga asupra protecției copiilor 
și cooperării în materia adopției internaționale din 
29.05.1993[1], care trebuie să conțină potrivit acestei 
Convenții următoarele: ,,informații cu privire la identi-
tatea lor, capacitatea legală și aptitudinea lor de a 
adopta, situația lor personală, familială și medicală, 
mediul social, motivele care îi determină, aptitudinea 
de a-și asuma o adopție internațională, precum și cu 
privire la copiii pe care ar fi apți să-i ia în sarcina lor.” 
Aceste prevederi sunt dezvoltate în alin. (1) al art. 289 
din CPC. 

Declaraţia privind dreptul copilului adoptat de a-şi 
păstra cetăţenia Republicii Moldova până la atingerea 
majoratului, reprezintă acea declarație a adoptatorului 
prin care face promisiunea de a respecta dreptul copi-
lului adoptat de a-şi păstra cetăţenia Republicii Mol-
dova până la atingerea majoratului. 

Prin declaraţia adoptatorului privind acceptarea ac-
ţiunilor de monitorizare postadopţie înțelegem decla-
rația adoptatorului prin care acceptă ca după încuviin-
țarea adopție de instanța de judecată să fie îndeplinite 
acțiunile prevăzute în art. 45 alin. (2) din Legea pri-
vind regimul juridic al adopției, care stipulează că 
monitorizarea situaţiei postadopţie a copilului se efec-
tuează de către autorităţile în a căror evidenţă se află 
copilul, pe o perioadă de 5 ani de la încuviinţarea 
adopţiei, cu următoarea periodicitate: 

a) în primul an – 3 rapoarte (la 3, la 6 şi la 12 luni); 
b) în al doilea an – două rapoarte (la 6 şi la 12 

luni); 
c) în anii 3, 4 şi 5 – raport anual (la 12 luni). 
Potrivit art.85 alin.(1) lit. b) CPC, cetăţenii Repu-

blicii Moldova care solicită încuviinţarea adopţiei sunt 
scutiţi de taxa de stat pentru cererile respective, dar nu 
şi cetăţenii străini, care vor achita taxa de stat aferentă 
cererilor nepatrimoniale în cuantum de 500% din 
salariul minim. 

Dacă cererea de încuviințare a adopției internațio-
nale este depusă fără a fi anexate toate documentele 
enumerate, acesteia nu i se va da curs cererii, 
acordându-i petiționarului  un termen rezonabil pentru 
prezentarea documentelor necesare. 

Pregătirea pricinii pentru dezbateri judiciare. 
Actele de pregătire a pricini pentru dezbateri judiciare 
au loc în toate categoriile de pricini civile, indepen-
dent de complexitatea lor și importanța lor socială, 
numărul probelor administrate depinde și de specificul 
raporturilor materiale juridice din care derivă cauza 
examinată. Astfel, în pricinile privind încuviințarea 
adopției la această fază a procesului, pe lângă actele 
generale pe care le îndeplinește judecătorul (art. 185 
din CPC), mai emite o încheiere prin care copiile de 
pe cererea de încuviinţare a adopţiei şi de pe actele 
anexate se expediază autorităţii teritoriale cu atribuţii 
în domeniul adopţiei în a cărei rază domiciliază copi-
lul, împreună cu solicitarea avizului privind adopţia şi 
a dosarului copilului. Prin încheiere, procesul se sus-
pendă până la primirea avizului şi dosarului copilului 
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de la autoritatea teritorială. Acest temei de suspendare 
a procesului este unul obligatoriu. 

Întrucât adopția internațională este una complexă 
pe lângă avizul privind adopția internațională, judecă-
torul va solicita autorităţii teritoriale cu atribuţii în 
domeniul adopţiei acordurile privind continuarea 
procedurii de adopţie internaţională eliberate de către 
autoritatea centrală cu atribuţii în domeniul adopţiei 
din statul primitor şi de către autoritatea centrală cu 
atribuţii în domeniul adopţiei din Republica Moldova. 

Avizul, privind adopţia, reprezintă o concluzie de-
pusă în ordinea art. 74 din CPC de autoritatea terito-
rială cu atribuții în domeniul adopției. Concluziile 
autorității teritoriale cu atribuţii în domeniul adopţiei 
se expun obligatoriu în formă scrisă constau din trei 
părți componente: parte introductivă, descriptivă și 
concluzia propriu-zisă. 

În partea introductivă se indică data emiterii, auto-
ritatea publică emitentă, numele petiționarului și celor-
lalți participanți la proces și a obiectul examinării. 

În partea descriptivă sunt expuse informațiile des-
pre circumstanțele privitor la întrunirea condițiilor 
adopției ce au fost acumulate de către autoritatea teri-
torială referitor la procesul privind încuviințarea adop-
ției.  

În concluzia propriu-zisă este expusă opinia autori-
tății teritoriale privitor la încuviințarea adopției și 
propunerea privind soluționarea pricinii. 

Autoritatea teritorială cu atribuţii în domeniul 
adopţiei prezintă instanţei de judecată, în termen de 15 
zile, avizul privind adopţia şi dosarul copilului. După 
primirea documentelor solicitate instanța dispune 
reluarea procesului. 

Actele care urmează a fi incluse în dosarul copilu-
lui sunt prevăzute neexhaustiv în alin. (3) al art. 290 
din CPC. 

Consimţământul la adopţie al copilului adoptabil, 
care a împlinit vârsta de 10 ani, precum şi consimţă-
mântul copilului la o eventuală schimbare a numelui şi 
a prenumelui şi la înscrierea adoptatorilor în calitate 
de părinţi, urmează a fi dat în forma simplă scrisă. 
Până a fi dat acest consimțământ copilul trebuie să 
beneficieze de consiliere din partea autorităţii terito-
riale privind consecinţele adopţiei, viitorii adoptatori, 
precum şi de informare corespunzătoare despre toate 
aspectele adopţiei. Faptul că acest copil a beneficiat de 
consiliere urmează a fi consemnat în actul scris prin 
care se materializează consimțământul copilului. Dacă 
a fost dat consimțământul de către copilul adoptabil 
către autoritatea teritorială, acest fapt nu împiedică 
copilul care a împlinit vârsta de 10 ani să-și retragă 
consimțământul în instanța de judecată până la pro-
nunțarea hotărârii judecătorești. 

Consimţământul la adopţie al părinţilor biologici, 
al tutorelui sau al curatorului copilului, nu este necesar 
dacă aceștia: a) nu sunt cunoscuţi;  b) sunt decăzuţi 
din drepturile părinteşti; c) sunt supuşi măsurii de 
ocrotire judiciare sub forma tutelei (art. 24 alin. (3) din 
Legea privind regimul juridic al adopţiei).  

În cazul în care asupra părintelui este instituită mă-
sura de ocrotire judiciară sub forma ocrotirii provizorii 
sau a curatelei, iar starea părintelui nu îi permite să ia 
de sine stătător o decizie privind adopţia, ocrotitorul 

provizoriu sau curatorul va asista părintele în condiţii-
le legii. Dacă unul dintre părinţii biologici este decedat 
ori se află în una din situaţiile menționate mai sus, 
consimţământul celuilalt părinte este suficient. 

În cazul în care părinţii copilului sunt decăzuţi din 
drepturile părinteşti, supuşi măsurii de ocrotire judici-
are sub forma tutelei, dispăruţi fără urmă sau decedaţi, 
procedurile de adopţie a copilului pot fi iniţiate după 
ce hotărârile judecătoreşti respective au devenit irevo-
cabile şi după epuizarea tuturor măsurilor de 
(re)integrare în familia lui biologică în condiţiile legii. 

Consimţământul părinţilor biologici nu poate fi dat 
până la naşterea copilului, ci doar după 45 de zile de la 
naştere. Părinţii biologici pot revoca consimţământul 
lor la adopţie până la pronunţarea hotărârii judecăto-
reşti privind încuviinţarea adopţiei. 

În cazul iniţierii procedurilor de repunere în drep-
turile părinteşti sau al depunerii cererii de revocare a 
consimţământului de către părinţii biologici, procesul 
de potrivire a adoptatorului şi de încredinţare a copilu-
lui se suspendă până la soluţionarea acestor probleme 
(art. 24 Legea privind regimul juridic al adopţiei). 

În vederea asigurării interesului suprem al copilu-
lui legiuitorul a admis instanței de judecată de a solici-
ta autorității teritoriale şi alte date necesare pentru 
examinarea cauzei. 

Termenul de suspendare a procesului la faza pre-
gătirii pricinii pentru dezbateri judiciare este până la 
primirea documentelor solicitate de la autoritatea 
teritorială, după care instanţa dispune, printr-o înche-
iere, reluarea procesului, stabilind data examinării 
cauzei în şedinţa de judecată, citarea participanţilor la 
proces, inclusiv a autorităţii teritoriale cu atribuţii în 
domeniul adopţiei. 

Examinarea cererii. Pricinile privind încuviința-
rea adopției se examinează potrivit regulilor generale 
cu aplicarea normelor juridice speciale prevăzute în 
art. 291 din CPC. 

Cererea de încuviințare de adopție se examinează 
în ședință secretă pentru a nu fi divulgat secretul adop-
ției, în vederea apărării intereselor legale ale copilului. 
Instanța de judecată va informa participanții la proces 
despre necesitatea de a păstra taina informațiilor cu-
noscute lor în legătură cu pricina examinată. Întrucât 
art. 204 din CP prevede răspunderea penală pentru 
divulgarea secretului adopției instanța de judecată va 
informa participanții la proces inclusiv despre posibili-
tatea tragerii la răspunderea penală pentru divulgarea 
secretului adopției contrar voinței adoptatorului, să-
vârșită de o persoană obligată să păstreze faptul adop-
ției ca un secret profesional sau de serviciu (art. 204 
CP). 

Pricinile privind încuviințarea adopției vor fi exa-
minate în ședință secretă la toate etapele procesului 
începând cu faza pregătirii pricinii pentru dezbateri 
judiciare. 

Potrivit art. 291 din CPC cererea de încuviințare de 
adopție se examinează cu participarea obligatorie a 
următorilor subiecți procesuali: a) adoptatorii; b) re-
prezentantului autorității teritoriale cu atribuții în 
domeniul adopției; c) copilului dacă acesta a împlinit 
vârsta de 10 ani. Prevederile art. 291 din CPC nu ad-
mit participarea la proces a adoptatorului prin repre-
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zentare. Adoptatorul urmează a se prezenta personal în 
ședința de judecată. 

Este de remarcat că referitor la examinarea cererii 
de încuviințare de adopție în punct. 11 din Hotărârea 
Plenului CSJ nr. 5 din 24.12.2012, s-au menționat 
următoarele: ,,la audierea copilului în vârstă de la 10 
până la 16 ani, este necesară prezenţa unui pedagog, 
care urmează să faciliteze contactul între instanţă şi 
copil şi să dea o încheiere asupra respectării procedurii 
de audiere a lui referitor la exprimarea consimţămân-
tului său la adopţie. Totodată, se menţionează că, în 
cazurile de adopţie internaţională, poate fi atras în 
proces Consiliul Consultativ pentru Adopţii Internaţi-
onale, acesta fiind un organ consultativ pe lângă Mi-
nisterul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei, ale 
cărui obiective sunt consolidarea parteneriatului între 
autorităţile cu competenţe în domeniul adopţiei inter-
naţionale şi societatea civilă şi evaluarea procedurii de 
selectare de către Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale 
şi Familiei a adoptatorului potrivit pentru copilul 
adoptabil.” 

Hotărârea judecătorească. Art. 292 alin. (1) din 
CPC stipulează o regulă generală îndreptată spre asi-
gurarea certitudinii și deplinătății hotărârii judecăto-
rești privind adopția. Potrivit acestei reguli privitor la 
cazurile de încuviințare a adopției instanța judecăto-
rească, în urma examinării pricinii în fond, poate da 
numai două soluții: a) să admită cererea de încuviința-
re a adopției; b) să respingă cererea de încuviințare a 
adopției. Astfel, instanța de judecată nu poate emite o 
hotărâre de admitere parțială a cererii de încuviințare a 
adopției cu excepția cazului prevăzut în art. 292 alin. 
(3) din CPC.  

La fel, pentru a fi asigurată deplinătatea hotărârii 
judecătorești privind adopția, în cazul admiterii cererii 
de încuviințare a adopției, instanța recunoaște adopția 
de către persoane concrete și indică în hotărâre datele 
despre adoptat și adoptatori, necesare înregistrării 
adopției în organele de stare civilă.  

Alin. (3) al art. 292 din CPC prevede o excepție de 
la regula generală stipulată în alin. (1) al aceluiași 
articol. Dacă concomitent cererii de încuviințare a 

adopției adoptatorii au înaintat instanței de judecată 
cererea de a fi înscriși în actul de înregistrare a nașterii 
în calitate de părinți și de a schimba numele, prenume-
le și locul de naștere a copilului, instanța este în drept 
de a încuviința adopția, dar de a nu satisface cererea 
menționată mai sus dacă o consideră neîntemeiată.  

Este de remarcat că referitor la posibilitatea 
schimbării datei de naştere şi a locului de naştere a 
copilului de până la un an în punct. din Hotărârea 
Plenului CSJ nr. 5 din  24.12.12 s-a menționat urmă-
toarele: ,,Se atenţionează instanţele judecătoreşti asu-
pra discordanţei existente între art. 287 lit. d), art. 292 
alin. (3) CPC şi Legea privind regimul juridic al adop-
ţiei în privinţa posibilităţii schimbării datei de naştere 
şi a locului de naştere a copilului de până la un an, în 
primul caz legea stipulând această posibilitate, iar în 
cel de-al doilea caz nefiind prevăzută o asemenea 
posibilitate. Această situaţie se va soluţiona prin pris-
ma art. 6 alin. (7) din Legea privind actele legislative 
nr. 780-XV din 27.12.2001, fiind aplicată norma actu-
lui legislativ adoptat ulterior. Totodată, se menţionea-
ză că, la examinarea cererilor privind încuviinţarea 
adopţiei, instanţa de judecată se conduce de prevederi-
le Codului de procedură civilă, în măsura în care Le-
gea privind regimul juridic al adopţiei nu prevede 
norme procedurale speciale.” 

În alin. (4) al art. 292 din CPC legiuitorul stipulea-
ză momentul nașterii drepturilor și obligațiilor reci-
proce ale adoptatorilor și ale adoptatului, care este de 
la data rămânerii irevocabile a hotărârii judecătorești 
privind adopția. 

Hotărârea judecătorească privind adopția nu este 
pusă în executare prin aplicarea forței coercitive a 
statului, dar instanța, în 5 zile de la data rămânerii 
irevocabile a hotărârii judecătorești privind adopția, 
trimite o copie autentificată de pe hotărâre organului 
de stare civilă de la locul pronunțării hotărârii pentru a 
se efectua înregistrarea de stat a adopției și o altă co-
pie autorității centrale cu atribuții în domeniul adopției 
în cazul încuviințării adopției internaționale. Astfel, 
hotărârea judecătorească va deveni opozabilă față de 
terți. 
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NOILE CULORI ALE CONSTITUȚIEI REPUBLICII ȘI CANTONULUI GENEVA 
 

CHIRINCIUC Galina, 
doctor în drept, USEM 

 
REZUMAT 

Noua Constituție geneveză – un text novator din punct de vedere al drepturilor omului. Noua Constitu-
ție a Republicii  și cantonului Geneva asigură, în special, o protecție mai lărgită a drepturilor omului decât la nivel 
federal. Constituția introduce noi drepturi și precizează facilitarea justițiabilă  a acestora. Noutățile principale ale  
textului  constituțional sunt următoarele:extinderea listei drepturilor fundamentale; modificarea drepturilor politice; 
prelungirea termenului legislaturii pentru Parlament (Le Grand Conseil), Executiv (le Conseil d'État) și autorități 
locale, aceasta va încuraja financiar fuzionarea comunelor. 

Cuvinte-cheie: Stat, referendum, drepturi și libertăți fundamentale, evaluare periodică universală, dreptul la 
mobilitate. 

 
LES NOUVELLES COULEURS DE LA CONSTITUTION DE LA RÉPUBLIQUE ET DU CANTON DE 

GENÈVE 
 

CHIRINCIUC Galina, 
docteur en droit, USEM 

RESUMÉ 
Nouvelle constitution genevoise - un texte novateur du point de vue des droits humains. Il assure 

notamment une protection plus étendue des droits humains qu’au niveau fédéral. Il introduit de nouveaux droits et 
en précise d’autres, facilitant ainsi leur justiciabilité. Les nouveautés principales de ce texte sont les suivantes: 
l'extension de la liste des droits fondamentaux; des modifications des droits politiques; l'allongement de la 
législature pour le Grand Conseil, le Conseil d'État et les autorités communales; elle passera de quatre à cinqans un 
encouragement financier aux fusions de communes. 

Mots clés: l’Etat; referendum, droits et libertés fondamentaux; l’Examen périodique universel, droit à la 
mobilité. 

 
În februarie 2008 populaţia Genevei a acceptat, 

prin referendum, revizuirea totală a Constituției 
„fazyste”, cea mai veche constituţie din Federaţia 
Elveţiana (Carta fundamentală din1847, cu marca 
marelui om al epocii, radicalul James Fazy). În oc-
tombrie 2008 a fost aleasă Adunarea Constituantă, 
compusă din 80 de membri, care şi-a încheiat  sarcina 
odată cu adoptarea, cu 57 voturi pentru, 15 împotrivă 
şi 5 abţineri la 31 mai 2012, a proiectului Constituţiei 
din 237 de articole (Constituția federală are 197 de 
articole). 

La 14 octombrie 2012 a fost supus referendumului 
proiectul Constituției Republicii şi a cantonului Gene-
va, adoptat de Adunarea Constituantă la 31 mai 2012. 
Cu votul a 54,1% din votanți Constituția a fost adopta-
tă și intrată în vigoare din 1 iunie 2013. 

În rezultat, Geneva are o constituție lizibilă, clară 
și modernă. Textul Constituției ar putea fi amendat și 
îmbunătățit prin inițiative populare sau parlamentare. 
Noua Constituție contribuie la reînnoirea contractului 
social, reprezintă pentru comunitate răspunsuri con-
structive, într-o perspectivă de ansamblu, la provocări-
le care se impun. Textul dinamizează relațiile statului 
cu societatea și cu persoanele care o constituie. 

Statul în serviciul colectivității. Constituția îi pune 
în sarcină statului să se angajeze în favoarea prosperi-
tății comune, coeziunii și păcii sociale, securității și 
prezervării resurselor naturale, precum și să acționeze 
în deplină transparenţă. Responsabilitatea individuală 
și inițiativa privată sunt reafirmate, în mod clar, alături 
de acțiunile statului. Este accentuat rolul și statutul 

prestatorilor de servicii publice (spitalele, banca can-
tonală, ospiciul general, serviciile industriale și trans-
portul public). 

Se cuvine de subliniat că Geneva, fiind sediul 
mondial al instituțiilor care apără drepturile omului și 
dreptul umanitar, este judicios ca în Constituția Repu-
blicii și a Cantonului Geneva să figureze clar toate 
drepturile și libertățile fundamentale ale omului,deși 
acestea sunt statuate și în Constituția Confederației 
Elvețiene Potrivit art. 8 din Constituție, Republica și 
cantonul Geneva  garantează drepturile fundamentale 
și se angajează în favoarea prosperității comune, coe-
ziunii și păcii sociale, securității și prezervării resurse-
lor naturale. 

Astfel, libertățile individuale, colective  și dreptu-
rile fundamentale sunt, pe larg, inspirate din Consti-
tuția federală şi citate explicit, iar statul  și instituțiile 
sale sunt garanțiile acestora. 

Catalogul modern al drepturilor fundamentale 
comportă inovații, cum ar fi dreptul la un mediu să-
nătos (art.19), dreptul la formare continuă susținută 
de stat (art. 24), dreptul la un nivel de viață decentă și 
îngrijire (art. 39), dreptul la informație, precum şi 
drepturile persoanelor cu dezabilități (art.16). O nou-
tate este interdicția fumatului în locurile publice atât 
închise, cât și în cele deschise (art.176), precum și 
interdicția cânilor agresivi pe teritoriul cantonului (art. 
177). 

Este de subliniat că este interzis vânatul mamife-
relor și păsărilor (art.162). 
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Drepturile fundamentale, unde statul asigură edu-
cația, trebuie să fie respectate, protejate și realizate în 
cadrul ordinii juridice. Astfel, punerea în aplicare a 
drepturilor fundamentale, potrivit constituției geneve-
ze, este prevăzută drept o responsabilitate atât colecti-
vă (alineatele 1 și 4 din art. 41), cât și individuală 
(alin.2 art. 41).Este prevăzută o evaluare periodic 
independent a respectării drepturilor omului care va 
permite verificarea aplicărilor (art.42). 

Chestiunea avertizării apare pentru prima dată într-
un catalog al drepturilor fundamentale în Elveția. 
Articolul 26 privind libertatea de exprimare protejează 
persoana care lansează alarma și recunoaște utilitatea 
ei socială, prescriind că orice persoană de bună-
credință și pentru interes general, care relatează orga-
nului competent despre comportamentele ilegale con-
statate, în mod licit, beneficiază de o protecție adecva-
tă. 

Democraţia directă şi participaţia. Noua Constitu-
ţie ajustează instrumentele democraţiei directe. Numă-
rul de semnatari pentru iniţiative legislative şi referen-
dumuri cantonale este pe viitor fixat in procente faţă 
de electorat, la fel ca şi în comune, cifra semnăturilor 
pentru iniţiativele legislative este redusă. Referendu-
mul obligatoriu în materie de fiscalitate şi problemele 
de locuinţă este substituit cu referendumul  iniţiat doar 
cu 500 de semnături. 

Alegerea de majoritatea absolută a Consiliului de 
Stat şi mai lărgită pentru alte alegeri majoritare, con-
solidează procesele democratice. Electorii, şi nu par-
tidele, vor decide selectarea dintre doi candidaţi dife-
riţi, din primul tur al alegerilor. Corpul electoral alege: 
la nivel cantonal legislativul, executivul și magistrații 
puterii judiciare (pe un mandat de 6 ani). 

Textul consolidează şi lărgeşte folosirea instru-
mentelor de participaţie, de consultare şi de concentra-
ţie. Obiectivul este de a permite asocierea persoanelor 
şi organismelor interesate de proiecte chiar de la înce-
putul lucrărilor pregătitoare. 

O acţiune guvernamentală şi legislativă coerentă. 
Constituţia extinde la 5 ani mandatele guvernelor şi 
parlamentelor cantonale şi comunale, stabileşte alege-
rea simultană a Parlamentului şi a Guvernului. Aceas-
tă reformă are ca scop asigurarea, pe întreaga durată, a 
unei gestiuni optimale şi înţelepte a dosarelor, tratate 
de puterile publice, care devin din ce în ce mai com-
plicate. 

Pentru a da Consiliului de Stat (Guvernul) un câş-
tig în coerenţă şi vizibilitate se instituie o preşedinţie 
unică pentru toată legislatura, căreia i se atribuie coor-
donarea activităţii guvernamentale, cum ar fi politica 
externă şi regională a cantonului.  

Proiectul reconsolidează capacităţile de lucru, mij-
loacele de acţiune şi de control ale Marelui Consiliu 
(Parlamentului). Rolul hotărâtor în alegerea deputaţi-
lor supleanţi aparţine poporului şi nu partidelor. Mai 
mult, Guvernul furnizează Parlamentului toate infor-
maţiile utile pentru exercitarea funcţiilor sale. 

O gestiune sănătoasă a finanţelor publice. În text 
este consacrat principiul echilibrului bugetar, precum 
şi o frână raţională pentru îndatorare, în scopul de a nu 
prejudicia generaţiile viitoare. Rezervele anti-ciclice 

au bază constituţională şi permit Statului să pareze 
provocările conjuncturii economice. 

Sunt precizate principiile care stau la baza regimu-
rilor fiscale, atât ale persoanei fizice, cât şi ale persoa-
nelor juridice. Impozitarea persoanelor fizice trebuie 
să menajeze persoanele economic vulnerabile şi să 
sprijine voinţa de exercitare a unei activităţi lucrative. 

Comunele şi colectivităţile locale. Constituţia ga-
rantează autonomia locală. Repartizarea competenţelor 
între canton şi comunităţi este aşezată pe principiile de 
subsidiaritate şi de eficacitate. Colaborările interco-
munale sunt reconsolidate şi controlul lor democratic 
este asigurat. Fuzionarea comunelor este încurajată. 

Dezvoltarea echilibrată pentru Geneva şi pentru 
regiune. Regiunea este fixată ferm în Constituţie cu 
obiectivul său de dezvoltare „durabilă, echilibrată şi 
solidară”. Organizarea teritoriului şi aglomeraţiei se 
articulează pe două principii: densificarea zonelor 
urbanistice organizate în mai multe centre şi prezerva-
rea suprafeţelor agricole utile şi zonelor protejate. 
Cantonul se angajează să promoveze o colaborare 
transfrontalieră permanentă, coerentă şi democratică. 

Prezervarea resurselor naturale şi a biodiversită-
ţii, respectarea principiilor ecologiei industriale şi a 
principiului de prudenţă, precum şi lupta împotriva 
gazului cu efect de seră, constituie pilonii dezvoltării 
viitoare a Genevei. De asemenea, un loc aparte are şi 
protecţia patrimoniului şi a peisajului, inclusiv încura-
jarea realizării cartierelor durabile. 

Constituţia reafirmă, între altele, interdicţia ener-
giei nucleare (art.169). Sunt egal confirmate axele 
politicii energetice actuale în materie de aproviziona-
re, economie de energie, dezvoltare prioritară a energi-
ilor renovabile şi cercetare în aceste domenii. 

Sarcinile Statului clar definite. Garant al coeziu-
nii sociale, Statul recunoaşte rolul social, educativ şi 
economic al familiei. El răspunde nevoilor vârstnici-
lor, tinerilor şi persoanelor cu dezabilități; facilitează 
integrarea populației străine, susţine persoanele vulne-
rabile şi ţine cont de solidaritatea intre generaţii. Un 
rol aparte este atribuit voluntariatului şi asociaţiilor, 
autonomia cărora este recunoscută şi respectată 
(art.211). Pentru tineri Constituţia prevede dreptul la 
formare şcolară sau profesională. Învățământul devi-
ne public, gratuit și obligatoriu până la vârsta de 18 
ani, faţă de vârsta care a fost de 15 ani. 

Noul text conţine dispoziţii dinamice pentru a so-
luţiona problema penuriei de locuinţe, construcţia de 
locuinţe pentru nevoile de ansamblu ale populaţiei; 
prevede crearea unui soclu peren pentru locuinţe soci-
ale şi cooperative; susţine accesul la proprietate şi 
ajutorul financiar comunelor pentru noi locuinţe. 

În materie de mobilitate Constituţia prevede o po-
litică globală, care facilitează, în special, deplasările 
vizând complementaritatea, securitatea şi fluiditatea 
transportului public şi privat. Statul garantează liberta-
tea individuală de alegere a modului de transport pu-
blic, punând accentul pe mobilitatea uşoară şi dezvol-
tarea transportului public (art.art.190 - 192). 

Autorităţile publice creează un climat favorabil 
pentru o economie liberă, responsabilă, diversificată 
şi solidară. Încurajează crearea şi menţinerea între-
prinderilor generatoare de locuri de muncă şi de bogă-
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ţii. Statul favorizează reintegrarea profesională, încu-
rajează dialogul social şi încheierea convenţiilor co-
lective. Între altele, Statul susţine o agricultură diver-
sificată, de calitate şi de proximitate. 

Statul promovează creaţia artistică şi activitatea 
culturală(art.29), prevede și punerea la dispoziţie a 
mijloacelor, spaţiilor şi instrumentelor de lucru adec-
vate pentru practicarea sportului, activităților culturale 
și pentru odihnă (art. 164). 
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Изложение основного  материала. Согласно 
ст. 45 Трудового кодекса Республики Молдова 
(далее – ТК РМ) № 154-XV от 28.03.2003 года 
индивидуальный трудовой договор – соглашение 
между работником и работодателем, на основании 
которого работник обязуется выполнять работу, 
соответствующую определенной специальности, 
квалификации или должности, на которую он 
назначен, с соблюдением правил внутреннего 
распорядка предприятия, а работодатель обязуется 
обеспечить работнику условия труда, 
предусмотренные настоящим кодексом, иными 
нормативными актами, содержащими нормы 
трудового права, коллективным трудовым 
договором, а также своевременно и в полном 

размере выплачивать ему заработную плату [1]. 
Содержание индивидуального трудового 

договора, заключенного с любым физическим  
лицом, в том числе и с профессиональным 
спортсменом и тренером, должно соответствовать 
части (1) ст. 49 ТК РМ, согласно которой 
содержание индивидуального трудового договора 
определяется по соглашению сторон с учетом 
положений действующего законодательства и 
включает следующее: 

a) фамилию и имя работника; 
b) идентификационные реквизиты работодате-

ля;  
c) срок договора; 
d) дату вступления в силу договора; 
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d1) специальность, профессию, квалификацию, 
должность; 

e) должностные функции; 
f) риски, сопутствующие должности; 
f1) наименование подлежащей выполнению 

работы (в случае индивидуального трудового 
договора на период выполнения определенной 
работы – ст. 312 – 316); 

g) права и обязанности работника; 
h) права и обязанности работодателя; 
i) условия оплаты труда, в том числе размер 

должностного оклада или тарифной ставки, 
надбавки, премии и материальную помощь (в 
случае, когда они являются частью системы 
оплаты труда предприятия), а также 
периодичность платежей; 

j) компенсации и выплаты, в том числе за 
тяжелую работу и работу с вредными и/или 
опасными условиями труда; 

k) рабочее место. Если рабочее место не 
является фиксированным, отмечается, что у 
работника могут быть разные рабочие места, и 
указывается юридический адрес предприятия или, 
по обстоятельствам, место жительства 
работодателя; 

l) режим труда и отдыха, в том числе 
продолжительность рабочего дня и рабочей 
недели работника; 

m) испытательный срок (в случае 
необходимости); 

n) продолжительность ежегодного оплачивае-
мого отпуска и условия его предоставления;  

р) условия социального страхования; 
r) условия медицинского страхования; 
s) особые условия (ст. 51), по обстоятельствам. 
Порядок заключения индивидуальных трудо-

вых договоров регулируется ст. 56-66 ТК РМ. 
Труд профессиональных спортсменов и 

тренеров регулируется не только ТК РМ, но и 
законом РМ «О физической культуре и спорте»№ 
330-XIV от 25.03.1999 года [2], а также другими 
законами, регулирующими труд 
профессиональных спортсменов и тренеров. 

Легальное определение понятия «спортсмен-
профессионал» дано в части (2) ст. 17 закона РМ 
«О физической культуре и спорте», согласно 
которой спортсменами-профессионалами явля-
ются лица, занимающиеся спортивной деятельно-
стью как профессией, получающие доходы на 
основании  индивидуального трудового договора, 
заключенного ими со спортивными 
организациями. 

Занятие спортом как профессией на основании 
индивидуального трудового договора дает 
основание для вывода, что спортсмен-
профессионал является работником и, 
следовательно, на него распространяется трудовое 
законодательство, в том числе ТК РМ с 
особенностями закона РМ «О физической 
культуре и спорте». 

Индивидуальный трудовой договор 
заключается между профессиональным 
спортсменом и спортивным объединением или 

клубом, членами которого он является. 
Обязательные для всех работодателей 

императивные условия индивидуального 
трудового договора закреплены в ст. 49 ТК РМ.  

Во исполнение ст. 49 ТК РМ был разработан 
типовой индивидуальный трудовой договор, а 
также всем работодателям было рекомендовано 
учитывать предложенный образец данного 
индивидуального трудового договора при 
заключении с работниками, принимаемыми на 
работу [3, с. 190-191]. 

Таким образом, заключаемый индивидуальный 
трудовой договор с профессиональными 
спортсменами и тренерами обязательно должен 
содержать также те же обязательные условия 
императивного характера, закрепленные в ст.49 
ТК РМ, но также может содержать с учетом 
специфики труда профессиональных спортсменов 
и тренеров и иные условия, не противоречащие 
тем, которые установлены в ст.49 ТК РМ [4, с. 22-
23]. 

Поэтому представляется целесообразным 
рассмотреть вопрос о дополнении Трудового 
кодекса РМ соответствующим обязательным 
условием договора с профессиональным 
спортсменом и договора с тренером. Рассмотрим 
некоторые проблемы содержания индивидуальных 
трудовых договоров с профессиональными 
спортсменами и тренерами. 

1. Место работы профессионального 
спортсмена и тренера. В силу специфичности 
труда профессиональных спортсменов и тренеров, 
которые часто выезжают на тренировки, сборы и 
соревнования в различные населенные пункты или 
за пределы страны.  

Согласно ч. (1) ст. 174 ТК РМ командировка 
считается служебной, когда работник временно 
выполняет свою трудовую функцию на основании 
приказа работодателя за пределами постоянного 
места работы [5, с. 200].  

В связи с этим возникает вопрос: как 
правильно оформить период нахождения 
профессионального спортсмена и тренера в 
служебной командировке и что является 
«постоянным местом работы»? 

Обычно считается, что «постоянным местом 
работы» является юридический адрес 
работодателя, но если работник оформляется на 
работу в филиал или представительство 
работодателя, который расположен в другом 
населенном пункте, то согласно требованиям п. к) 
ч. (1) ст. 49 ТК РМ работодатель обязан 
обязательно в трудовом договоре указать адрес и 
местонахождение данного филиала или 
представительства [6, с. 20-21]. 

Также следует отметить, что рабочее место 
(стадион, спортивный зал), где профессиональные 
спортсмены и тренеры осуществляют свои 
трудовые обязанности и проводят большую часть 
своего рабочего времени, не всегда будут 
филиалами или представительствами 
работодателя, поскольку они чаще всего 
принадлежат другими собственникам и 
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предоставляются им на правах найма. 
2. Трудовая функция профессионального 

спортсмена и тренера. При вступлении в трудовые 
отношения работник обязуется осуществлять 
трудовые обязанности лично, согласно профессии, 
специальности или занимаемой должности. 

Часть (1) ст. 49 ТК РМ предписывает 
определять в индивидуальном трудовом договоре 
трудовую функцию одним из трех способов:  

1) как трудовую деятельность, закрепленную в 
штате работодателя;  

2) как трудовую деятельность по 
соответствующей специальности согласно 
указанной квалификации;  

3) как вид конкретной поручаемой работы [7, с. 
33-35]. 

В настоящее время в Республике Молдова, 
документа, содержащего квалификационные 
требования к работникам физической культуры и 
спорта, их типовые должностные обязанности, 
пока не существует. 

В силу этого между учеными проводятся 
дискуссии относительно различных вопросов 
применения к работникам спортивной сферы 
отдельных особенностей правового регулирования 
их труда. В частности, высказывается мнение, что 
профессиональная деятельность тренеров, с одной 
стороны характеризуется чертами педагогической 
деятельности, с другой стороны для тренера, 
характерны черты профессионального спортсмена. 
Но некоторые ученые отдельно отмечают, что 
если в трудовые обязанности тренера входит 
работа с детьми, то в данном случае он будет 
являться педагогом, а в случае работы со 
взрослыми, то нет. 

Признание тренера преподавателем 
существенно влияет на его правовой статус. С 
одной стороны, это позволяет претендовать на ряд 
установленных для педагогических работников 
льгот и гарантий, а, с другой стороны, 
накладывает на деятельность тренера некоторые 
ограничения, в том числе усиливает его 
юридическую ответственность. 

Вывод. Представляется, что в целом следует 
согласиться с тем, что не все тренеры могут быть 
отнесены к педагогическим работникам. При этом 
целесообразно рассмотреть вопрос о полном или 
частичном применении ко всем тренерам 
отдельных особенностей труда педагогов [8, с. 18-
21]. 

Предложение. Например, ст. 296 ТК РМ 
устанавливает перечень обстоятельств, наличие 
которых препятствует занятиям тренерской 
деятельностью. Из содержания этих ограничений 
видно, что некоторые из них можно было бы 
применить и к тренерам, а именно не допускать к 
деятельности в качестве тренера лиц, которые 
лишены права заниматься этой деятельностью 
решением судебной инстанции или на основании 
медицинского заключения, а также лиц, которые 
имели непогашенную судимость за определенные 
преступления. 

Также в ст. 26 Закона РМ №330/1999 № 330 

закреплено, что к педагогической деятельности в 
спортивной сфере допускаются лица, у которых 
имеются документ (диплом, удостоверение), 
подтверждающий факт прохождения ими 
специальной подготовки в соответствующих 
учреждениях. Исключения из данного правила 
составляют профессиональные спортсмены 
высокого класса, так как они имеют право 
занимать должность педагога в спортивной сфере, 
с условием обучения их в специальных учебных 
заведениях. Должность тренера могут занимать 
лица, окончившие высшие профильные 
(спортивные) учебные заведения и которые 
обладают удостоверением тренера, 
подтверждающим факт прохождения 
специализированной подготовки по 
определенному виду спорта. 

3. Срок действия индивидуального трудового 
договора. Действующий ТК РМ не 
предусматривает отдельных сроков заключения 
индивидуальных трудовых договоров с 
профессиональными спортсменами и тренерами.  

По общему правилу и согласно ст. 54 ТК РМ, 
индивидуальный трудовой договор заключается, 
как на неопределенный срок, так и на 
определенный срок до 5-ти лет.  

Так в случае отсутствия указания в договоре 
срока, то он считается заключенным на 
неопределенный срок [9, с. 62]. 

Вышеуказанные общие требования с 
профессиональными спортсменами 
распространяются, в том числе и при заключении 
трудовых договоров со спортсменами и 
тренерами.  

Порядок заключения срочного индивидуаль-
ного трудового договора предусмотрен ст.55 ТК 
РМ и в целом распространяется как на 
профессиональных спортсменов, а также  и на 
тренеров. 

Индивидуальные трудовые договоры с 
тренерами в отличие от профессиональных 
спортсменов, по обоюдному согласию сторон 
могут быть заключены в исключительных случаях 
на определенный срок для осуществления 
тренировочных мероприятий и осуществляющих 
подготовку профессиональных спортсменов к 
состязаниям по индивидуальной программе для 
достижения высоких результатов в 
профессиональном спорте, а также с тренерами, 
осуществляющими подготовку спортсменов 
сборных команд [10, с. 22-23]. 

В других случаях с тренерами заключается 
срочный индивидуальный трудовой договор в 
соответствие с общими нормами трудового 
законодательства. 

Заключение срочных индивидуальных 
трудовых договоров с тренерами, работодатели 
(спортивные клубы) обосновывают тем, что 
тренеры чаще всего принимаются на работу, 
чтобы выполнить конкретную работу, когда 
невозможно определить дату ее окончания (при 
подготовки команды до выхода в финальную 
стадию состязания) или с тренерами 
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осуществляющих строго определенную работу 
(подготовка команды в течение всего спортивного 
сезона). 

Вывод. Но следует отметить, что такого рода 
сформулированные обоснования являются весьма 
слабыми, и в связи с этим необходимо найти 
новые пути разрешения для заключения и 
применения срочных индивидуальных трудовых 
договоров с тренерами с целью замены 
действующей практики. 

Действующий ТК РМ не содержит перечень 
обязательных условий для индивидуальных 
трудовых договоров, заключаемых с 
профессиональными спортсменами и тренерами. 
Было бы целесообразно законодательно закрепить 
в ТК РМ следующий перечень обязательных 
условий для индивидуальных трудовых договоров, 
заключаемых с профессиональными спортсменами 
и тренерами: 

1. Условие об обязанности работодателя 
создать условия для проведения спортивных 
тренировок и участия профессиональных 
спортсменов в состязаниях. Данное условие прямо 
предусмотрено ст. 10 ТК РМ, т.е. работодатель 
обязан предоставить работнику работу, 
обусловленную индивидуальным трудовым 
договором. Другими словами, спортивная 
организация как работодатель должна создать 
условия, чтоб профессиональный спортсмен имел 
возможность выполнить трудовые обязанности 
под контролем тренера. 

2. Условие об обязанности соблюдения 
профессиональным спортсменом установленного 
работодателем режима труда (спортивный режим), 
а также строго выполнять планы и графики 
подготовки к спортивным состязаниям.  

В Трудовом кодексе, а также в иных 
законодательных актах Республики Молдова 
отсутствует легальное определение понятия 
спортивного режима. Становится ясным, что 
спортивный режим не является исключительно 
рабочим временем профессионального 
спортсмена. Данный режим указывается, как 
правило, в индивидуальном трудовом договоре 
или во внутренних актах работодателя, которые 
могут предусматривать определенные 
ограничения в отношении профессионального 
спортсмена (поддержание необходимого веса, 
спортивная диета, выполнения отдельных 
физических упражнений в домашних условиях и 
т.д.), а нарушения спортивного режима, очевидно, 
могут  повлечь за собой неблагоприятные 
последствия для профессионального спортсмена, 
поскольку к нему могут быть применены 
дисциплинарные санкции. 

3. Условие об обязанности профессионального 
спортсмена по установке и направлению 
работодателя принимать участие в спортивных 
состязаниях. Такая обязанность напрямую связана 
с обоснованной спортивной монополией 
спортивной организации – работодателя (клуба) на 
спортсмена-работника, которая заметна в 
большинстве командных видах спорта. 

Такое требование диктуется правилами 
честной игры и особенностями, установленными 
организаторами соревнований. Также идея 
введения данной обязанности заключается, в том, 
чтобы ограничить спортсмена возможности 
участия в экстремально-опасных для него 
состязаниях или по такому же виду спорта, что и у 
его работодателя, но на ином уровне, например 
любительском, тогда как спортсмен выступает на 
профессиональном уровне.  

Следует отметить, что такая обязанность не 
ограничивает право профессионального 
спортсмена участвовать в спортивных 
соревнованиях за сборную команды Республики 
Молдова на Олимпийских играх, чемпионатах 
мира и Европы. В данном случае работодатель - 
спортивная организация обязана отпускать 
профессионального спортсмена для его участия в 
такого рода спортивных мероприятиях. 

4. Условие об обязанности профессионального 
спортсмена не употреблять допинговые препараты 
или методы, стимулирующие повышение 
физических показателей, а также проходить 
необходимый допинговый контроль.  

Такое требование обусловлено 
ратифицированием Республикой Молдовой 
международно-правовых актов в области 
антидопинговой политики, среди которых 
Европейская конвенция против применения 
допинга от 16.11.1989г., совершенная в 
Страсбурге; Международная конвенция о борьбе с 
допингом в спорте от 19.10.2005г. подписанная в 
Париже. 

На национальном уровне меры по борьбе с 
предотвращением применения допинга в спорте 
обеспечиваются нормами Закона РМ №330/1999 
(ст.9), также нормами Закона РМ №185 от 
11.07.2012г. «О предотвращении допинга в спорте 
и борьбе с ним»  [11]. 

Перечень условий влекущих нарушение 
антидопинговых правил в спорте прямо закреплен 
в ст. 31 Закона РМ №185/2012. 

5. Условие об обязанности спортивного клуба 
обеспечить профессионального спортсмена 
дополнительными условиями страхования свыше 
тех условий, которые предусмотрены 
государственной программой 

В соответствии со ст. 32 Закона РМ №330/1999 
профессиональные спортсмены допускаются к 
тренировкам и соревнованиям исключительно с 
разрешения врача. Вред, причиненный 
прщфессиональному спортсмену или тренеру, 
возмещается в соответствии с действующим 
законодательством и условиями индивидуального 
трудового договора, заключенного со спортивной 
организацией. В случае причинения 
профессиональному спортсмену травм или увечий 
во время тренировок или соревнований ему 
обеспечивается дополнительная полная 
медицинская, социальная и профессиональная 
реабилитация за счет средств специального Фонда 
развития спорта Республики Молдова [12, с. 243]. 

В силу травмоопасности трудовая деятельность 
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профессионального спортсменов предусматривает 
необходимость дополнительных расходов на 
страхование профессиональных спортсменов. 
Однако при таком страховании появляется 
проблема выбора типа страхования, поскольку в 
законодательстве не установлены минимальные 
нормы такого рода страхования. В такой ситуации 
остается надеяться на работодателей, а также на 
национальные спортивные федерации, которые 
могут устанавливать минимальные нормы 
страхования профессиональных спортсменов [13, 
с. 203]. Такой подход позволит обязать 
работодателей дополнительно страховать 
профессиональных спортсменов и внедрить в 
Республике Молдова новый вид ранее 
неизвестного страхования спортсменов. 

6. Условие на дачу согласия работником 
спортивному клубу о праве передавать 
информацию идентификационного характера, 
ксерокопии индивидуальных трудовых договоров 
в национальные спортивные федерации, а также в 
Министерство молодежи и спорта Республики 
Молдова в случае включения профессионального 
спортсмена и тренера в состав национальной 
сборной страны. 

Персональные данные профессиональных 
спортсменов, а также копии их индивидуальных 
трудовых договоров необходимы национальным 
спортивным федерациям, прежде всего, для 
организации заявочных компаний на участие в тех 
или иных соревнованиях, для ведения работы по 
присвоению спортивных разрядов и званий и т.п. 
Кроме того, копии индивидуальных трудовых 
договоров позволяют осуществлять контроль за 
исполнением спортивными клубами обязательных 
для них норм, принятых национальными 
спортивными федерациями. При направлении 
профессионального спортсмена в состав 
спортивной сборной команды Республики 
Молдова содержание его индивидуального трудо-
вого договора позволяет оценивать объем 
взаимных финансовых обязательств клубов, 
спортивных федераций, государственных центров 
спортивной подготовки, Национального 
олимпийского комитета Республики Молдова. 

7. Об обязанности профессиональных 
спортсменов и тренеров носить исключительно 
экипировку, выданную спортивным клубом. 
Работодатель в период трудовых отношений с 
профессиональным спортсменом и тренером 
обязан обеспечить их необходимыми для 
выполнения ими трудовых функций спортивной 
формой и спортивным инвентарем. Такая 
обязанность прямо вытекает из ст. 13 Закона РМ 
«Об охране здоровья и безопасности труда» № 186 
от 10.07.2008г., которая предусматривает 
обязанность работодателя обеспечить всех 
работников оборудованием, безопасным для 
жизни и здоровья, а также обеспечить работников 
за свой счет индивидуальными средствами защиты  
[14]. 

Дополнительная обязанность может быть 
обусловлена, с одной стороны, необходимостью 

соблюдения работодателем спонсорских 
договоров, а с другой стороны, желанием сторон 
разделить ответственность за возможные 
неблагоприятные последствия применения 
спортивной экипировки, не отвечающей 
требованиям безопасности. 

8. Обязанность профессиональных 
спортсменов и тренеров выполнять требования 
регламентов, установленных на спортивных 
состязаниях, в части исполнения ими своих 
трудовых функций. Профессиональный спортсмен 
фактически обладает не только правами и 
обязанностями. закрепленными в трудовом 
законодательстве, но также и в законодательстве о 
спорте и спортивных регламентах, принятых 
спортивными федерациями.  

В случае участия профессионального 
спортсмена в составе спортивной организации в 
соревнованиях, вне юрисдикционного действия 
национальной спортивной федерации 
профессиональный спортсмен вправе не исполнять 
нормы спортивной федерации в силу их 
нецелесообразности [15, с.114]. 

По общему правилу спортивная организация, 
принимая работника на работу, при исполнении 
индивидуального трудового договора, а также при 
его переводе обязана соблюдать требования ч. (3) 
ст. 65 ТК РМ, согласно которой работодатель 
обязан под роспись ознакомить 
профессионального спортсмена и тренера с 
трудовыми функциями, правами и обязанностями, 
правилами внутреннего распорядка, условиями 
труда, проинструктировать по технике 
безопасности и гигиене труда, а также правилами 
охраны труда. 

Также работодатель при приеме на работу 
обязан ознакомить профессионального спортсмена 
и тренера с регламентами и правилами, 
утвержденными национальными спортивными 
организациями по соответствующим видам 
спорта, с условиями рекламных и спонсорских 
договоров и организаторами спортивных 
соревнований в части, связанной с исполнением 
ими своих трудовых функций [16, с.38]. 

9. Об обязанности спортивной организаций 
проводить обязательные медосмотры профес-
сиональных спортсменов как при приеме на 
работу, а также в период действия индивиду-
ального трудового договора для установления 
возможности исполнения ими трудовых функций, 
а также для профилактики профессиональных 
заболеваний и спортивных травм. 

Также работодатель обязан обеспечивать по 
просьбе профессионального спортсмена 
прохождение внеочередных медосмотров, 
сохраняя за ними среднемесячную заработную 
плату на период прохождения такого осмотра. 

Согласно ч. (1) ст. 32 Закона РМ № 330 1999г., 
участие профессиональных спортсменов в 
спортивных тренировках и соревнованиях 
допускается только с разрешения врача. 

В соответствии с п. m) ст. 13 Закона РМ «Об 
охране здоровья и безопасности труда» № 186 от 
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10.07.2008г., работодатель обязуется обеспечить и 
организовать проведение периодических 
медицинских осмотров. Также в ч. (3) и (4) ст. 21 
указанного закона, прием на работу и перевод 
работника на иную работу производится на 
основании медицинского заключения, 
полученного после прохождения медосмотра. Все 
расходы, связанные с такими медосмотрами, 
обязан нести работодатель. В свою очередь 
профессиональный спортсмен обязан пройти 
такой медосмотр и следовать медицинским 
рекомендациям. 

Следует отметить, что ТК РМ не содержит 
нормы, обязывающей тренеров проходить 
обязательный медосмотр.  

Предложение. По нашему мнению, тренер, как 
работник спортивной сферы, постоянно должен 
поддерживать соответствующую физическую 
форму для осуществления своих трудовых 
обязанностей  и поэтому обязан, также как и 
профессиональные спортсмены проходить 
медосмотры. 

Так, например, в Правилах соревнований по 
кикбоксингу [17], закреплено, что профессиональ-
ный кикбоксер обязан каждые шесть месяцев 
проходить полный медосмотр и на основании 
полученных результатов, профессиональный 

спортсмен получает разрешение на участие в 
соревнованиях. 

Видимо, для каждого вида спорта перечень 
заболеваний, влекущих отстранение от тренировок 
и соревнований, порядок проведения медицинских 
осмотров, периодичность их проведения должна 
определять национальная или международная 
федерация. А система медицинского обеспечения 
профессиональных спортсменов, определение 
предрасположенности к занятиям тем или иным 
видом спорта в раннем возрасте, 
предрасположенность к заболеваниям, влияющим 
на развитие различных патологий при высоких 
нагрузках, а также вопросы по снижению уровня 
инвалидизации в спорте требуют решения на 
государственном уровне. 

Непосредственно работодатель должен следить 
за состоянием здоровья профессионального 
спортсмена и на основании медицинского 
заключения решать, допускать его к 
соревнованиям или нет. 

Предложение. В связи с этим предлагается 
дополнить Трудовой кодекс РМ нормой о том, что 
порядок проведения медицинских осмотров 
(обследований) профессиональных спортсменов 
определяется уполномоченным Правительством 
РМ центральным органом публичной власти. 
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SUMMARY 

The article covers family rights and obligations, legal liability for their violation and the procedure for 
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Изложение основного материала. Семейные 
отношения в Республике Молдова регулируются: 

1. Конституцией РМ, принятой Парламентом 
РМ 23.07.1994 года [1];  

2. Семейным кодексом Республики Молдова 
(далее – СК РМ) № 1316-XIV от 20.10.2000 года 
[2];  

3. Гражданским кодексом Республики 
Молдова (далее – ГК РМ) № 1107-XV от 
06.06.2002 года [3];  

4. другими законами и подзаконными 
нормативными актами. 

Имеется противоречие между ст. 26 СК РМ и 
ст. 373 ГК РМ. 

Согласно части (1) ст. 26 СК РМ при разделе 
совместной собственности супругов и 
определении долей в ней доли супругов 
признаются равными, если иное не предусмотрено 
брачным договором. 

Согласно части (2) ст. 26 СК РМ судебная 
инстанция вправе дифференцировать доли 
супругов в общем имуществе исходя из интересов 
одного из супругов и/или интересов их 
несовершеннолетних детей. 

Части (2) ст. 26 СК РМ противоречит часть (1) 
ст. 373 ГК РМ, согласно которой в случае раздела 
имущества, являющегося совместной 
собственностью супругов, их доли считаются 
равными. 

Это противоречие препятствует 
единообразному применению закона при разделе 
имущества супругов и создаёт условия для 
нарушения имущественных прав одного из 
супругов.  

Предложение. По нашему мнению, часть (2) 
ст. 26 СК РМ следует отменить. 

СК РМ не содержит легального определения 
понятия «семья», что, по нашему мнению, 
является недостатком, который следует устранить. 

В теории семейного права семья определяется 
как круг лиц, связанных личными 
неимущественными и имущественными правами и 
обязанностями, вытекающими из брака, родства, 
усыновления или иной формы принятия детей в 
семью [4]. 

Данное определение соответствует ст. 3 СК 
РМ, согласно которой настоящий кодекс 
устанавливает условия и порядок вступления в 
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брак, прекращения брака и признания его 
недействительным, регулирует личные 
неимущественные и имущественные отношения, 
возникающие на основе брака, родственных 
отношений и усыновления, условия, порядок, 
формы и последствия юридической защиты детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей или оказавшихся в иных 
затруднительных ситуациях, а также другие 
социальные отношения, аналогичные семейным. 

Основным нормативным актом, регулирующим 
семейные отношения в Республике Молдова, 
является СК РМ № 1316-XIV от 26.10.2000 года, 
вступивший в силу 26.04.2001 года. Со дня 
вступления в силу СК РМ признан утратившим 
силу Кодекс о браке и семье, утвержденный 
законом № 914-VII от 26 декабря 1969 года. 

Согласно части (1) ст. 1 СК РМ семейное 
законодательство состоит из настоящего кодекса и 
иных нормативных актов, принимаемых в случаях 
и в пределах, предусмотренных настоящим 
кодексом.  

Согласно ст. 4 СК РМ в целях урегулирования 
предусмотренных статьей 3 личных 
неимущественных и имущественных отношений 
между членами семьи, не регулируемых семейным 
законодательством, применяется гражданское 
законодательство в части, в которой это не 
противоречит существу семейных отношений. 

Так, сделки по распоряжению совместным 
имуществом регулируются ст. 369 ГК РМ, 
согласно которой каждый участник совместной 
собственности может распоряжаться движимым 
общим имуществом, если соглашением между 
ними не предусмотрено иное. 

Для совершения сделок по распоряжению 
недвижимым общим имуществом необходимо 
письменное согласие всех участников совместной 
собственности. 

Сделка по распоряжению, совершенная одним 
из участников совместной собственности, может 
быть признана недействительной, если будет 
доказано, что другая сторона знала или должна 
была знать о соглашении, ограничивающем право 
распоряжения, что остальные сособственники не 
согласны на совершение сделки либо что не было 
истребовано согласие на отчуждение 
недвижимости. 

Взыскание алиментов регулируется не только 
СК РМ, но и Исполнительным кодексом 
Республики Молдова (далее – ИК РМ) № 443-XV 
от 24.12.2004 года (в редакции закона РМ № 143 
от 02.07.2010 года) [5]. 

Усыновление (удочерение) ребенка 
регулируется не столько СК РМ, но и ст. 286-293 
Гражданского процессуального кодекса 
Республики Молдова (далее – ГПК РМ) № 225-XV 
от 30.05.2003 года [6]. 

Производство по мерам охраны регулируется 
ст. 302-30812 ГПК РМ. 

Согласно части (2) ст. 1 СК РМ Правительство 
вправе принимать нормативные акты, касающиеся 
семейного права, в случаях, предусмотренных 

настоящим кодексом, иными законами и указами 
Президента Республики Молдова.  

Супругами признаются мужчина и женщина, 
состоящие в браке, зарегистрированном в 
государственных органах записи актов 
гражданского состояния. 

Согласно части (2) ст. 2 СК РМ только брак, 
заключенный в государственных органах записи 
актов гражданского состояния (далее - органы 
записи актов гражданского состояния), влечет за 
собой возникновение прав и обязанностей, 
предусмотренных настоящим кодексом.  

Согласно части (1) ст. 5 СК РМ лица, 
состоящие в браке, имеют равные права и несут 
одинаковые обязанности в семейных отношениях, 
вне зависимости от пола, расы, национальности и 
этнической принадлежности, от языка, 
вероисповедания, политических и иных взглядов, 
от имущественного положения и социального 
происхождения.  

Условия и порядок заключения брака 
установлены ст. 9-18 СК РМ. 

Согласно части (2) ст. 9 СК РМ юридические 
права и обязанности супругов возникают со дня 
регистрации брака в органах записи актов 
гражданского состояния.  

Личные права и обязанности супругов 
установлены ст. 16-18 СК РМ. 

Все вопросы семейной жизни решаются 
супругами совместно, в соответствии с принципом 
их равенства в семейных отношениях. 

Каждый из супругов вправе продолжать свое 
занятие, работу по специальности или выбирать их 
по своему усмотрению. В результате 
самостоятельного, свободного выбора супруги 
определяют место своего жительства. 

Отношения между супругами основываются на 
взаимоуважении и взаимопомощи, на исполнении 
общих обязанностей по содержанию семьи, по 
уходу за детьми и их воспитанию. 

При заключении брака супруги по своему 
желанию выбирают фамилию одного из них в 
качестве общей, или каждый из супругов 
сохраняет свою добрачную фамилию, или оба 
выбирают общую фамилию, образованную путем 
соединения их фамилий, или присоединяют к 
своей фамилию другого супруга. 

Соединение фамилий не допускается, если хотя 
бы одна из них двойная. 

Изменение фамилии одним из супругов не 
влечет за собой изменения фамилии другим 
супругом. 

При регистрации расторжения брака супруги 
вправе сохранить фамилию, выбранную при 
заключении брака, или восстановить свои 
добрачные фамилии. 

Неимущественные отношения между 
супругами регламентируются настоящим 
кодексом. 

Супруги обязаны морально поддерживать друг 
друга и хранить супружескую верность. 

Как отмечают учёные, имущественные 
отношения супругов поддаются правовому 
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регулированию гораздо лучше, чем личные 
неимущественные [7]. 

Имущественные отношения между супругами, 
с одной стороны, и между супругами и третьими 
лицами, (наследниками, кредиторами супругов и 
др.) регулируются не только СК РМ, но и ГК РМ, 
другими законами и подзаконными нормативными 
актами. 

Имущественные отношения супругов 
регулируются ст. 19-26 СК РМ, ГК РМ, а также 
брачным договором, если он был заключен. 
Брачный договор может быть заключен в 
соответствии со ст. 27-32 СК РМ. 

Согласно части (1) ст. 19 СК РМ имущество, 
нажитое супругами за время брака, подпадает под 
режим совместной собственности. 

Согласно части (2) ст. 19 СК РМ законный 
режим имущества супругов действует, если 
брачным договором не установлено иное. 

 Согласно части (1) ст. 20 СК РМ имущество, 
нажитое супругами в период состояния в браке, 
согласно законодательству принадлежит им обоим 
по праву совместной собственности. 

Согласно части (1) ст. 344 ГК РМ 
собственность является общей в случае, когда 
право собственности на вещь принадлежит двум 
или более лицам.  

Согласно части (1) ст. 344 ГК РМ общая 
собственность может возникать на основании 
закона или сделки. 

Режим общей совместной собственности 
установлен ст. 366-373 ГК РМ. 

Согласно части (2) ст. 366 ГК РМ к общей 
совместной собственности применяются 
соответствующим образом положения об общей 
долевой собственности, если положениями 
настоящей части не предусмотрено иное.  

Правовой режим общей долевой собственности 
установлен ст. 346-365 ГК РМ. 

Согласно части (2) ст. 20 СК РМ совместную 
собственность супругов составляет имущество, 
приобретенное за счет: 

а) доходов каждого из них, полученных в 
результате: 

- трудовой деятельности; 
- предпринимательской деятельности; 
- интеллектуальной деятельности; 
b) премий, вознаграждений и других выплат, за 

исключением выданных в качестве компенсации 
(материальная помощь, возмещение ущерба в 
связи с повреждением здоровья и т.д.); 

с) других общих средств. 
Права и обязанности родителей установлены 

ст. 58-64, 74 и 76 СК РМ.  
Одной из основных обязанностей родителей 

является их обязанность содержать своих 
несовершеннолетних детей и содержать своих 
нетрудоспособных совершеннолетних детей, 
нуждающихся в материальной помощи. 

Порядок и способ выплаты алиментов на детей 
определяются соглашением между родителями 
или между родителями и их нетрудоспособным 
совершеннолетним ребенком. 

Если такое соглашение отсутствует и родители 
не принимают участия в содержании детей, 
алименты взыскиваются в судебном порядке по 
требованию одного из родителей, опекуна ребенка 
или территориального органа опеки. 

Размер алиментов, взыскиваемых на 
содержание несовершеннолетних детей, 
установлен ст.ст. 75 и 76 СК РМ. 

Согласно части (1) ст. 75 СК РМ алименты на 
несовершеннолетних детей взыскиваются с 
родителей в следующих размерах: на одного 
ребенка - одна четверть заработка и/или иного 
дохода, на двоих детей - одна треть, на троих и 
более детей - половина заработка и/или иного 
дохода. 

Согласно части (2) ст. 75 СК РМ размер долей, 
указанных в части (1), может быть уменьшен или 
увеличен судебной инстанцией с учетом 
материального, семейного положения родителей и 
иных заслуживающих внимания обстоятельств. 

Часть (2) ст. 75 СК РМ позволяет судебной 
инстанции уменьшить или увеличить размер 
алиментов, установленный частью (1) ст. 75 СК 
РМ. При этом предел уменьшения или увеличения 
размера алиментов зависит от усмотрения судьи.  

Предложение. По нашему мнению, часть (2) 
ст. 75 СК РМ следует либо отменить, либо 
изменить, установив, что судебная инстанция 
может уменьшить или увеличить размер 
алиментов не более чем на 10% от размеров, 
установленных частью (1) ст. 75 СК РМ. 

Согласно части (3) ст. 75 СК РМ в случаях, 
когда одни дети остаются с отцом, а другие - с 
матерью, размер алиментов, выплачиваемых в 
пользу менее обеспеченного из родителей, 
определяется в твердой денежной сумме в 
порядке, установленном ст.76 СК РМ.  

В соответствии с частью (1) ст. 76 СК РМ если 
лицо, обязанное выплачивать алименты на 
ребенка, имеет нерегулярный или меняющийся 
заработок либо иной доход, получает заработок 
и/или иной доход полностью либо частично в 
натуре, если у него отсутствует заработок и/или 
иной доход, а также если взыскание алиментов в 
долевом отношении к заработку и/или иному 
доходу невозможно, затруднительно либо 
существенно нарушает интересы одной из сторон, 
судебная инстанция вправе определить размер 
алиментов, взыскиваемых ежемесячно, в твердой 
денежной сумме либо одновременно в твердой 
денежной сумме и в долях заработка и/или другого 
дохода в соответствии со ст. 75 СК РМ. 

Часть (1) ст. 76 СК РМ противоречива, т.е. 
противоречит ст. 75 СК РМ, согласно которой 
размер алиментов взыскивается в размерах от 
размера заработка и/или другого дохода. 

Если лицо, обязанное платить алименты имеет 
заработок и/или иной другой доход, судебная 
инстанция должна взыскать алименты в размере, 
установленном частью (1) ст. 76 СК РМ. 

Если лицо, обязанное выплачивать алименты 
имеет нерегулярный или иной меняющийся 
заработок, или иной доход полностью или 
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частично в натуре, если у него отсутствует 
заработок и/или иной доход... судебная инстанция 
вправе определить размер алиментов, 
взыскиваемых ежемесячно в твердой денежной 
сумме либо одновременно в твердой денежной 
сумме и в долях заработка и/или иного дохода в 
соответствии со ст. 75 СК РМ. 

Часть (1) ст. 76 СК РМ даёт право взыскать 
алименты одновременно и в твердой денежной 
сумме и в долях заработка и/или другого дохода в 
соответствии со ст. 75 СК РМ. 

Часть (1) ст. 76 СК РМ, которая позволяет 
взыскивать алименты одновременно и в твердой 
денежной сумме, и в долях заработка и/или иного 
дохода, вызывает некоторые сомнения. 

Предложение. По нашему мнению, часть (1) 
ст. 76 СК РМ следует изменить, исключив из неё 
слова: «либо одновременно в твердой денежной 
сумме и в долях заработка и/или иного дохода в 
соответствии со ст. 75 СК РМ». 

Алименты, взыскиваемые на содержание 
несовершеннолетних детей, могут взыскиваться 
либо в размере, установленном частью (1) ст. 75 
СК РМ, либо в твердой денежной сумме при 
наличии условий, предусмотренных частью (1) ст. 
76 СК РМ (лицо, обязанное выплачивать алименты 
на ребенка, имеет нерегулярный или меняющийся 
заработок либо иной доход, получает заработок 
и/или иной доход полностью либо частично в 
натуре...). 

Предложение. Часть (1) ст. 76 СК РМ, 
позволяющая взыскать с лица, обязанного платить 
алименты, твердую денежную сумму и долю 
заработка и/или другого дохода в соответствии со 
ст. 75 СК РМ, должна быть изменена. Лицо, 
обязанное платить алименты, не должно платить 
дважды. С этого лица могут взыскать либо долю 
его заработка (дохода),если он его имеет, в 
соответствии с частью (1) ст. 75 СК РМ, либо 
взыскать алименты в твердой денежной сумме. 

За нарушение семейных прав установлена 
юридическая ответственность, которая является 
одним из правовых способов защиты нарушенных 
прав. 

Юридическая ответственность определяется 
как санкция за правонарушение, и как институт 
права, т.е. совокупность правовых норм, 
регулирующих основания, порядок и условия 
применения санкций за нарушение 
законодательства, и как правоотношение, которое 
возникает в результате применения установленных 
законом санкций. 

В зависимости от отраслевой принадлежности 
юридическая ответственность подразделяется на 
такие виды как гражданско-правовая, 
административная и уголовная. 

Гражданско-правовая ответственность 
подразделяется на договорную и деликтную, или 
внедоговорную, ответственность. 

Административная ответственность за 
нарушение семейного законодательства 
установлена ст. 63, 631, 64, 65, 66 Кодекса 

Республики Молдова о правонарушениях (далее – 
КоП РМ) № 218-XVI от 24.10.2008 года.[8] 

Согласно части (1) ст. 63 КоП РМ 
невыполнение или ненадлежащее выполнение 
родителями или лицами, их заменяющими, 
обязанности содержания, воспитания и обучения 
ребенка влечет наложение штрафа в размере от 6 
до 15 условных единиц или назначение наказания 
в виде неоплачиваемого труда в пользу общества 
на срок от 15 до 25 часов. 

Согласно части (2) ст. 63 КоП РМ действия, 
предусмотренные частью (1), повлекшие 
отсутствие присмотра, беспризорность, 
попрошайничество ребенка или совершение им 
социально опасного деяния, влекут наложение 
штрафа в размере от 9 до 18 условных единиц или 
назначение наказания в виде неоплачиваемого 
труда в пользу общества на срок от 40 до 60 часов. 

Одна условная единица равна 50 леям. 
Согласно ст. 631 КоП РМ допущение 

нахождения лиц, не достигших 16-летнего 
возраста, без сопровождения родителей или лиц, 
их заменяющих, в барах, кафе, ресторанах, 
кинотеатрах, дискотеках, диско-клубах, ночных 
клубах, саунах, интернет-кафе или других местах 
развлечения после 22 часов влечет наложение 
штрафа на физических лиц в размере от 60 до 90 
условных единиц и на юридических лиц в размере 
от 90 до 180 условных единиц с лишением права 
осуществлять определенную деятельность на срок 
от 3 до 6 месяцев. 

Согласно ст. 64 КоП РМ необоснованное 
воспрепятствование одному из родителей (обоим 
родителям) общению с ребенком или участию в 
его воспитании, а также общению ребенка с 
бабушкой, дедушкой, братьями и сестрами влечет 
наложение штрафа в размере от 6 до 12 условных 
единиц. 

Согласно ст. 65 КоП РМ несообщение 
должностным лицом и другими лицами органу 
опеки и попечительства о наличии опасности для 
жизни или здоровья ребенка или о нарушении его 
прав и законных интересов наложение штрафа на 
физических лиц в размере от 6 до 12 условных 
единиц и на должностных лиц в размере от 12 до 
24 условных единиц. 

Согласно части (2) ст. 7 СК РМ семейные права 
органами публичного управления, а в 
определенных случаях медиаторами и судебными 
инстанциями. 

Порядок обращения в судебные инстанции с 
исковыми заявлениями и порядок рассмотрения 
этих заявлений регулируется ГПК РМ. 

Согласно части (1) ст. 167 ГПК РМ к исковому 
заявлению прилагаются: 

а) копии исковых заявлений и письменных 
доказательств, удостоверенные стороной под 
собственную ответственность, по числу 
участвующих в деле ответчиков и третьих лиц, 
если они у них отсутствуют, и ряд копий для 
судебной инстанции. Копии сертифицируются 
стороной на соответствие оригиналу. Если 
письменные доказательства и исковое заявление 
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составлены на иностранном языке, судебная 
инстанция распоряжается о представлении их в 
переводе в установленном законом порядке; 

a1) копия удостоверения личности истца–
физического лица; 

b) документы, подтверждающие уплату 
государственной пошлины; 

с) документы, подтверждающие 
обстоятельства, на которых истец основывает свое 
требование, копии этих документов для 
ответчиков и третьих лиц, если они у них 
отсутствуют; 

d) документы, подтверждающие соблюдение 
досудебного порядка разрешения спора, если 
таковой установлен законом или предусмотрен 
договором сторон; 

e) документ, удостоверяющий полномочия 
представителя. 

f) копия ходатайства об истребовании 
доказательств; 

g) копия ходатайства о назначении экспертизы; 
h) копия ходатайства о назначении/отводе 

эксперта; 
i) копии других заявленных ходатайств. 
 Несоблюдение истцом требований части (2) ст. 

166 и части (1) ст. 167 ГПК РМ даёт судье право 
оставить исковое заявление без движения. 

Часть (1) ст. 167 ГПК РМ даёт судье право 
требовать перевода письменных доказательств, 
составленных на иностранном языке, на 
государственный язык. 

Довольно часто судьи требовали от истцов 
перевести на государственный язык приложенные 
к исковым заявлениям письменные 
доказательства, составленные на русском языке, а 
в случае отказа истцов перевести письменные 
доказательства с русского языка на 
государственный язык, возвращали истцам 
исковые заявления. Такие действия нарушали 
право на свободный доступ к правосудию, 
гарантированное ст. 20 Конституции РМ, а также 
частью (1) ст. 12 закона РМ № 382-XV от 
19.07.2001 года «О правах лиц, принадлежащих к 
национальным меньшинствам, и правовом статусе 
их организаций», согласно которой лица, 
принадлежащие к национальным меньшинствам, 
имеют право обращаться в публичные учреждения 
в устной и письменной форме на молдавском или 
русском языках и получать ответ на языке 
обращения [9]. 

Предложение. По нашему мнению, следует 
дополнить часть (1) ст. 167 ГПК РМ примечанием, 
согласно которому русский язык не является 
иностранным языком. 

После принятия искового заявления судья 
проводит судебную медиацию. 

Согласно части (1) ст. 1821 ГПК РМ судебная 
медиация является обязательным способом 
разрешения мирным путем поданных в судебную 
инстанцию требований с помощью и под 
руководством судебной инстанции в случаях, 
связанных с:  

а) защитой прав потребителей; 

b) семейными спорами; 
c) спорами между физическими и/или 

юридическими лицами частного права 
относительно прав собственности на имущество; 

d) трудовыми спорами; 
e) спорами, возникающими из деликтной 

ответственности; 
f) наследственными спорами; 
g) другими гражданскими спорами, стоимость 

которых составляет менее 200000 леев, за 
исключением споров, в которых вынесено 
исполнительное постановление о возбуждении 
процедуры несостоятельности.  

Согласно части (1) ст. 1822 ГПК РМ после 
принятия к рассмотрению искового заявления 
согласно условиям части (4) ст. 168 судебная 
инстанция в пятидневный срок устанавливает для 
сторон процесса дату заседания по мирному 
разрешению спора. При наличии доказательства 
об извещении сторон в установленном законом 
порядке их отсутствие на заседании по мирному 
разрешению спора не влияет на течение срока, 
предусмотренного частью (5) ст. 1822 ГПК РМ.  

Согласно части (2) ст. 1822 ГПК РМ в ходе 
заседания по мирному разрешению спора судебная 
инстанция информирует стороны о применяемом 
по данному спору законе, продолжительности 
процедур, возможных судебных расходах, 
возможном решении дела и его последствиях для 
сторон процесса. 

Согласно части (1) ст. 1825 ГПК РМ если одна 
или обе стороны отказываются от решения спора 
мирным путем, спор далее рассматривается и 
разрешается тем же судьей или, по 
обстоятельствам, тем же составом суда. 

Затем судья производит подготовку дела к 
судебному разбирательству в соответствии со ст. 
183-191 ГПК РМ. 

После окончания подготовки к судебному 
разбирательству суд первой инстанции 
осуществляет судебное разбирательство в порядке, 
установленном ст. 192-236 ГПК РМ. 

Согласно части (1) ст. 236 ГПК РМ после 
завершения судебных прений состав суда 
удаляется для совещания. В сложных случаях 
судебная инстанция протокольным определением 
назначает отложение совещания не более чем на 
15 дней, известив участников процесса о месте, 
дате и времени оглашения резолютивной части 
решения. В результате совещания 
председательствующий в судебном заседании или 
один из судей оглашает резолютивную часть 
решения и разъясняет участникам процесса 
порядок и срок обжалования решения. 
Резолютивная часть решения должна быть 
подписана всеми судьями, входящими в состав 
суда, и приобщена к делу. 

Согласно части (5) ст. 236 ГПК РМ судебная 
инстанция составляет решение в целом, если: 

a) участники процесса прямо потребовали 
этого в 30-дневный срок со дня оглашения 
резолютивной части решения. По истечении 30 
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дней пропущенный срок не может быть 
восстановлен; 

b) участники процесса в 30-дневный срок со 
дня оглашения резолютивной части решения 
подали апелляционное заявление; 

c) судебное решение подлежит признанию и 
исполнению на территории другого государства. 

Предложение. По нашему мнению, ст. 236 
ГПК РМ, позволяющая судьям выносить 
немотивированные решения, следует изменить, 

обязав судей выносить только мотивированные 
решения. 

 Решение суда первой инстанции может быть 
обжаловано в апелляционном порядке в 
соответствии со ст. 357, 358, 360-390 ГПК РМ. 

Согласно части (1) ст. 362 ГПК РМ срок подачи 
апелляционной жалобы составляет 30 дней со дня 
оглашения резолютивной части решения, если 
законом не предусмотрено иное. 
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REZUMAT 
În prezentul articol ne propunem să analizăm conținutul Deciziei nr. 11/12.09.2018 dată de Înalta Curte de 

Casație și Justiție din România pentru dezlegarea unor chestiuni de drept și anume „dezlegarea de principiu a urmă-
toarei probleme de drept: care este natura juridică a termenului de 10 zile prevăzut de art. 318 alin. (12) din Codul 
de procedură penală, dacă este un termen de decădere sau de recomandare.” [1] 

În prima parte a articolului ne propunem să analizăm conținutul și natura juridică a hotărârilor preliminare, 
apoi chestiunea specifică de drept procesual penal dedusă judecății Înaltei Curți de Casație și Justiție și la final,  
scurte de concluzii referitoare la modul de soluționare a problemei privind natura juridică a termenului de 10 zile 
prevăzut de art. 318 alin. (12) din Codul de procedură penală. 
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SUMMARY 

In this article we aim to analyze the content of Decision no. 11 / 12.09.2018 issued by the High Court of 
Cassation and Justice of Romania for the dissolution of certain legal issues, namely "the principle of the following 
legal issue: what is the legal nature of the 10-day term stipulated by art. 318 par. (12) of the Code of Criminal 
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Procedure, if it is a time limit for revocation or recommendation." 
In the first part of the article we propose to analyze the content and the legal nature of the preliminary 

rulings, then the specific question of criminal procedural law deduced from the High Court of Cassation and Justice, 
and short conclusions about how to solve the problem of the legal nature of the 10 day deadline provided by art. 318 
par. (12) of the Code of Criminal Procedure. 

Key words: prior decision, resolution of a problem of law, High Court of Cassation, the uniform law 
enforcement, term of reference, withdrawal period, the admissibility of the request. 

 
Cadrul legal. Înalta Curte de Casație și Justiție din 

România este singura instanță care „a primit un dublu 
rol pentru sistemul judiciar” [2]. În primul rând, con-
form art. 126 alin. (1) din Constituția României, Înalta 
Curte soluționează cauzele cu care a fost învestită. În 
al doilea rând, această instanță are rolul „de a asigura 
interpretarea și aplicarea unitară a legii de către cele-
lalte instanțe judecătorești: judecătorii, tribunale, curți 
de apel” [3]. Așadar, Înalta Curte de Casație și Justiție 
are competență funcțională exclusivă în vederea reali-
zării unei practici judiciare unitare în România [4]. 

În vederea realizării celei de a doua misiuni a 
ÎCCJ, care se referă la aplicarea unitară a legii de către 
instanțe, Codul de procedură penală instituie două 
mijloace juridice și anume: recursul în interesul legii 
(disp. art. 471-4741 din Codul de procedură penală) și 
pronunțarea de hotărâri prealabile pentru dezlegarea 
unor chestiuni de drept (conform procedurii reglemen-
tate de disp. art. 475-4771  Cod procedură penală). 

S-a susținut faptul că diferența cea mai importantă 
între recursul în interesul legii și hotărârea prealabilă 
se referă la faptul că aceasta din urmă poate viza, în 
mod exclusiv, dezlegarea unor chestiuni de drept sub-
stanțial, întrucât doar acestea influențează soluționarea 
pe fond a unei cauze penale [5], în timp ce recursul în 
interesul legii poate viza atât chestiuni de drept mate-
rial cât și de drept procesual. Însă această opinie nu a 
fost acceptată în totalitate, iar la momentul actual 
practica Înaltei Curți de Casație și Justiție este în sen-
sul de a pronunța hotărâri prealabile și în chestiuni de 
drept procesual penal „dacă acestea pot produce con-
secințe cu privire la modul de rezolvare a cauzei” [6]. 

Această opinie este susținută și în cadrul unei alte 
hotărâri preliminare  (a cărei aplicare este obligatorie) 
și anume Decizia nr. 11 din 2 iunie 2014, dată de 
Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie - Completul pentru 
dezlegarea unor chestiuni de drept în materie penală 
[7], cap. VIII, paragrafele 7 şi 8: care a reținut urmă-
toarele „[...] admisibilitatea sesizării în vederea pro-
nunţării unei hotărâri prealabile este condiţionată, atât 
în cazul în care vizează o normă de drept material, cât 
şi atunci când priveşte o dispoziţie de drept procesual, 
de împrejurarea că interpretarea dată de instanţa su-
premă să aibă consecinţe juridice asupra modului de 
rezolvare a fondului cauzei. Cu alte cuvinte, între 
problema de drept a cărei lămurire se solicită şi soluţia 
dată asupra acţiunii penale şi/sau civile de către in-
stanţa pe rolul căreia se află cauza în ultimul grad de 
jurisdicţie trebuie să existe o relaţie de dependenţă, în 
sensul că decizia Înaltei Curţi pronunţată în procedura 
prevăzută de art. 476 şi 477 din Codul de procedură 
penală să fie de natură a produce un efect concret 
asupra conţinutului hotărârii din procesul principal, 
cerinţa pertinenţei fiind expresia utilităţii pe care re-
zolvarea de principiu a chestiunii de drept invocate o 

are în cadrul soluţionării pe fond a litigiului. Prin 
sintagma «soluţionarea pe fond a cauzei» folosită de 
legiuitor în cuprinsul art. 475 din Codul de procedură 
penală pentru a desemna legătura obiectivă dintre 
chestiunea de drept supusă interpretării şi procesul 
penal în curs, trebuie să se înţeleagă dezlegarea rapor-
tului juridic penal născut ca urmare a încălcării relaţii-
lor sociale proteguite prin norma de incriminare, in-
clusiv sub aspectul consecinţelor de natură civilă şi nu 
rezolvarea unei cereri incidentale invocate pe parcur-
sul judecării cauzei în ultimă instanţă.” 

O altă deosebire dintre recursul în interesul legii și 
procedura hotărârilor prealabile constă din aceea că 
prin emiterea de hotărâri prealabile se urmărește evita-
rea sau prevenirea unei practici neunitare pe când, prin 
recursul în interesul legii scopul vizat este de a uni-
formiza o practică neunitară deja existentă în ceea ce 
privește aplicarea unor norme juridice de drept penal. 

Soluționarea unei chestiuni deduse judecății în ma-
teria hotărârilor prealabile pot conduce la suspendarea 
judecării fondului cauzei până la soluționarea aspectu-
lui vizat, iar recursul în interesul legii este formulat de 
către procurorul general al Parchetului de pe lângă 
Înalta Curte de Casație și Justiție după ce s-a constat 
existența unei aplicări neunitare, prin hotărâri judecă-
torești, a unei prevederi de drept penal. 

Sesizarea Înaltei Curți de Casație și Justiție cu pro-
nunțarea unei hotărâri prealabile se face de către in-
stanța care a fost învestită cu soluționarea pe fond a 
cauzei, în cursul judecății, înainte de pronunțarea unei 
hotărâri, tocmai pentru a evita aplicarea greșită a legii 
sau formarea unei practici neunitare. 

Prezentarea și analiza cauzei deduse soluționă-
rii prin hotărâre preliminară. În cuprinsul articolu-
lui de față ne propunem să analizăm conținutul unei 
hotărâri prealabile și anume Decizia nr. 11/2018 dată 
de Înalta Curte de Casație și Justiție în cadrul Dosaru-
lui nr. 1198/1/2018. 

Prin Încheierea de ședință din data de 18.04.2018, 
dată în Dosarul nr. 824/86/2018 al Tribunalului Su-
ceava, instanța de judecată a decis sesizarea Înaltei 
Curți de Casație și Justiție cu dezlegarea următoarei 
chestiuni de drept: „care este natura juridică a terme-
nului de 10 zile prevăzut de art. 318 alin. (12) Cod de 
procedură penală, dacă este un termen de decădere sau 
de recomandare?” 

Sesizarea Înaltei Curți de Casație și Justiție s-a rea-
lizat în baza disp. art. 476 din Codul de procedură 
penală. Astfel, conform alineatului (1), dacă sunt în-
deplinite condițiile prevăzute de art. 475 Cod procedu-
ră penală, (adică „în cursul judecății, un complet de 
judecată al Înaltei Curți de Casație și Justiție, al curții 
de apel sau al tribunalului, învestit cu soluționarea 
cauzei în ultimă instanță, constatând că există o ches-
tiune de drept, de a cărei lămurire depinde soluționa-
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rea pe fond a cauzei respective și asupra căreia Înalta 
Curte de Casație și Justiție nu a statuat printr-o hotărâ-
re prealabilă sau printr-un recurs în interesul legii și 
nici nu face obiectul unui recurs în interesul legii în 
curs de soluționare, va putea solicita Înaltei Curți de 
Casație și Justiție să pronunțe o hotărâre prin care să 
se dea rezolvare unei chestiuni de principiu de drept 
cu care a fost sesizată”) se poate proceda la soluționa-
rea unei chestiuni de drept. 

Pentru a soluționa această problemă dedusă jude-
cății, s-a constituit în mod legal Completul pentru 
dezlegarea unor chestiuni de drept în materie penală, 
în conformitate cu dispozițiile art. 476 alin. (6) din 
Codul de procedură penală conform căruia şi art. 
274 din Regulamentul privind organizarea şi funcţio-
narea administrativă a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justi-
ţie, republicat, cu modificările şi completările ulterioa-
re. 

În ceea ce privește descrierea situației de fapt s-a 
reținut că „ prin solicitarea formulată la data de 16 
februarie 2018 şi înregistrată pe rolul Tribunalului 
Suceava la data de 19 februarie 2018, Direcţia Naţio-
nală Anticorupţie - Serviciul Teritorial Suceava a 
solicitat constatarea legalităţii şi temeiniciei Ordonan-
ţei nr. 66/P/2017 din data de 31 ianuarie 2018 şi con-
firmarea dispoziţiei de renunţare la urmărirea penală 
în cauza având ca obiect infracţiunea de trafic de in-
fluenţă prevăzută de art. 291 alin. (1) din Codul penal 
raportat la art. 6 din Legea nr. 78/2000 cu aplicarea 
art. 5 din Codul penal, descrisă la pct. I din ordonanţă, 
cu privire la inculpatul S.L.I.” [8]. 

Judecătorul de cameră preliminară a considerat că 
„termenul prevăzut de art. 318 alin. (12) din Codul de 
procedură penală este un termen de decădere, chiar 
dacă nu este prevăzută posibilitatea respingerii ca 
tardive a unei astfel de solicitări, pe considerentul că 
trebuie asigurată respectarea termenelor legale” [9].  

Articolul 318 alin. (12) din Codul de procedură 
penală prevede că „Ordonanţa prin care s-a dispus 
renunţarea la urmărirea penală, verificată potrivit alin. 
(10), se comunică în copie, după caz, persoanei care a 
făcut sesizarea, părţilor, suspectului, persoanei vătă-
mate şi altor persoane interesate şi se transmite, spre 
confirmare, în termen de 10 zile de la data la care a 
fost emisă, judecătorului de cameră preliminară de la 
instanţa căreia i-ar reveni, potrivit legii, competenţa să 
judece cauza în primă instanţă[10]." 

În speța dedusă judecății, judecătorul de cameră 
preliminară a fost sesizat după împlinirea termenului 
de 10 zile prevăzut de art. 318 alin. (12) din Codul de 
procedură penală (Ordonanța procurorului de renunța-
re la urmărirea penală nr. 66/P/2017 este din 
03.01.2018, iar sesizarea instanței s-a realizat pe data 
de 19.02.2018). 

Problema vizată de completul care a sesizat Înalta 
Curte de Casație și Justiție se referă al faptul că, în 
opinia acestui complet „termenul prevăzut de art. 318 
alin. (12) din Codul de procedură penală ar fi de decă-
dere, cu toate că în cuprinsul art. 318 alin. (15) din 
Codul de procedură penală nu este prevăzută soluţia 
respingerii cererii formulate ca tardivă, deoarece ar 
trebui să existe o disciplină în respectarea termenelor 
prevăzute de lege” [11]. 

De asemenea, reprezentantul Ministerului Public a 
considerat că sesizarea este admisibilă, urmând ca 
Înalta Curte de Casație și Justiție să stabilească moti-
vat dacă acest termen de 10 zile este de recomandare 
sau decădere. 

Întrebate fiind, majoritatea instanțelor din România 
au opinat că termenul vizat este de recomandare și nu 
de decădere și „s-a subliniat că, dacă s-ar da o altă 
calificare naturii juridice a acestui termen, în sensul că 
este un termen procedural imperativ (peremptoriu), 
adică înăuntrul său trebuie exercitat dreptul procesual 
ori îndeplinite anumite acte procesuale sau procedura-
le, sub sancţiunea decăderii ori anulării actului, dispo-
ziţiile art. 318 alin. (14) din Codul de procedură pena-
lă ar deveni inaplicabile, respectiv ordonanţa prin care 
s-a dispus renunţarea la urmărirea penală ar rămâne 
validă, iar judecătorul de cameră preliminară s-ar afla 
în imposibilitate de a exercita controlul asupra legali-
tăţii şi temeiniciei soluţiei dispuse de procuror” [12]. 

În ceea ce privește jurisprudența în materie s-a 
constat că această problemă a fost analizată de două 
ori, în primul caz termenul fiind calificat ca termen de 
recomandare (Judecătoria Sectorului 6 București în 
cadrul Dosarului nr. 1991/303/2016) și în cel de al 
doilea s-a apreciat că depășirea acestui termen se sanc-
ționează cu nulitatea relativă a actului respectiv, dar 
nu a fost cazul de anulare deoarece această măsură nu 
a fost solicitată (Judecătoria Sfântu Gheorghe în ca-
drul Dosarului nr. 3687/305/2016). 

Pentru respectarea procedurii legale și anume disp. 
art. 476 alin. (10) în raportare la art. 473 alin. (5) din 
Codul de procedură penală au fost consultați și specia-
liștii domeniului. Opiniile exprimate au fost diferite, 
după cum urmează: fie s-a susținut că termenul este de 
recomandare, în caz contrar, interpretarea impietând 
asupra aplicării legii procesual penale în ceea ce pri-
vește aplicarea instituției de renunțare la urmărirea 
penală, fie s-a susținut că sesizare judecătorului de 
cameră preliminară este inadmisibilă deoarece acesta 
nu se pronunță cu privire la fondul cauzei ci cu privire 
la chestiuni procedurale (de exemplu modul de admi-
nistrare al probelor în faza de urmărire penală etc.). 

Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și 
Justiție a considerat de asemenea că termenul pus în 
discuție este un termen de recomandare deoarece, dacă 
ar fi considerat termen de decădere ar paraliza activi-
tatea judecătorului de cameră preliminară care nu ar 
mai putea să se pronunțe cu privire la ordonanța de 
renunțare la urmărirea penală dacă aceasta ar depăși 
termenul de 10 zile în ceea ce privește sesizarea in-
stanței. 

Judecătorul raportor a apreciat că cererea formula-
tă de către instanța de judecată a Tribunalului Suceava 
este inadmisibilă deoarece „nu întruneşte cumulativ 
condiţiile de admisibilitate prevăzute de art. 475 din 
Codul de procedură penală” [13]. 

Analizând cauza dedusă judecății, Înalta Curte de 
Casație și Justiție a procedat, în primul rând, la verifi-
carea îndeplinirii condițiilor prevăzute de art. 475 din 
Codul de procedură penală pentru a stabili dacă obiec-
tul sesizării poate fi analizat și dezlegat prin interme-
diul unei hotărâri preliminare. 

Înalta Curte a stabilit că trebuie verificată îndepli-
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nirea următoarelor trei condiții prevăzute de art. 475 
din Codul de procedură penală: 

a) „instanţa care a formulat întrebarea să fie în-
vestită cu soluţionarea cauzei în ultimă instanţă” [14]  
– condiția este îndeplinită, Tribunalul Suceava fiind în 
mod legal învestit cu soluționarea Dosarului nr. 
1198/1/2018; 

b) „soluţionarea pe fond a cauzei să depindă de 
lămurirea chestiunii de drept ce face obiectul sesiză-
rii[15]” – această condiție nu este îndeplinită deoarece 
„în prezenta cauză, obiectul sesizării îl reprezintă o 
problemă de drept ce se circumscrie sferei normelor 
procesual penale a cărei lămurire nu poate influenţa 
soluţia pe fondul cererii de confirmare cu care a fost 
învestit judecătorul de cameră preliminară, dat fiind 
faptul că natura juridică a termenului procedural nu 
are înrâurire asupra rezolvării raportului de drept penal 
născut ca urmare a încălcării relaţiilor sociale protegu-
ite prin norma de incriminare” [16]. 

c) „chestiunea de drept supusă analizei să nu fi 
primit o rezolvare anterioară printr-o hotărâre preala-
bilă sau printr-un recurs în interesul legii şi să nu facă 
obiectul unui asemenea recurs în curs de soluţionare” 
– condiție îndeplinită, neexistând pe rolul Înaltei Curți 
o altă speță cu același obiect. 

Scurte concluzii. Pentru considerentele exprimate 
anterior, și anume neîndeplinirea tuturor condițiilor de 
admisibilitate prevăzute de disp. art. 475 din Codul de 
procedură penală, soluția Înaltei Curți de Casație și 
Justiție a fost de a respinge sesizarea ca inadmisibilă, 
chestiunea rămânând deschisă și putând fi soluționată 
ulterior pe fond prin formularea unui recurs în intere-

sul legii. 
Argumentele logico-juridice ale instanței supreme 

sunt perfect valabile și denotă o analiză profundă a 
normei legale precum și respectarea practicii acestei 
instanțe, în sensul de a face aplicarea corectă a hotărâ-
rilor prealabile anterioare. 

Deși problema naturii juridice a termenului de 10 
zile prevăzut de art.318 alin. (12) Cod de procedură 
penală rămâne în discuție, prin considerentele hotărârii 
prealabile se oferă și o soluție legală pentru a se pro-
ceda la analiza pe fond a acestei chestiuni: utilizarea 
recursului în interesul legii. 

Din punctul nostru de vedere, pe fondul cauzei 
considerăm că termenul de 10 zile pentru sesizarea 
instanței competente să confirme ordonanța de urmări-
re penală este unul de recomandare. Dacă nu acceptăm 
ideea că este un termen de recomandare, am exclude 
posibilitatea confirmării ordonanței de renunțare la 
urmărire penală pentru toate cazurile în care, din dife-
rite motive ar fi încălcat (mai ales activitatea încărcată 
a reprezentanților Ministerului Public), situația per-
soanelor vizate prin aceste ordonanțe și drepturile lor 
procesuale ar fi grav afectate. Fie ordonanța procuro-
rului ar fi lipsită de eficiență juridică deoarece nu a 
fost verificată corespunzător, fie asupra conținutul ei, 
menținut ca valabil ar plana suspiciuni de nelegalitate, 

Astfel, se recomandă urmarea cât mai rapidă a 
prevederilor Codului de procedură penală, așa încât 
soluțiile date prin ordonanțe de renunțare la urmărire 
penală și confirmarea acestora (sau neconfirmarea) să 
devină aplicabile cu celeritate și cu respectarea dreptu-
rilor procesuale fundamentale. 
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REZUMAT 

Aplicarea arestării preventive se află nu doar în vizorul doctrinei juridice din țările europene, aceasta proble-
mă căpătând, în ultimul timp, o tentă politico-juridică. Faptul dat este determinat de mai mulți factori, inclusiv de 
necesitatea protejării drepturilor unor grupuri vulnerabile cum sunt minorii, de necesitatea diminuării populației 
penitenciare ș.a. Curtea Europeană a Drepturilor Omului, în bogata jurisprudență privind materia art. 5 al Convenți-
ei, a trasat anumite linii directoare în ceea ce privește condițiile și limitele aplicării arestării preventive, plasând pe 
primul plan prezumția libertății ca punct de reper la examinarea unei situații concrete. Curtea apreciază negativ 
utilizarea în exclusivitate a unor temeiuri formale sau citarea unor texte de lege la emiterea hotărârilor judecătorești 
de aplicare a arestării. Necesitatea concretizării temeiurilor de arestare este în funcție de durata aplicării măsurii 
date. Curtea a constatat mai multe deficiențe în materie de aplicare a arestării în sistemul de drept al Republicii Mol-
dova. Acestea se refereau atât la normele juridice aplicate în domeniu, cât și la practica instituită. Este un fapt con-
statat că sistemul național se confruntă cu mai multe probleme, cum ar fi: motivarea hotărârilor judecătorești; inter-
pretarea neuniformă a legii de către judecători la aplicarea arestării; încălcarea obligației de acționa cu diligență în 
cazul persoanelor arestate; ezitarea de a examina totalitatea de probe în confirmarea necesității arestării, lipsa comu-
nicării clientului cu avocatul; problema accesului avocatului la materialele dosarului, lipsa informării complete des-
pre toate acuzaţiile aduse.  

Cuvinte cheie: arest, drepturi ale omului, Convenţie, măsură, probleme, prezumpţie, procedură penală. 
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SUMMARY 

The application of pre-trial arrest is not only under radar of legal doctrine of European countries. This issue 
has lately gained a legal and political touch. This fact is determined by multiple factors, including, by the need to 
protect the rights of certain vulnerable groups such as minors, by the need to decrease prison population and by 
other factors. The European Court of Human Rights, in its rich case-law concerning Article 5 of the Convention has 
traced certain guiding lines in regard to the requirements and the limits of applying the pre-trial arrest, giving 
priority to the presumption of freedom as the landmark when examining a concrete situation. The Court negatively 
appreciates the exclusive use of formal reasons or mere citation of legal texts at the issuance of judicial rulings 
regarding the application of pre-trial arrest. The need to specify the grounds for arrest depends on the duration of 
this specific measure. The Court has acknowledged multiple deficiencies in the Moldovan legal system in the area of 
applying the pre-trial arrest. Such deficiencies targeted both the legal norms applied in this field and the instituted 
practice. It is a well-established fact that the national system faces numerous problems, such as: the reasoning of 
court rulings, nonuniform interpretation of the legislation by judges when applying pre-trial detention, breaching the 
obligation to act diligently in relation to the arrested persons, hesitation to review the entirety of evidence pool for 
confirming the need for pre-trial detention, the lack of communication between the client and the defence attorney, 
the problem of defence attorney’s access to the case-file documents, the lack of a thorough information about all 
charges brought against the person. Some researches carried out in the Republic of Moldova acknowledged that the 
issue of pre-trial detention is still a systemic one although efforts have been made to greatly decrease the problems 
in this segment of criminal procedure. 

Key words: arrest, human rights, Convention, measure, problems, presumption, criminal procedure. 
 

Dispunerea detenției se fundamentează în aspect 
normativ pe Codul de procedură penală al Republicii 
Moldova. Potrivit art. 7 al Codului de procedură pena-
lă al RM [1], hotărârile Curții Europene a Drepturilor 
Omului sunt obligatorii pentru organele de urmărire 
penală, procurori și instanțele de judecată, iar hotărâri-

le Plenului Curții Supreme de Justiție poartă un carac-
ter de recomandare. În mod firesc, la adoptarea hotărâ-
rii privind aplicarea detenției, instanțele naționale 
trebuie să aplice standardele impuse de Convenția 
Europeană a Drepturilor Omului: legalitatea detenției; 
existenţa unei bănuieli rezonabile; prezența unui risc; 
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proporționalitatea, rezonabilitatea și necesitatea apli-
cării detenției şi, în sfârșit, posibilitatea aplicării măsu-
rilor alternative detenției. În cadrul unor cercetărilor 
realizate în Republica Moldova se constată că proble-
matica arestării preventive se menține ca una de sis-
tem, chiar dacă au fost depuse eforturi de a reduce la 
maximum problemele pe acest segment al procedurii 
penale [3, p. 57]. 

Rezultate și reflecții. Jurisprudența națională con-
firmă că, instanțele de fond şi apel diferit aplică legea, 
relevând o practică diferențiată în cazurile de condam-
nare la pedeapsa cu închisoare cu executare - în unele 
cazuri  dispunând reținerea  inculpatului imediat din 
sala de judecată, iar în alte cazuri, executarea pedepsei 
fiind dispusă ulterior, din momentul reținerii, deși 
uneori, la momentul pronunțării deciziei Curţii de 
Apel, inculpatul se află în sala de judecată. Dilema 
stabilită abordează problema legalității detenției per-
soanei imediat din sala de judecată, după pronunțarea 
soluției  de condamnare la închisoare cu executare de 
către instanța de fond şi apel. Deşi chestiunea relevată 
provoacă neclarități la judecarea cauzei penale în 
instanța de apel, confuziile persistă şi la judecarea 
cauzei în fond, la condamnările cu închisoarea (cu 
executare), inclusiv când până atunci n-au fost aplicate 
careva măsuri preventive către inculpat. 

Problematica este generată de neclaritatea prezentă 
atât în prevederile legale (procesual-penale), cât şi în 
actele judecătorești prin care se aplică pedeapsa închi-
sorii. Respectiv, urmează a fi definită detențiunea 
aplicată inculpatului prin sentința instanței de fond sau 
decizia curții de apel ca: 1. măsură preventivă sub 
formă de arest sau 2. măsură de pedeapsă cu închi-
soarea care urmează a fi pusă în aplicare imediat din 
momentul pronunțării (adică din sala de judecată). 
Exigența care se impune în ambele cazuri este că, 
instanța în motivarea sentinței (sau deciziei) urmează 
să determine calitatea detenției aplicate către inculpat 
(imediat din sala de judecată), pe motiv că aceasta în 
ambele sale varietăți (măsura preventivă sau măsură 
de pedeapsă) generează şi efecte distincte. 

Prin urmare, dacă e să ne referim la  detenție ca şi 
arest, conform prevederilor procesual penale, alin. (4) 
art.25 al Constituției RM, art. 5 CoEDO, acesta ur-
mează a fi contestat prin recurs, unei instanțe ierarhic 
superioare, care în termeni scurți urmează să se expu-
nă asupra legalității aplicării arestului (3 zile) - per-
spectivă greu de conceput, dacă e să ne referim la 
aplicarea acestui arest prin decizia curții de apel care 
privește condamnarea la închisoare. Se înţelege că, 
măsura preventivă poate va fi modificată nu doar în 
faza pronunţării sentinţei de către instanţa de fond, dar 
şi în cadrul examinării cauzei în ordine de apel, 
până la adoptarea deciziei. În aşa caz încheierea 
instanţei de apel privind aplicarea măsurii preventive 
tot poate fi contestată cu recurs la CSJ. 

Cât privește instanțele de fond, care aplică astfel 
arestul (prin sentință imediat după pronunțare)- aces-
tea faptic  nu acceptă contestarea respectivei măsuri 
preventive prin recurs în termeni legali, refuzând ex-
pedierea recursului (la fel în termen legal de 24 de 
ore) la Curtea de Apel, contrar prevederilor art. 311 
alin. (3) Cod proced. pen. cu argumentul că, termenul 

de atac al sentinței n-a ajuns la scadență. Se crede că, 
pct. 5) art. 395 Cod proc. pen. stabilește că, judecăto-
rul trebuie să menționeze în sentință şi dispoziția sa  
măsura preventivă care se va aplica inculpatului până 
când sentința va deveni definitivă, iar actul prin care 
se aplică această măsură este o încheiere motivată care 
poate fi contestată separat de fond şi în termeni scurți. 
Noi nu putem vorbi despre o Încheiere în acest sens, 
deoarece la aplicarea detenției ca şi măsura preventivă 
(până la rămânerea definitivă a sentinței), astfel de 
încheieri nu se emit, totodată,  nu putem menționa nici 
faptul că aceasta s-ar contesta odată cu fondul cauzei. 

Daca, însă detenția după condamnarea în primă in-
stanță sau apel se aplică ca şi măsură de pedeapsă, 
garanțiile art. 5 parag. (3) CoEDO şi ale art. 25 alin. 
(4) din Constituţie nu sunt aplicabile, totodată, nefiind 
necesară motivarea detenţiunii. 

Problema legislaţiei naţionale în acest context este 
că, prevederile procesual-penale parcă ar sugera că, 
sentinţa cu închisoarea se pune în executare doar după 
ce devine definitivă (art. 466 alin. (1) Cod proced. 
pen.), iar până la devenirea definitivă urmează a fi 
emis mandat de arest (art. 186 alin. (11) Cod proced. 
pen.). Totodată, la nivelul CSJ nu exista o poziţie bine 
conturată dacă se va emite sau nu mandat de arest 
pentru perioada de la adoptarea sentinţei în primă 
instanţă şi până la pronunţarea deciziei instanţei de 
apel. 

Respectiv, dacă ne referim la judecarea cauzei pe-
nale în instanţa de apel şi aplicarea detenţiei la această 
etapă procesuală, potrivit aceloraşi prevederi legale, 
hotărârile instanţei de apel rămân definitive la data 
pronunţării deciziei în apel (alin. (3)).Prin urmare, 
aplicarea detenţiei în instanţa de apel, imediat după 
pronunţare ca şi măsură de pedeapsă legal poate fi 
acceptabilă, circumstanţă care, însă, nu scuteşte in-
stanţa de exigenţa  definirii în partea motivată a calită-
ţii detenţiei aplicate imediat din sala de judecată.  

Caracterul diferențiat  al momentului de aplicare a 
detenției, expus de Curţile de Apel în decizii (din sala 
de judecată sau din momentul reținerii inculpatu-
lui/condamnatului) atestă o lipsă a previzibilității 
soluțiilor instanței  în anumite cazuri, deşi acestea se 
întemeiază pe aceleași prevederi legale, respectiv 
lipsind o aplicare uniformă a legii. 

Or, în deciziile adoptate ale Curţii de Apel nu exis-
tă argumente plauzibile care ar avantaja opțiunile 
selectate de instanța de apel (de aplicare a detenției 
din sala de judecată sau din momentul reținerii).  

Prin urmare deşi, potrivit art. 3 al Legii nr.780 pri-
vind actele legislative [2], actul legislativ trebuie să 
respecte condiţiile legalităţii, accesibilităţii, preciziei, 
prevederile procesual penale, după noi, corespunzând 
acestor rigori, soluţiile adoptate de instanțele de apel 
în aceste cazuri (în baza aplicării acelorași norme 
precise) rămân arbitrare, haotice, finalmente materiali-
zând conceptul de justiție selectivă, cu standarde du-
ble. Respectiv, rămân incerte şi  criteriile din care  
reiese instanța de apel după deliberare, optând pentru 
reținerea din sala de judecată sau pentru reținerea 
ulterioară de către organele competente. După noi, 
reținerea ulterioară a inculpatului/condamnatului pen-
tru executarea pedepsei cu închisoare, îl favorizează în 
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eschivarea de pedeapsa penală, în comiterea altor 
infracțiuni, face mai dificilă şi tardivă executarea 
hotărârii judecătorești. 

Or, obiectiv se cunosc cazuri de plecare (fugă) a 
inculpatului din sala de judecată-până sau imediat 
după pronunțarea, de regulă a sentințelor de condam-
nare la închisoare cu executare, ulterior fiind între-
prinse eforturi suplimentare în vederea identificării şi 
reținerii.  

Lăsarea în libertate a condamnatului la închisoare 
cu executare, aflat în sala de judecată, deseori către 
acesta nefiind aplicată careva măsură preventivă, 
rămâne neclară, nejustificată atât legal, cât şi practic. 
Dacă e să comparăm aplicarea detenției  de către 
curțile de apel ca şi măsură de pedeapsă cu aplicarea 
detenției ca şi arest preventiv, putem menționa că, 
prima formă a detenţiei apare ulterior procesului de 
administrare şi apreciere a întregului material proba-
tor, totodată, fiind conștientizată semnificația caracte-
rului executoriu a  soluției adoptate şi se prezintă mai 
oportună în formula de aplicare imediată - oportunitate 
uneori ignorată de curțile de apel. Mai mult,  în cazuri 
concrete se constată cu certitudine că inculpatul după 
condamnarea sa în instanța de fond (de ex.: în baza 
art. 201/1 Cod penal ca şi act de rebeliune a purces la 
comiterea noilor agresiuni în privința părţii vătămate), 

circumstanță recunoscută chiar de inculpat în fața 
instanței de apel şi confirmată prin proba cu acte. Prin 
urmare, deşi această conduită a condamnatului a de-
terminat instanța de apel să-i aplice  pedeapsa cu în-
chisoarea, instanța n-a dat dovadă de suficientă perse-
verență pentru a  pune în executare imediată măsura 
de pedeapsă prin reținerea acestuia din sala de judeca-
tă, partea vătămată în acest caz fiind în imposibilitatea 
revenirii acasă până la reținerea ulterioară a inculpatu-
lui. 

Concluzii. Or, anume etapa de aplicare a  deten-
ției din sala Curții de Apel în baza unei condamnări la 
închisoare cu executare poate exclude riscul prejudi-
cierii  standardelor impuse de Convenția Europeană a 
Drepturilor Omului cu privire la legalitatea detenției; 
existența unei bănuieli rezonabile; prezența unui risc; 
proporționalitatea, rezonabilitatea și necesitatea 
aplicării detenției, posibilitatea aplicării măsurilor 
alternative detenției… 

Prin urmare, ne dorim să credem că CSJ va grăbi 
unificarea jurisprudenței pe dimensiunea enunțată, în 
felul în care de către Curţile de Apel să fie dispusă 
reținerea imediată a condamnatului (din sala de jude-
cată) în cazul condamnării acestuia la închisoare cu 
executare. 
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АННОТАЦИЯ 
В представленном материале автор проводит научно-практический анализ законодательства 

Республики Молдова, регулирующего права и обязанности работодателей, обеспечивающего работнику 
здоровые и безопасные условия труда, а также юридическую ответственность за нарушение 
законодательства, гарантирующего право работника на здоровые и безопасные условия труда. 

Актуальность темы обусловлена значительным числом несчастных случаев на производстве, а также 
несовершенством законодательства Республики Молдова, которое не даёт потерпевшим от несчастных 
случаев на производстве или профессиональных заболеваний причитающуюся им по закону компенсацию. 
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SUMMARY 

In the presented material, the author conducts a scientific and practical analysis of the legislation of the Re-
public of Moldova regulating the rights and obligations of employers, ensuring healthy and safe working conditions 
for an employee, as well as legal liability for violating legislation that guarantees the right of an employee to healthy 
and safe working conditions. 

The relevance of the topic is due to the significant number of accidents at work, as well as the imperfection 
of the legislation of the Republic of Moldova, which does not give victims compensation for accidents at work or 
occupational diseases due to them by law. 
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Изложение основного материала. В 

Республике Молдова имеется большое количество 
обществ с ограниченной ответственностью и 
акционерных обществ, осуществляющих 
производственную деятельность. 

Согласно части (3) ст. 145 Гражданского 
кодекса Республики Молдова (далее – ГК РМ) № 
1107-XV от 06.06.2002 года участники общества с 
ограниченной ответственностью не отвечают по 
его обязательствам. Они несут риск убытков, 
связанных с деятельностью общества, в пределах 
размера своих долей в уставном капитале [1]. 

Согласно части (3) ст. 156 ГК РМ акционеры не 
отвечают по обязательствам общества. Они несут 
риск убытков, связанных с деятельностью 
общества, в пределах размера своих долей в 
уставном капитале.  

Следовательно, в случае причинения вреда 
здоровью работника или в случае его смерти 
судебная инстанция вынесет решение о взыскании 
с общества и ограниченной ответственностью или 
с акционерного общества ущерба, причиненного 
несчастным случаем на производстве или 
профессиональным заболеванием. 

Однако такие решения не смогут быть 
исполнены в случаях, если общество с 

ограниченной ответственностью и акционерное 
общество, которое судебная инстанция обязала 
возместить ущерб, причиненный несчастным 
случаем на производстве или профессиональным 
заболеванием, если данное общество не имеет 
имущества, достаточного для исполнения 
судебного решения. 

Чтобы обеспечить реальную реализацию права 
на возмещение ущерба, причиненного несчастным 
случаем на производстве или профессиональным 
заболеванием, по нашему мнению, следует 
принять закон, обязывающий всех хозяйствующих 
субъектов страховать свою юридическую 
ответственность за ущерб, причиненный 
несчастными случаями на производстве и 
профессиональными заболеваниями. 

Законами РМ предусмотрено страхование 
гражданской ответственности владельцев 
автотранспортных средств, адвокатов и судебных 
исполнителей.  

Вывод. Очевидно, что необходим закон, 
обязывающий всех экономических субъектов 
страховать свою гражданскую ответственность за 
ущерб, причиненный несчастным случаем на 
производстве или профессиональным заболе-
ванием. 
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Необходимость такого страхования обусло-
влена тем, что многие судебные решения о 
взыскании с обществ с ограниченной ответствен-
ностью и акционерных обществ ущерба, 
причиненного несчастным случаем на 
производстве или профессиональным 
заболеванием, не исполняются по причине 
отсутствия у вышеуказанных организаций 
имущества, позволяющего исполнить вступившие 
в законную силу судебные решения. 

Право на защиту труда установлено ст. 43 
Конституции РМ, принятой 29 июля 1994 года [2]. 

Часть (2) ст. 43 Конституции РМ 
предусматривает, что работники имеют право на 
защиту труда. Меры по защите касаются 
безопасности и гигиены труда, режима труда 
женщин и молодежи, установления минимальной 
заработной платы в сфере экономики, 
еженедельного отдыха, оплачиваемого отпуска, 
труда в тяжелых условиях, а также других 
специфических ситуаций. 

Легальное определение понятия «работник» 
дано в ст. 1 Трудового кодекса Республики 
Молдова (далее – ТК РМ) № 154-XV от 28.03.2003 
года, согласно которой работник – это физическое 
лицо (мужчина или женщина), выполняющее 
работу, соответствующую определенной 
специальности, квалификации или должности, и 
получающее заработную плату на основании 
индивидуального трудового договора.[3] 

Легальное определение понятия «индивиду-
альный трудовой договор» содержится в ст. 45 ТК 
РМ, согласно которой индивидуальный трудовой 
договор – соглашение между работником и 
работодателем, на основании которого работник 
обязуется выполнять работу, соответствующую 
определенной специальности, квалификации или 
должности, на которую он назначен, с 
соблюдением правил внутреннего распорядка 
предприятия, а работодатель обязуется обеспечить 
работнику условия труда, предусмотренные 
настоящим кодексом, иными нормативными 
актами, содержащими нормы трудового права, 
коллективным трудовым договором, а также 
своевременно и в полном размере выплачивать 
ему заработную плату. 

 Содержание индивидуального трудового 
договора должно соответствовать части (1) ст. 49 
ТК РМ. 

Право работника на здоровые и безопасные 
условия труда и юридическая ответственность за 
нарушение этого права установлены ст. 5 и 156 ТК 
РМ и законами РМ:  

1. «Об охране здоровья и безопасности 
труда» от 10.07.2008 года № 186-XV [4]. 

2. «О страховании от несчастных случаев на 
производстве или профессиональных 
заболеваний» № 756-XIV от 24.12.1999 г.[5].  

Следует учесть, что закон РМ «Об охране 
здоровья и безопасности труда» защищает право 
на здоровые и безопасные условия труда не только 
работников, т.е. физических лиц, с которыми 
заключены индивидуальные трудовые договоры, 

но и других физических лиц, которые находятся на 
территории соответствующих предприятий, 
учреждений, организаций.  

В статье 1 закона РМ «Об охране здоровья и 
безопасности труда» указано, что работником 
является любое лицо, нанятое согласно закону 
работодателем, включая стажеров и учеников. 

Статья 1 закона РМ «Об охране здоровья и 
безопасности труда» приравнивает к работникам 
учеников и стажеров. 

Правовой статус учеников определен ст. 216 
ТК РМ, которая даёт право работодателю 
заключить с лицом, находящимся в поиске работы 
и не имеющим необходимой профессиональной 
квалификации, ученический договор. 

Ученический договор согласно части (2) ст. 216 
ТК РМ ученический договор заключается в 
письменной форме, является гражданско-
правовым договором и регулируется ГК РМ и 
иными нормативными актами. 

Часть (2) ст. 216 ТК РМ противоречит части (3) 
ст. 2 ТК РМ, согласно которой в случаях, когда 
судебная инстанция определяет, что гражданским 
договором фактически регулируются трудовые 
отношения между работником и работодателем, к 
таким отношениям применяются положения 
трудового законодательства. 

Есть основания считать, что ученический 
договор не является гражданско-правовым 
договором, т.к. он регулирует отношения между 
работодателем и учеником. 

Более того, ст. 1 закона РМ «Об охране 
здоровья и безопасности труда» приравнивает 
ученика к работнику. Данный закон обязывает 
работодателя обеспечить здоровые и безопасные 
условия труда не только работникам, но и 
ученикам и предусматривает юридическую 
ответственность за нарушение права на здоровые и 
безопасные условия труда. 

Полагаем, что Парламент РМ должен 
устранить противоречие между частью (2) ст. 216 
ТК РМ и частью. (3) ст. 2 ТК РМ и ст. 1 закона РМ 
«Об охране здоровья и безопасности труда». 

Статья 1 закона РМ «Об охране здоровья и 
безопасности труда»приравнивает работников с 
точки зрения защиты их права на здоровые и 
безопасные условия труда не только учеников, но 
и стажеров. 

Однако ни в ТК РМ, ни в законе РМ «Об 
охране здоровья и безопасности труда» нет 
легального определения понятия «стажер». 
Данный существенный пробел в праве 
препятствует единообразному применению 
законов, защищающих право физических лиц на 
справедливые и безопасные условия труда. 

Полагаем, что Парламент РМ должен дать 
официально толкование ст. 1 закона РМ «Об 
охране здоровья и безопасности труда» и, в 
частности, дать легальное определение понятию 
«стажер». 

Обязанности работодателей по обеспечению 
охраны здоровья и безопасности труда физических 
лиц, нанятых работодателем согласно ст. 1 и 3 
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закона РМ «Об охране здоровья и безопасности 
труда», регулируется ст. 9-18 этого закона. 

Работодатель в соответствии с частью (1) ст. 10 
закона РМ «Об охране здоровья и безопасности 
труда» в контексте своих обязанностей 
работодатель обязан принять меры, необходимые 
для охраны здоровья и безопасности труда 
работников, включая предупреждение профессио-
нальных рисков, обеспечение информации и 
обучения, а также обеспечение необходимой 
организации и средств. 

Работодатель в соответствии с частью (2) ст. 10 
закона РМ «Об охране здоровья и безопасности 
труда» обязан следить за адаптацией мер, 
предусмотренных частью (1) ст. 10 этого закона, с 
учетом меняющихся обстоятельств, в целях 
улучшения существующего положения. 

Полагаем, что Парламент РМ должен дать 
официальное толкование части (2) ст. 10 закона 
РМ «Об охране здоровья и безопасности труда». 

Если в результате исполнения или 
ненадлежащего исполнения работодателем своих 
обязанностей здоровью работника будет при 
чинен ущерб, работодатель привлекается к 
материальной ответственности, установленной ТК 
РМ, ГК РМ и законами РМ «Об охране здоровья и 
безопасности труда» и «О страховании от 
несчастных случаев на производстве или 
профессиональных заболеваний». 

В соответствии с частью (1) ст. 18 закона РМ 
«Об охране здоровья и безопасности труда» 
работнику, которому установлен процент 
сохранения трудоспособности в результате 
несчастного случая на производстве или 
профессионального заболевания, выплачивается за 
счет предприятия, виновного в несчастном случае 
на производстве или профессиональном 
заболевании, помимо установленного законом 
возмещения ущерба, единовременное пособие из 
расчета среднемесячной заработной платы по 
стране за каждый процент утраты 
трудоспособности, но не менее среднегодовой 
заработной платы пострадавшего. 

Материальная ответственность работодателя за 
смерть работника при исполнении им трудовых 
обязанностей установлена частью (2) ст. 18 закона 
РМ «Об охране здоровья и безопасности труда», в 
соответствии с которой в случае смерти 
работника, наступившей в результате несчастного 
случая на производстве или профессионального 
заболевания, предприятие, виновное в несчастном 
случае или профессиональном заболевании, 
возмещает материальный ущерб лицам, имеющим 
на это право, в порядке и размерах, установленных 
законом, а также выплачивает за счет собственных 
средств единовременное пособие из расчета 
среднегодовой заработной платы умершего, 
помноженной на число полных лет, не дожитых 
им до возраста шестидесяти двух лет, но не менее 
десяти среднегодовых заработных плат. 

В соответствии со ст. 1429 ГК РМ возмещение 
вреда, причиненного увечьем или иным 
повреждением здоровья либо связанного со 

смертью лица, осуществляется в виде 
ежемесячных платежей. 

Возмещение расходов, которые будут 
понесены в связи с увечьем или иным 
повреждением здоровья, может быть установлено 
предварительно на основании заключения 
уполномоченного медицинского органа, в том 
числе при необходимости предварительной 
оплаты требуемых услуг и вещей (приобретение 
путевки в санаторий, оплата проезда, 
приобретение специальных транспортных средств 
и т.п.). 

При наличии обоснованных причин судебная 
инстанция по требованию лица, имеющего право 
на возмещение вреда, причиненного увечьем или 
иным повреждением здоровья либо связанного со 
смертью лица, с учетом возможностей ответствен-
ного за вред лица, может установить выплату 
возмещения в виде единовременного платежа, 
исчисленного за период не более трех лет. 

В случае ликвидации юридического лица, 
ответственного за вред, причиненный увечьем или 
иным повреждением здоровья либо связанный со 
смертью лица, соответствующие суммы 
капитализируются согласно закону. 

Следует учитывать, что учредители обществ с 
ограниченной ответственностью и учредители 
акционерных обществ в соответствии с частью (3) 
ст. 145 ГК РМ и частью (3) ст. 156 ГК РМ не 
отвечают по обязательствам указанных обществ 
своим личным имуществом. В связи с этим 
судебные решения о взыскании с этих обществ 
материального и морального ущерба, 
причиненного несчастными случаями на 
производстве или профессиональными 
заболеваниями, не исполняются в случае, если 
соответствующее общество не имеет имущества, 
на которое Исполнительный кодекс РМ позволяет 
обратить взыскание. 

В связи с этим предлагаем принять закон, 
обязывающий предприятия страховать свою 
гражданскую ответственность за ущерб, причи-
ненный несчастным случаем на производстве или 
профессиональным заболеванием. 

В случае принятия такого закона потерпевший 
работник получит предусмотренную законами 
компенсацию материального и морального 
ущерба, причиненного несчастным случаем на 
производстве или профессиональным заболева-
нием, либо от работодателя, либо от страховой 
компании. 

Вывод. В изменении, по нашему мнению, 
нуждается и ст. 16 закона РМ «О страховании от 
несчастных случаев на производстве или 
профессиональных заболеваний» № 756-XIV от 
24.12.1999 года. 

В соответствии с частью (1) ст. 16 закона РМ 
«О страховании от несчастных случаев на 
производстве или профессиональных заболева-
ний» застрахованные лица, потерявшие трудоспо-
собность полностью или как минимум на 35 % 
вследствие несчастного случая на производстве 
или профессионального заболевания, имеют право 
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на пособие по ограничению возможностей, 
выплачиваемое ежемесячно в течение всего 
периода, в котором они имеют право на пенсию по 
ограничению возможностей из системы 
государственного социального страхования. 

Вывод. По нашему мнению, часть (1) ст. 16 
закона РМ «О страховании от несчастных случаев 
на производстве или профессиональных 
заболеваний» противоречит части (1) ст. 1418 ГК 
РМ, в соответствии с которой судебная инстанция 
устанавливает способ возмещения вреда в 
зависимости от обстоятельств. Судебная 
инстанция выносит решение, отличающееся от 
требования потерпевшего, только по 
обоснованным причинам. 

Часть (1) ст. 16 закона РМ «О страховании от 
несчастных случаев на производстве или 
профессиональных заболеваний» противоречит 
также части (1) ст. 18 закона РМ «Об охране 
здоровья и безопасности труда», согласно которой 
в случае смерти застрахованного лица вследствие 
несчастного случая на производстве или 
профессионального заболевания на пособие по 
случаю смерти имеют право: 

a) дети застрахованного лица, которые на день 
его смерти: 

- не достигли 18 лет или достигли этого 
возраста, но не старше 23 лет, и обучаются на 
дневных отделениях средних, средних 
специальных и высших учебных заведений; 

- являются лицами с установленной степенью 
ограничения возможностей, независимо от 
возраста; 

b) супруг застрахованного лица, который на 
день его смерти: 

- является лицом с установленной степенью 
ограничения возможностей; 

- достиг пенсионного возраста; 
c) супруг, или один из родителей умершего 

застрахованного лица, или другое лицо, которые 
на день его смерти не работают и осуществляют 
уход за его детьми в возрасте до 3 лет. 

Предложение. По нашему мнению, следует 
изменить и часть (3) ст. 16 закона РМ «О 
страховании от несчастных случаев на произ-
водстве или профессиональных заболеваний», в 
соответствии с которой размер пособия по 
ограничению возможностей застрахованному лицу 
с тяжелым или выраженным ограничением 
возможностей определяется как разница между 2/3 
среднемесячной застрахованной заработной платы 
застрахованного лица за последние 6 месяцев, 
предшествовавших месяцу, в котором произошел 
несчастный случай на производстве или было 
установлено профессиональное заболевание, и 
размером пенсии по ограничению возможностей, 
выплачиваемой ему через государственную 
систему социального страхования. 

Вывод. Автор считает, что размер ущерба, 
причиненного несчастным случаем на 

производстве или профессиональным заболева-
нием, должен определяться как разница между 
среднемесячной застрахованной заработной платы 
застрахованного лица за последние 6 месяцев, 
предшествующих месяцу, в котором произошел 
несчастный случай на производстве или было 
установлено профессиональное заболевание, и 
размером пенсии по ограничению возможностей, 
выплачиваемых ему через государственную 
систему социального страхования. 

Предложение. Поэтому необходимо изменить 
часть (3) ст. 16 закона РМ «Об охране здоровья и 
безопасности труда», заменив слова: «как разница 
между 2/3 среднемесячной застрахованной 
заработной платы» словами «как разница между 
среднемесячной застрахованной заработной 
платы». 

 Очевидно, что размер ущерба определяется 
как разница между размером среднемесячной 
застрахованной заработной платы и размером 
пенсии по ограничению возможностей. 

Нарушение работодателем прав работников на 
охрану здоровья и безопасности труда влечёт 
применение к нему не только материальной 
ответственности перед работниками, права 
которых нарушены, но и административную и 
уголовную ответственность. 

В соответствии с частью (1) ст. 55 Кодекса 
Республики Молдова о правонарушениях (далее – 
КоП РМ) № 218-XVI от 24.10.2008 года 
нарушение трудового законодательства, 
законодательства об охране здоровья и 
безопасности труда влечет наложение штрафа на 
физических лиц в размере от 60 до 84 условных 
единиц, на должностных лиц в размере от 120 до 
210 условных единиц и на юридических лиц в 
размере от 210 до 270 условных единиц. 

Предложение. Полагаем, что размер штрафа за 
нарушение законодательства об охране здоровья и 
безопасности труда следует увеличить в два раза. 

В соответствии с частью (1) ст. 183 Уголовного 
кодекса Республики Молдова (далее – УК РМ) № 
985-XV от 18.04.2002 года Нарушение 
должностным лицом либо лицом, управляющим 
коммерческой, общественной или иной 
негосударственной организацией, правил техники 
безопасности, производственной гигиены или 
других правил охраны труда, приведшее к 
несчастным случаям среди людей или к иным 
тяжким последствиям, наказывается штрафом в 
размере от 550 до 850 условных единиц, или 
неоплачиваемым трудом в пользу общества на 
срок от 100 до 200 часов, или лишением свободы 
на срок до 2 лет. 

В соответствии с частью (2) ст. 183 УК РМ то 
же действие, повлекшее по неосторожности 
смерть лица, наказывается лишением свободы на 
срок от 2 до 6 лет с лишением права занимать 
определенные должности или заниматься 
определенной деятельностью на срок до 3 лет. 
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REZUMAT 

Acest articolul are ca scop central cercetarea sectorului de microfinanţare din Republica Moldova din per-
spectiva procesului de perfecționare a managementului strategic. Prin urmare, actualitatea prezentului articol cuanti-
fică etapele cele mai importante ale procesului de management strategic din cadrul instituțiilor de microfinanțare din 
Republica Moldova. Autorii, au luat ca exemplu trei lideri ai pieței de microfinanțare (Microinvest, Prime Capital și 
S.A. Corporația de Finanțare Rurală) în perioadei 2010-2018. Principalele rezultate științifice obținute în articol, în 
urma cercetării, este identificarea poziției instituțiilor de microfinanțare la nivel de sector, rezultatele economico-
financiare care descriu cantitativ și calitativ dezvoltarea sectorului de microfinanţare din Republica Moldova din 
ultimii 11 ani, ne ajută să cuantificăm starea în care se află sectorul de microfinanțare și constituie un început în 
analiza strategică a sectorului de microfinanțare prin conturarea viziunii și perspectivele de dezvoltare pe viitor. 
Metodele principale de cercetare au fost: analiza sistemică, sinteza, logică,etc. 

Cuvinte cheie: sectorul financiar nebancar, IMM-uri, împrumuturi, instituții de microfinanțare. 
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SUMMARY 
This article focuses on the research of the microfinance sector in the Republic of Moldova from the perspec-

tive of the process of improvement of the strategic management. Consequently, the actuality of this article quantifies 
the most important mile stones of the strategic management process with in the microfinance institutions of the 
Republic of Moldova. The authors took as example three leaders of the microfinance market (Microinvest, Prime 
Capital and J.S.C. Rural Financing Corporation) for the period 2010-2018. The main scientific results obtained in 
the article are the identification of the position of the microfinance institutions at the sector level. Economic and 
financial results that quantitatively and qualitatively describe the development of the microfinance sector in the 
Republic of Moldova in the last 11 year shelp us quantify the state in which the microfinance sector is placed and 
represent a start in the strategic analysis of the microfinance sector by shaping the vision and future prospects for 
development. The main used research methods were: systemic analysis, synthesis, logic, etc. 
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Pentru redarea procesului de management strategic 
în cadrul unei organizații de microfinanțare, autorii au 
luat ca exemplu trei lideri ai pieței de microfinanțare 
(Microinvest, Prime Capital și S.A. Corporaţia de 
Finanţare Rurală) în perioadei 2010-2018. În acest 
sens, din perspectiva succesului pe termen lung al 
OMF se atribuie în mare parte procesului strategic 
bine formulat, realist și explicit. Astfel, pentru parcur-
gerea celor mai importante etape ale procesului de 
management strategic din cadrul OMF, autorii își 
propun să parcurgă trei etape și anume:  

 Analiza situației curente a organizației de 
microfinanțare (analiza cantitativa și calitativă a 
indicatorilor de activitate a organizației); 

 Definirea misiunii și segmentarea strategică a 
organizației; 

 Examinarea perspectivelor și stabilirea direcți-
ilor viitoare. 

Numai după parcurgerea acestor etape, va urma să 
se treacă la implementarea strategiei alese, ca fază 
finală a procesului de management strategic. 
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Prima organizație de microfinațare analizată de au-
tori sub aspectul managementului strategic este OM 
Microinvest SRL. Pe parcursul perioadei 2007-2017, 
indicatori de activitate (rentabilitate, împrumuturi 
acordare, credite bancare primite, profit, etc.), a con-
semnat tendințe pozitive de dezvoltare. OM 
Microinvest SRL a apărut pe piața financiar nebancară 
în aprilie anul 2003 și a fost fondată prin subscrierea 
majoritară a Fundației Soros Moldova, care deţine o 
cotă de aproximativ 89,5% din valoarea capitalului 
social. Apartenența la acest fond indică posibilitățile şi 
potenţialul ridicat de dezvoltare, pe care îl posedă 
compania Microinvest. Al doilea acţionar este societa-
tea franceză - SIDI (SOLIDARITE 
INTERNATIONALE POUR LE DEVELOPPEMENT 
ET L'INVESTISSEMENT). În anul 2007, capitalul 
social MICROINVEST s-a majorat ca urmare a unor 
investiţii de la 2 noi investitori: BFSE (Balkan Finan-
cial Equity Fund - Holding B.V.) şi managementul 
companiei. Astfel, la 31 decembrie 2007 capitalul 
companiei constituia 4,237 mln USD, din care BFSE 
deține 61,2%, Fundația Soros Moldova - 31,56% , 
SIDI - 3,72%, Echipa managerială MICROINVEST - 
3,52%. În decembrie 2010, a fost majorat Capitalul 
Social al companiei, atingind cifra de 107,48 mln lei. 
Majorarea se datorează mai multor asociați, însă con-
tribuția majora, de cca 24,5 mln lei, a fost adusa de 
“BFSE Holding B.V.”, care astfel a intrat in posesia 

unei cote decisive de 50,1% din capitalul social al 
OMF MICROINVEST [12]. 

Pe parcursul perioadei 2010-2017, activitatea or-
ganizației OM Microinvest SRL este caracterizată 
printr-o tendinţă de creştere la principalii indicatori. 
Astfel, valoarea activelor a crescut de la 353,5 mil.lei 
în 2010 pînă la 885,7 mil.lei în 2017, cu o creștere de 
2,5 ori.O ascensiune vizibilă se observă la indicatorul 
capitalul propriu,  trendul aferent acestui indicator este 
în creştere de 1,3 ori în perioada 2010-2017. Astfel, 
capitalul propriu a crescut de la 102,2 mil.lei în 2010, 
la 136,7 mil.lei în 2017, fiind în creștere cu circa 34%. 

Conform analizei efectuate (figura 1), urmărim o 
creștere a profitului net de la 15,42 mil.lei în 2011 
până la 23,2 mil.lei în 2017, o creștere de 1,5 ori mai 
mult faţă de 2011. Chiar dacă în anul 2010 se înregis-
trează pierderea netă în sumă de 29,50 mil.lei, acest 
fapt nu s-a reflectat asupra activității organizației în 
continuu, deoarece în 2014 și 2017 s-a înregistrat cel 
mai mare profit din istoria organizației în sumă de 
15,42 mil.lei și 23,22 mil.lei. Totodată, pe parcursul 
anilor 2012-2013 profitul organizației a înregistrat o 
scădere de 34% sau cu 5,25 mil.lei faţă de anul 
2011.Gradul înalt de capitalizare s-a datorat creșterii 
valorii profitului net, acumulat preponderent din acti-
vitatea de acordare a împrumuturilor, de circa 51% pe 
parcursul ultimilor 7 ani.  

 

 
 

Figura 1. Evoluția principalilor indicatori de activitate a OM Microinvest SRL, în perioada 2010-2018 
Sursa: elaborat de autori în baza datelor Rapoartelor anuale 2010-2018, CNPF. 
 

Un alt indicator important în activitatea OMF 
Microinvest SRL sunt împrumuturile acordate de către 
OM Microinvest SRL, în anul 2017 au fost acordate 
împrumuturi în sumă de 569,3 mil.lei, de 3,3 ori mai 
multe faţă de 2010. Specificăm că din anul 2012, 
portofoliul de produse s-a diversificat, astfel organiza-
ția acorda trei tipuri de împrumuturi: pentru afaceri, 
pentru consum și pentru procurarea automobilelor. În 

2016 sau acordat 277 de mii de împrumuturi Business 
cu o creștere de 73,7% mai mult față de 2012, respec-
tiv și împrumuturi pentru consum s-au acordat în sumă 
de 100,7 mii, mai mult cu 86% față de 2012. Organi-
zația OM Microinvest a finanțat în 2016 peste 13 mii 
de clienți dintre care 2 mii au reprezentat clienți de 
afaceri. 
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Tabelul 1. Evoluția principalilor indicatori de activitate a OM Microinvest SRL, în perioada 2010-2016 
Indicatori 2012 2013 2014 2015 2016 

Împrumuturi Business 159732 165099 170373 164298 277473 
Împrumuturi Consum 54303 64940 65349 80602 100787 
ROE 4,19 6,68 -2,76 -8,47 7,24 
Nr. de personal 104 109 109 102 122 
Nr. de sucursale 16 16 16 14 14 

Sursa: elaborat de autori în baza datelor [13]  
 

Analiza efectuată de autori a indicatorilor cantita-
tivi și calitativi ai organizației OM Microinvest, ajută 
la trecerea celei de-a doua etapă de definire a misiunii 
și segmentarea strategică a OM. Astfel, crearea unei 
viziuni strategice privind activitatea desfășurată în 
următorii 3-5 ani, permite elaborarea unui model stra-
tegic bine definit și servește drept fundament al elabo-
rării politicilor, scopurilor bine precizate, specificate 
sub formă de misiune și obiective ale organizației.  

Prin urmare, misiunea [15] organizației OM 
Microinvest, se constituie în oferirea serviciilor de 
consultanță şi instrumente financiare pentru a crea şi 
dezvolta întreprinderi micro, mici şi cooperative în 
scopul stimulării inițiativelor private, sporirii potenția-
lului socio-economic al ţării şi ridicării nivelului de 

trai a populației. Iar principalele obiective ale organi-
zației sunt: promovarea noilor produse și serviciilor pe 
piața autohtonă financiară nebancară; afirmarea și 
consolidarea poziției pe piața nebancară prin elabora-
rea produselor după necesitatea clienților. Activitatea 
OMF Microinvest SRL are ca scop de a dezvolta 
antreprenoriatul, prin prestarea mai multor categorii de 
produse financiare competitive micului business şi 
persoanelor fizice.  

În continuare, elucidăm segmentarea strategică a 
ansamblului activităților organizației OMF 
Microinvest SRL, care presupune enumerarea catego-
riilor de produse financiare oferite de către OMF 
Microinvest SRL, după valoare, termen, beneficiari şi 
perioada de grație (Figura 2). 

 

 
 

Figura 2. Produsele și serviciile financiare oferite de către OM Microinvest SRL 
Sursa: elaborat de autori în baza datelor [14] 

 
Următoarea etapă strategică presupune, la rândul 

său, stabilirea obiectivelor pe termen mediu și lung cât 
și analiza mediului intern și extern al OM. Aceste 
etape sunt procese concurente care influențează unele 

pe altele și împreună reușesc să contribuie la contura-
rea unei imagini a viitorului OMF Microinvest SRL. 

Analiza dată servește drept platformă pentru for-
mularea modelului strategic al organizației, adaptat la 
condițiile permanente ale situației social-economice și 

Credite pentru afaceri 
(Business) 

Produse și servicii financiare OM Microinvest 

Credite pentru consum Creditare AUTO 

Valoarea împrumutului –de la 2000 lei 
pănă la 2,1 milioane lei, pănă la 500,000 

MDL faragaj 
Termenul – 24 luni, 30 luni și 36 luni, 84 

de luni. 
Gaj:Pentru sume pînă la 2,1 milioane 

MDL, condițiile pentru gaj sunt flexibile 
în dependență de afacere. În cazul riscu-
lui sporit se vor cere garanții adiționale 
(fidejusiune sau/și acoperire cu gaj de la 

60%). 
Beneficiari - persoanele fizice şi persoa-

nele juridice 
(antreprenorii în bază de patentă, gospo-
dăriile ţărăneşti, întreprinderile individu-

ale, cooperativele de întreprinzători şi 
SRL). 

Dobânda: lunară ,variază independență 
de suma împrumutului, de ex: pentru 

10 000 lei, 24 de luni, rata-3,05%. 
 

Valoarea împrumutului - de pînă la 
30000 lei 

Termenul:pînă la 84 de luni. 
Dobînda -lunară 

Pachet de documente: 
    Buletinul de identitate; 

    Certificat de salariu (pentru sume 
mai mari de 30 000 MDL); 
Gaj: Pentru sume de pînă la 

70,000MDL fără gaj. 
Pentru sume până la 400 mii MDL, 
condițiile pentru gaj sunt flexibile în 

dependență de situație.. 
Drept gaj poate servi transportul, 

bunuri personale, imobil. Evaluarea 
gajului va fi efectuată de către un 

evaluator profesionist. 
Dobânda: lunară, variază indepen-

dență de suma împrumutului, de ex: 
pentru 10 000 lei, 24 de luni, rata-

5,16%. 
 

Valoarea max a unui împ este 
de 10 mii de EURO, 

Termenul: 24, 30 si 36 luni; 
Pachet de documente: 
Buletinul de identitate, 
    Completați cererea, 

    Aport propriu în mărime de 
30 % din costul automobilului 

procurat. 
Dobînda: lunară, variază 

independență de suma împru-
mutului, de ex: pentru 10 000 

lei, 24 de luni, rata-de la 
2,07% pină la 3,18%. 

Scopul: procurarea automobi-
lului. 



52 

politice a țării. În acest sens, este important și necesar 
de revizuit și de actualizat legislația în vigoare a Re-
publicii Moldova din domeniul microfinanțării, 
punându-se accent pe situația afacerilor mici, cît și pe 
metodologia internă de creditare utilizată de angajații 
organizației OM Microinvest. 

O altă organizație de microfinanțare longevivă și 
profitabilă cu un management strategic bine definit 
este Prime Capital.  Prime Capital a fost creată în 
anul 2005 ca întreprindere cu capital străin. Compania 
financiară, non-bancară, își începe activitatea în ianua-
rie 2006 drept prima companie ipotecară din Republi-
ca Moldova, marcând o dezvoltare şi o creștere rapidă.  

În perioada 2007-2017 organizația ICS Prime Ca-
pital SRL este una dintre liderii pieţei de microfinaţare 
după acordarea de produse şi indicatori financiari. 
Valoarea consolidată a activelor organizației ICS 
Prime Capital SRL, după cum rezultă din datele figurii 
3, a fost înregistrată la 31.12.2017  ca cel mai înalt 
nivel de active în sumă de 343,67 mil.lei, fiind în 
creştere cu 12,4% faţă de finele anului 2010. La rândul 
său, valoarea portofoliului împrumuturilor acordate în 
anul 2017 este de 334,48 mil. lei, fiind în creştere cu 
9%, faţă de anul 2010. Astfel, observăm că ritmul de 
creştere a valorii portofoliului de împrumuturi este 
mai lent decât cel al valorii activelor, fiind cauzat de 
creşterea valorii altor componente ale activelor. 

 

 
 

Figura 3. Evoluția principalilor indicatori ai activității ICS Prime Capital SRL, în perioada 2010-2018 
Sursa: elaborat de autori în baza datelor Rapoartelor anuale 2007-2013, CNPF. 

 
O descreștere este vizibilă la creditele bancare şi 

împrumuturi primite de către organizaţia de 
microfinanţare în anul 2017 cu o scădere de 30% față 
de 2016. Astfel, în anul 2013 au primit 81,2 mil.lei iar 
în 2010 au constituit 111,63 mil.lei ceea ce este cu 
27,2 % mai puţin faţă de 2010. Pe parcursul activității 
sale "Prime Capital" a creditat peste 1 400 de clienți şi 
au fost eliberate împrumuturi în sumă de circa 116 
mln USD. Capitalul propriu s-a majorat de la 177,20 
mil. lei în anul 2010, la 241,86 mil. lei în anul 2017 
sau cu 36,5%. Pe parcursul perioadei 2010-2017 se 
observă creșteri la indicatorul profitului net, înregis-
trând în anul 2017 valoarea de 57,86 mil.lei, iar în 
anul 2014 a constituit cel mai profitabil an cu 83,66 
mil.lei, fiind în creștere de 2,5 de ori față de 2010.  

O analiză a evoluției principalilor indicatori de ac-
tivitate a "Prime Capital", oferă o imagine de ansam-

blu asupra sănătății financiare a OM, și, într-o anumită 
măsură, asupra potențialului și a capacității sale com-
petitive în prezent și în perspectivă. Astfel, flexibilita-
tea strategică, presupune flexibilitatea financiară, 
generată prin rentabilitate, precum și prin existența 
unei capacități de îndatorare. Astfel flexibilitatea fi-
nanciară este un element a potențialului strategic al 
OM necesar, mai ales, când acesta traversează o peri-
oadă conjuncturală nefavorabilă [3, p.66]. 

Activitatea Prime Capital are ca scop oferirea îm-
prumuturilor ipotecare, împrumuturilor pentru busi-
ness şi corporative pe termen lung. În continuare, 
autorii sistematizează în figura 4, segmentarea strate-
gică a categoriilor de produse și servicii financiare 
oferite de către Prime Capital în anul 2017-2018, după 
tipul de împrumut, valoare, termen, beneficiari şi 
perioada de grație. 
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Figura 4. Segmentarea strategică a produselor și serviciilor financiare oferite de către Prime Capital 
Sursa: elaborat de autori în baza datelor [8. p.49] 

 
Procesul strategic de acordare a unui împrumut de 

organizația de microfinanțare Prime Capital, are loc în 
mai multe etape interdependente, iar din punct de 
vedere al clientului, acordarea împrumutului începe 
prin convorbirile inițiale cu clientul și depunerea cere-
rii de solicitare a împrumutului și se termină cu închi-

derea dosarului de împrumut prin achitarea integrală a 
împrumutului de către client. Compania acordă îm-
prumuturi persoanelor fizice și juridice pentru: procu-
rarea imobilului; construcția imobilelor; renova-
rea/reparația imobilelor; finanțarea business-ului, 
desfășurate de persoane fizice și juridice și real-estate. 

 
                             
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Figura 5. Etapele procesului strategic de acordare și rambursare a împrumuturilor oferite de Prime Capital 
Sursa: elaborat de autori în baza datelor [9] 

 
Analiza empirică a organizării procesului de credi-

tare în cadrul Prime Capital, la etapa actuală, arată că, 
în linii generale, procesul de acordare și rambursare a 
unui împrumut se desfășoară conform figurii 5 și in-
clude 7 etape strategice. 

Un alt element important al managementului stra-
tegic este stabilirea obiectivelor pe termen lung și 
scurt ale OM Prime Capital. Obiectivele adoptate 
rezultă din numeroase procese de negociere în care 
managerii încearcă să stabilească obiective care să 
satisfacă, toate părțile. Procesul stabilirii obiectivelor 

Credite pentru locuințe 

Produse și servicii financiarePrime Capital 

Credite pentru afaceri  Credite pentru alte scopuri 

Tipuri: 
IMOBILIAR CU GAJ 
IMOBILIAR CU GAJ - PÎNĂ LA 20 
DE ANI 
IMOBILIAR FĂRĂ GAJ 
TURBO (24ore) 
EFICIENTA ENERGETICA 
FEMEI ÎNSĂRCINATE ŞI MAME CU 
COPII MICI 
TINERII CĂSĂTORIŢI 

Valoarea împrumutului –de la 3000 
USD până la 250 mii USD.  

Termenul – 12 luni, 120 de luni. 
Beneficiari - persoanele fizice  

Dobânda: lunară ,variază independență 
de suma împrumutului, de la 10.5% 

anual, calculata de la soldul creditului si 
se determina în baza de scoring. 

 

Tipuri: 
MICROCREDITARE 
INVESTIŢIONAL 
MIJLOACE CIRCULANTE 
AGRICOL 
TURBO (24ore) 
EFICIENŢA ENERGETICĂ 
BIZON 

Valoarea împrumutului (MICRO-
CREDITARE) - până la 5000 USD 

fără gaj, 5000-15000USD cu gaj mo-
bil. 

Termenul: până la 36 de luni. 
Dobânda –lunară și comision de gesti-
une, la credite în USD-min.1,5% lunar 
(rată fixă); la credite în MDL-
min.1,75% lunar (rată fixă).  
Creditul "MICRO" este un produs de 
creditare destinat micilor întreprinză-

tori (persoane fizice și juridice). 
Scop:Dezvoltarea afacerii: 
-investiții în mijloace fixe; 

-completarea mijloacelor circulante. 

Tip: 
TURBO (24ore) - CU GAJ   
Valoarea împrumutului –de 

la 3000 USD până la 250 mii 
USD.  

Termenul – 12 luni, 120 de 
luni. 

Beneficiari - persoanele fizice 
Dobânda: de la 14.0% anual, 
calculata de la soldul creditu-
lui si se determina in baza de 
scoring; Beneficiari - persoa-

nele fizice 
Scop: - procurarea imobilelor cu 
destinație comerciala sau locati-
ve, terenurilor pentru construcții, 

etc; construcția/reconstrucția 
imobilului; reparația și amenaja-

rea imobilului; alte scopuri: 
procurarea auto, utilaje, etc. 

6. Monitorizarea împrumutu-
lui 

1.Convorbirile 
inițiale și prese-
lecția clienților 

 

7. Achitarea integrală a 
împrumutului 

3. Examinarea cere-
rii clientului și pri-

mirea deciziei 

5. Eliberarea îm-
prumutului 

2. Depunerea 
cererii de 
solicitare a 
împrumutului 
și a actelor 
necesare 

4.Perfectarea 
documentelor 
aferente deciziilor 
aprobate 
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pentru activitatea viitoare se bazează pe rezultatele 
activității OM și pe obiectivele cele mai recente fixate 
anterior. Deci, obiectivul pe termen lung 

 
Tabelul 2. Stabilirea 

Obiectivele pe 
termen lung al OM Prime 

Capital 
grupurile de produse 
2017 la 16% în anul 2025 la împrumuturi acordate de care OM.

Obiectivele pe 
termen scurt al OM Prime 

Capital 
2017 la 70,56 mil.lei în anul 2018, cu o cre

Strategia OM 
Prime Capital corporative pe termen lung);

și serviciile oferite de OM; 

Sursa: elaborat de autor
 

Exemplul prezentat în tabelul de mai sus, ilustre
ză modul în care, pornind de la misiune, obiectivele 
strategia pe termen lung a OM Prime Capital, se det
liază elementele specifice managementului strategic, 
în cadrul unui proces complex, a cărui reu
condiționată de respectarea procedurilor 
acțiunilor pe care le presupune. O asemenea structur
prezentată succint de autori, este și trebuie adoptat
majoritatea organizațiilor de microfinațare care pract
ca managementul strategic. 

O altă instituție de microfinanțare 
[10] de către primele asociații de economii și împr
mut din Moldova este S.A. Corporaţia de Finanţare 
Rurală. Instituția de microfinanțare, Corporația de 
Finanțare Rurală este societate pe acțiuni în care 100% 
acțiuni cu drept de vot aparțin asociațiilor de economii 
și împrumut. Partenerii străini sunt organizaţii
ţionale bine cunoscute: Banca Mondiala 
fondul Internaţional pentru Dezvoltare Agricolă 

 

Figura 6. Dinamica principalelor indicatori de activitate ai S.A. Corporaţia de Finanţare Rurală, în perioada 

Sursa: elaborat de autor
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ții OM și pe obiectivele cele mai recente fixate 

anterior. Deci, obiectivul pe termen lung și scurt al 

OM Prime Capital este redat prin exemplu
în tabelul 2.  

Tabelul 2. Stabilirea principalelor elemente strategice din cadrul OM Prime Capital
Creșterea, în următorii 8 ani, a cotei de piață acoperită de companie cu 

grupurile de produse și servicii menționate în următoarele propor
2017 la 16% în anul 2025 la împrumuturi acordate de care OM.

Creșterea, în anul următor (2018), a ratei profitului 
2017 la 70,56 mil.lei în anul 2018, cu o creștere de 1,2 ori. 

 Creșterea împrumuturilor acordate (ipotecare, pentru business 
corporative pe termen lung); 

 sporirea nivelului culturii financiare a popula
și serviciile oferite de OM;  

 creșterea încrederii consumatorului, asigurând protec
Sursa: elaborat de autori în baza datelor [9] 

prezentat în tabelul de mai sus, ilustrea-
ză modul în care, pornind de la misiune, obiectivele și 

Prime Capital, se deta-
liază elementele specifice managementului strategic, 
în cadrul unui proces complex, a cărui reușită este 

ă de respectarea procedurilor și succesiunii 
țiunilor pe care le presupune. O asemenea structură 

și trebuie adoptată în 
țiilor de microfinațare care practi-

 creată în 1997 
ții de economii și împru-

aţia de Finanţare 
țare, Corporația de 

țiuni în care 100% 
țiuni cu drept de vot aparțin asociațiilor de economii 

organizaţii interna-
ţionale bine cunoscute: Banca Mondiala și CGAP, 
fondul Internaţional pentru Dezvoltare Agricolă 

(IFAD), Agenţia SUA pentru Dezvoltare Internaţion
lă (USAID), EFSE, OIKO Credit, iar partenerii locali 
sunt Moldindconbank, Garantinvest, Asocia
lă a Asociațiilor de Economii și Împrumut, 
Autoplanet, etc.  

Pe parcursul perioadei 2010
continuat să urmeze principiul pruden
atât în creditarea AEÎ cât și în creditarea întreprinder
lor micro și mici și persoanelor fizice. 
împrumuturi acordate de Corpora
gistrat o tendință sezonieră tipică de cre
jumătate a anului 2017 și de reducere spre sfârșitul 
anului 2017, la fel ca în anii preceden
a fost cauzată de ponderea mare a împrumuturilor 
acordate pe termen scurt pentru asocia
mii și împrumut, acordate înainte de începerea sezon
lui agricol și rambursate la sfârșit de an la închiderea 
sezonului agricol.  
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ă acoperită de companie cu 
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(IFAD), Agenţia SUA pentru Dezvoltare Internaţiona-
lă (USAID), EFSE, OIKO Credit, iar partenerii locali 

Moldindconbank, Garantinvest, Asociația centra-
țiilor de Economii și Împrumut, 

Pe parcursul perioadei 2010-2017, corporația a 
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și în creditarea întreprinderi-
și mici și persoanelor fizice. Portofoliul de 

împrumuturi acordate de Corporație clienților a înre-
ă sezonieră tipică de creștere în prima 

și de reducere spre sfârșitul 
anului 2017, la fel ca în anii precedenți. Sezonalitatea 

mare a împrumuturilor 
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Portofoliul de împrumuturi acordate a înregistrat 
valoarea maximă în anul 2017 trimestrul II și a consti-
tuit 212 mln. lei. La sfârșitul anului 2017, portofoliul a 
înregistrat o mică reducere sezonieră, cu un volum de 
177,8 mln. lei, la nivel similar cu sfârșitul anului pre-
cedent. La sfârșitul anului 2017, portofoliul de îm-
prumuturi acordat a crescut cu 16%, la valoarea de 
177,8 mln lei, iar împrumuturile acordate la creditarea 
directă s-au redus până la 60 mln lei sau cu 24%. 

Un alt indicator important în activitatea S.A. Cor-
poraţia de Finanţare Rurală sunt activele, trendul afe-
rent acestui indicator este în scădere în perioada 2010-
2017. Astfel, activele au scăzut de la 267,2 mil.lei în 
2010 la 232,8 mil.lei în 2017, fiind în reducere cu 13% 
faţă de anul 2010. În structura activelor [11] ponderea 
portofoliului de împrumuturi la sfârșitul anului a con-
stituit circa 75%, indicând un nivel înalt de investire a 
mijloacelor în activităţi productive de bază. Respectiv, 
în anul 2017, veniturile din dobânzi din împrumuturile 
acordate clienților au constituit 38,1 mln. lei, cu o 
creștere cu 34% față de anul 2010. Creșterea venituri-
lor din dobânzi s-a înregistrat pe fundalul reducerii 
ratelor dobânzilor la împrumuturile acordate clienților 
- AEÎ și creșterii ratelor dobânzii pentru întreprinderi 
și persoane fizice, precum și datorită reducerii 
sezonalității portofoliului. Cheltuielile privind dobân-

zile la fondurile atrase au scăzut datorită fluctuației 
volumului acestor surse, precum și reducerii costului 
mediu al fondurilor. 

Profitul net înregistrat de Corporaţie în anul 2017 a 
constituit 13,34 mln lei, cu 23,4% mai mult faţă de 
2010.  Astfel, cea mai mare creştere a profitului s-a 
înregistrat în anul 2008 constituind 21,11 mil.lei și 
anul 2016 - 16,9 mil.lei. Capitalul propriu al Corpora-
ţiei a atins valoarea de 170,2 mln. lei la sfârșitul anului 
2017, ceea ce constituie o creştere cu 88% faţă de 
nivelul anului 2010. 

Succesul pe termen lung al Croporației este formu-
larea unei strategii realiste și bine definite, chiar de la 
începutul activității sale. În acest sens, importanța 
descrierii analizei situației curente a Corporației de 
către autori este deosebit de importantă și necesară în 
ansamblul procesului de formulare a strategiei. Deoa-
rece numai o înțelegere exactă a situației financiare 
poate să ofere cadrul pentru etapele strategice mai 
aprofundate ce vor urma. 

În continuare, autorii sistematizează în figura 7, 
segmentarea strategică a categoriilor de resurse finan-
ciare oferite de către S.A. Corporaţia de Finanţare 
Rurală în anii 2017-2018, după tipul de împrumut, 
scop, valoare, termen, beneficiari, comision şi rata 
dobânzii. 

 
Figura 7. Segmentarea strategică a resurselor financiare oferite de către S.A. Corporaţia de Finanţare Rurală 

Sursa: elaborat de autori în baza datelor [10] 
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Credite 
pentru AEÎ 

UNIVERSAL 
Scopuri diverse 

pînă la 2 500 000 lei 
Termenul maxim: 120 

luni 
Rata dobânzii: 16% - 

19% 
Comision unic: 2% - 

3% 

LINIA DE ÎMPRUMUT 

Scopuri diverse 

pînă la 2 500 000 lei 

Termenul maxim: 60 
luni 

FĂRĂ GAJ 

Pentru clienți 
existenți 

pînă la 200 000 lei 

Termenul maxim: 
confom contractului 

Rata dobânzii: +2% 

PENTRU CONSUM 

Scopuri diverse 

1 000 - 200 000 lei 

Termenul maxim: 36 
luni 

FIDEL 
Clienți cu istorie de creditare 

pozitivă 
pînă la 200 000 lei 

Termenul maxim: 36 luni 
Rata dobânzii: 18% 

Comision unic: 2% - 3% 

UNIVERSAL 
Inclusiv din sursele RISP și 

IFAD 
pînă la 2 500 000 lei 

Termenul maxim: 120 luni 
Ratadobînzii: 16% - 20%; 

(10,4%) 
Comisionunic: 2% - 3% 

FĂRĂ GAJ 
Cliențiexistenți 

pînă la 200 000 lei 
Termenul maxim: 

conform contractului 
Rata dobînzii: + 2% 
Comisionunic: 2% - 

3% 

LINIA DE ÎMPRUMUT 
Clienți cu istorie de 

creditarepozitivă 
pînă la 2 500 000 lei 

Termenul maxim: 60 luni 
Ratadobînzii: 16% - 17% 
Comisionunic: 2% - 3% 

FIDEL 
Clienți cu istorie de creditarepozitivă 

pînă la 200 000 lei 
Termenul maxim: 36 luni 

Ratadobînzii: 18% 
Comisionunic: 2% - 3% 

TERMEN SCURT 
Creditarea membrilor AEÎ 

Termenul maxim: 2 - 13 luni 
Rata dobânzii: 10,5% - 

12,5%; 
Comision: 1% 

TERMEN MEDIU 
Creditarea membrilor AEÎ 
Termenul maxim: 13 - 25 

luni 
Rata dobânzii: 11,5% - 

13,5%; 
Comision: 1% 

TERMEN LUNG 
Creditarea și recreditarea 

AEÎ 
Termenul maxim: 85 luni 

Rata dobânzii: 12,5% 
Comision: 1% 

LINII DE CREDIT 
Suplinirea lichidităților 
Termenul maxim: 12 - 

36 luni 
Rata dobânzii: + 3% 

Comision: 1% 

TERMEN LUNG 
Surse: FIDA și RISP 

Termenul maxim: 36 ; 60 
luni 

Rata dobânzii: 10,53% 
Comision: 0,5% - 1% 

DEZVOLTAREA AEÎ 
Investiții în dezvoltarea AEÎ 

Termenul maxim: 60 luni 
Rata dobânzii: 14% - 16% 

Comision: 1% 
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În continuare autorii, își propun să stabilească pen-
tru Strategia de dezvoltare a Corporației, realizarea 
unor obiective bine definite pe termen mediu şi lung, 
care presupun, prin prisma următoarelor puncte cheie: 
 creșterea poziției deținute pe piața de 

microfinanțare; 
 reducerea ratelor dobânzilor și a comisioanelor; 
 creșterea profitului; 
 creșterea numărului de împrumuturi acordate 

persoanelor fizice, juridice și AEÎ; 
 atragerea noilor clienți. 
Realizarea obiectivelor propuse poate fi obținută 

prin concentrarea eforturilor asupra următoarelor 
aspecte importante: 
 managementul – introducerea şi aplicarea ce-

lor mai bune practici internaţionale de administrare 
corporativă şi evaluare a oportunităţilor de reorganiza-
re instituţională; 
 serviciul clienţi – vizează modul cel mai efici-

ent în care poate fi intensificată orientarea spre client a 
Corporației, obţinând astfel un grad sporit de satisfac-
ţie a clientului şi, în consecinţă, o mai mare competiti-
vitate, o rată mai bună de acordare a împrumuturilor. 
Estimările privind cererea şi aspectele contractuale, 
precum şi o bună poziţionare a imaginii Corporației 
constituie componente de importanţă majoră ale aces-
tei strategii; 
 strategia financiară – vizează creşterea viabi-

lităţii şi durabilităţii financiare a Corporației. Sunt 
exploatate posibilităţile de reanimare financiară a 

întreprinderii, prin creşterea veniturilor din dobânzi, 
scăderea costurilor şi creșterea profitului; 
 resursele umane – vizează utilizarea în condi-

ții de eficiență sporită a celei mai valoroase resurse de 
care dispune Corporația – personalul organizației. 
Aceasta cuprinde sisteme de salarizare, recrutare şi 
evoluție în carieră, dezvoltarea competențelor, mediul 
de lucru şi politica de echilibru între sexe. 

După parcurgerea acestor etape importante se ur-
mează la implementarea strategiei alese, ca fază finală 
a procesului de management strategic. După cum 
rezultă din analiza efectuată de autori a organizațiilor 
de microfinanțare (Microinvest, Prime Capital și S.A. 
Corporaţia de Finanţare Rurală), prin prisma manage-
mentului strategic, un rol important î-i revine promo-
vării la nivelul organizației de microfinanțare a mana-
gementului strategic, metodei de conducere [3, p. 223] 
care, după cum o demonstrează experiența organizații-
lor din țări cu economie de piață dezvoltată, se dove-
dește a fi mult mai adecvată în condițiile unui mediu 
economico-social. 

În urma analizei efectuate de autori, poziția orga-
nizațiilor de microfinanțare la nivel de sector, rezulta-
tele economico-financiare care descriu cantitativ și 
calitativ dezvoltarea sectorului de microfinanţare din 
Republica Moldova din ultimii 11 ani, comparația 
strategică a instituțiilor bancare cu cele nebancare, ne 
ajută să cuantificăm starea în care se află sectorul de 
microfinanțare și constituie un început în analiza stra-
tegică a sectorului de microfinanțare prin conturarea 
viziunii și perspectivele de dezvoltare pe viitor. 
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АННОТАЦИЯ 
Исследовано актуальное состояние международного туризма Молдовы. Проанализированы основные 

показатели, характеризующие въездной и выездной туризм Молдовы, а также конкурентоспособность 
отрасли. Изучены инновации, представленные в туристической сфере страны и предложены рекомендации 
по улучшению состояния в отрасли. 
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SUMMARY 
The current state of the international tourism of Moldova is studied. The main indicators characterizing the 

entry and exit tourism of Moldova, as well as the competitiveness of the industry are analyzed. The innovations 
presented in the tourist sphere of the country are studied and recommendations on improving the state of the 
industry are offered. 
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В Республике Молдова туризм складывается из двух составляющих внутреннего и международного 
туризма. Международный туризм разделяют на въездной и выездной. Международный въездной туризм 
(приезд туристов из-за рубежа) дает стране возможность заработать, а международный выездной туризм за 
рубеж ухудшает состояние экономики страны происхождения туристов. Поэтому все страны борются за 
развитие внутреннего и, особенно, международного въездного туризма.  

 

 
 

Рис. 1. Динамика международного туризма Молдовы за 2009-2017 гг. [4] 
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В Молдове въездной и выездной туризмв 
период с 2009 по 2017 г. характеризуются в целом 
тенденцией к росту без значительных колебаний. 
Исключением можно назвать 2016 г., когда 
наблюдалось снижение числа молдавских 
граждан, выезжающих за рубеж, однако в 2017 г. 
этот показатель вновь вырос, превысив свое 
значение за все предыдущие годы. Несмотря на 
рост въездного туризма в последние годы, он 
значительно уступает числу туристических 
убытий из Молдовы. Так, в 2017 г. в страну 
приехало в 13 раз меньше туристов, чем выехало 

из нее (рис. 1).Как видно из данных табл. 1 общее 
число туристов и экскурсантов, обслуживаемых 
туристическими агентствами и туристическими 
операторами Молдовы за 2017 г. выросло на 21,7% 
или на 50 тыс. чел. и составило почти 285 тыс. чел. 
В суммарной структуре туристических потоков 
Молдовы выездной туризм насчитывает 229 тыс. 
чел., что составляет 80% всех туристов и 
экскурсантов. Въездной международный туризм 
Молдовы занимает значительно меньшую часть 
туристического рынка страны (17,5 тыс. чел. или 
6%) [2]. 

 
Таблица 1. Число туристов и экскурсионистов, участвующих в туризме, организованном 

туристическими агентствами и туроператорами, по целям визита [2] 
 2017 2017 в % по сравнению с 2016 

Туристы и 
экскурсионис

ты 

Туристо-дни Туристы и 
экскурсионис

ты 

Туристо-дни 

Всего 284 953 2 046 642 121,7 131,3 
Въездной туризм - всего 17 497 55 523 111,7 118,3 
В том числе по целям визита  
Отдых, рекреация и досуг 13 706 35 505 119,7 126,8 
Деловой и профессиональный 3 002 10 392 98,0 110,1 
Лечение 789 9 626 130,2 123,0 

Выездной туризм - всего 229 349 1 713 716 129,4 139,4 
в том числе по целям визита  
Отдых, рекреация и досуг 226 854 1 698 702 129,4 139,7 
Деловой и профессиональный 1 417 4 084 в 1,6 раз 131,0 
Лечение 1 078 10 930 105,3 105,8 

Внутренний туризм 38 107 277 403 92,3 98,4 
 

Анализируя туристические потоки по целям 
визита (табл. 1), отметим, что в 2017 г. основной 
целью туристов, прибывших в Молдову был отдых 
(78%), также значительная доля прибывала в 
деловых и профессиональных целях (17%). Тогда 
как молдавские граждане почти в 99% случаев 

отправляются в зарубежную поездку с целью 
отдыха, рекреации и досуга. Отметим также, что 
численность въездных и выездных туристов в 2017 
г. увеличилась, по сравнению с 2016, тогда как во 
внутреннем туризме наблюдается спад на 7,3%. 

 
Таблица 2. Численность размещенных туристов в коллективных структурах по приему туристов с 

функциями размещения [3] 

 

2017 2017 в % по сравнению с 
2016 

Туристы В том числе, 
нерезиденты Туристы В том числе, 

нерезиденты 
Всего 337 207 145 165 110,1 119,6 
В том числе:  
Гостиницы и мотели 182 434 131 725 114,4 119,1 
Общежития для приезжих 7 078 37 116,4 7,6 
Туристические и агротуристические 
пансионы 20 922 3 288 98,0 120,7 

Оздоровительные структуры  30 879 965 95,5 137,7 
Структуры отдыха (туристические 
виллы и т.д.) 44 996 9 127 112,7 134,6 

Детские лагеря 50 898 23 107,9 100,0 
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Большинство туристов в Молдове 
предпочитают останавливаться в гостиницах и 
мотелях – 182 тыс. в 2017 г. или 54% из общего 
числа размещенных туристов (табл. 2). Также 
существенная доля туристов приходится на 
детские лагеря и структуры отдыха, 15% и 13%, 
соответственно. По сравнению с 2016 г., рост 
числа туристов наблюдался во всех коллективных 
структурах по приему туристов с функциями 
размещения, кроме туристических и 
агротуристических пансионов и оздоровительных 

структур. Что касается числа ночевок туристов в 
коллективных структурах по приему туристов с 
функциями размещения, то здесь наблюдается 
немного иная ситуация. Наибольшая доля ночевок 
в 2017 г. приходится на оздоровительные 
структуры (29%) и детские лагеря (28%), несмотря 
на то, что по сравнению с 2016 г. в 
оздоровительных структурах наблюдается 
снижение числа туристов на 6,3%. По категории 
ночевок нерезидентов 85% приходится на долю 
гостиниц и мотелей. 

 
Таблица 3. Число ночевок туристов в коллективных структурах по приему туристов с функциями 

размещения [3] 

  
2017 2017 в % по сравнению с 2016 

Ночевки В том числе, 
нерезиденты Ночевки В том числе, 

нерезиденты 
Всего 1514 970 297 183 102,4 120,6 
В том числе:  
Гостиницы и мотели 345 006 253 609 114,4 118,5 
Общежития для приезжих 106 802 74 103,4 10,4 
Туристические и 
агротуристические пансионы 36 034 9 002 102,1 137,7 

Оздоровительные структуры  440 003 11 901 93,7 132,7 
Структуры отдыха (туристические 
виллы и т.д.) 152 125 22 367 111,0 139,9 

Детские лагеря 435 000 230 100,4 100,0 
 

В разрезе отдельных стран численность 
значительно возросла по ряду стран (см.табл. 4). 
Так, количество туристов, выбравших в качестве 
дестинации Румынию за период 2009-2017 годов 
выросло с 9301 чел. в 2009 г. до 31299 в 2017 г., а 
Грецию – с 811 чел. до 23,6 тыс. посетителей. 
Наиболее популярными странами среди туристов 

из Молдовы в 2017 г. стали Турция, Болгария, 
Румыния и Греция. Вновь возрос интерес 
молдавских граждан и к Украине, которая 
утратила лидирующие позиции в 2014 г. Стоит 
отметить резкий рост туристических поездок в 
Египет – 10102 чел. в 2017 г., по сравнению с 2800 
чел. в 2016.  

 
Таблица 4. Численность граждан Молдовы, выехавших из страны в туристических целях, по странам 

прибытия (2009-2017) [4] 

 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
Всего 93294 117204 136095 146791 157556 180646 189790 177252 229349 
в т.ч. в:  
Болгарию 26167 31303 43374 51415 52812 60289 55762 47289 53736 
Грецию 811 2023 4066 5726 8540 15358 21158 23428 23669 
Египет 2775 6468 4647 3348 2546 3786 2681 2800 10102 
Италию 304 494 580 951 1498 2079 2454 2013 2425 
Испанию 130 93 468 794 967 1591 1689 2320 3210 
Румынию 9301 7938 12830 12931 14175 18437 20812 24905 31299 
Турцию 36260 50305 50814 51411 57655 63513 69691 56561 81928 
Украину 12192 11201 11678 9689 9139 2921 3282 4897 7537 

 
Рассмотрим также как распределяются по 

странам иностранные посетители, прибывшие в 
Молдову. В период с 2009 по 2017 г. этот 
показатель вырос почти в 2 раза или на 90%. 
Больше всего туристов в Молдову в 2017 г. 
прибыло из Румынии – 2916 чел., несмотря на 
уменьшение этого числа на 18 %, по сравнению с 

предыдущим годом. Также крупными 
поставщиками туристов в Молдову в последние 
годы являются Россия, Украина и Германия. В 
целом, несмотря на стабильный рост за 
исследуемый период, въездной туризм в Молдове 
показывает довольно слабые результаты и 
обладает значительными резервами роста. 
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Таблица 5. Численность иностранных посетителей, прибывших в Республику Молдова, по странам 
происхождения (2009-2017) [4] 

  2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
Всего 9189 8956 10788 12797 13150 14362 15514 15668 17497 
в т.ч. из:  
Великобритании 744 405 350 664 503 418 513 380 822 
Германии 460 482 1001 1275 798 708 547 1363 1183 
Нидерландов 154 311 219 288 336 336 300 356 543 
Польши 291 204 371 505 823 430 634 572 1101 
России 1713 1327 1404 2204 1604 1999 1524 1871 1682 
Румынии 765 1698 1600 1782 2307 3046 3178 3563 2916 
США 194 451 558 534 579 564 682 775 598 
Украины 979 730 1189 987 1042 1537 1785 1560 1264 

 
Сравнительно слабые показатели развития 

въездного туризма в Молдове обусловлены его 
невысокой конкурентоспособностью. По данным 
Всемирного Экономического Форума (WEF) в 
2017 г. Молдова по индексу 
конкурентоспособности туризма занимает лишь 
117 место из 136, что на 6 мест ниже, чем в 2015 

году и на 15 мест ниже, чем в 2013 (табл. 6). Ранее 
место Молдовы в глобальном рейтинге 
конкурентоспособности секторов путешествий и 
туризма ВЭФ колебалось от 95 места в 2007 г., до 
93 – в 2009 г., когда были достигнуты наилучшие 
результаты, и 99 – в 2011 г. 

 
Таблица 6. Сравнительный рейтинг конкурентоспособности туризма в некоторых странах (2013-2017 

гг.) [5, 6, 7] 
Страна Место в 2017 г. (из 

136) 
Баллы Место в 2015 г. (из 

141) 
Место в 2013 г. (из 

140) 
Испания 1 5,43 1 4 
Франция 2 5,32 2 7 
Германия 3 5,28 3 2 
Япония 4 5,26 9 14 
Великобритания 5 5,20 5 5 
Россия 43 4,15 45 63 
Румыния 68 3,78 66 68 
Украина 88 3,50 - 76 

Молдова 117 3,09 111 102 
Йемен 136 2,44 138 133 

 
Согласно рейтингу ВЭФ, Молдова с 3,09 балла 

расположилась на 117 месте между Эфиопией (116 
место и 3,10 балла) и Алжиром (118 место и 3,07 
балла).  

Индекс конкурентоспособности секторов 
путешествий и туризма составлен из 4 
субиндексов: 

• Благоприятная окружающая среда; 
• Политика в области туризма; 
• Инфраструктура; 
• Природные и культурные ресурсы. 
Рассматривая привлекательность Молдовы для 

туризма по отдельным показателям 
конкурентоспособности в 2017 г., отметим 
значительный разброс рейтинговых мест от 32-го – 
по показателю конкурентоспособность цен, 
который в этом году стал наилучшим для 
Молдовы, до наихудшего – 136-го, для показателя 
природные ресурсы [6]. 

Для улучшения ситуации в международном 
туризме Молдовы и, особенно, в его въездной 
составляющей, следует обратиться к наиболее 
прогрессивным мировым практикам в данной 
сфере. Особое внимание следует уделить 
исследованию и внедрению инноваций, которые 
обладают высоким потенциалом повышения 
конкурентоспособности такой перспективной и 
быстрорастущей отрасли, как туризм. 

Анализируя состояние инновационной 
составляющей международного туризма в 
Республике Молдова, отметим, что за последние 
годы в данной области был внедрен ряд проектов. 
В рамках внедрения информационных технологий 
в туристическую сферу было создано и запущено 
приложение для мобильных устройств Moldova 
Holiday. С его помощью пользователи смогут 
просмотреть список самых интересных и 
аутентичных достопримечательностей Молдовы, 
среди которых популярные винодельни, 
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памятники культуры и архитектуры, исторические 
музеи и монастыри Молдовы, а также 
спланировать поездку к ним.Каждая из полусотни 
достопримечательностей дополнена 
привлекательным визуальным контентом, кратким 
описание истории туристического объекта, его 
рейтингом среди пользователей приложения, 
информацией о том, как и когда до него можно 
добраться [1]. 

Еще одним инновационным проектом в сфере 
туризма Молдовы является Автоматизированная 
информационная система «Реестр туризма», 
разработанная в контексте технологической 
модернизации индустрии туризма в соответствии с 
Планом действий по внедрению Стратегии 
развития туризма «Туризм 2020».Основной целью 
проекта является обеспечение учета и 
предоставление пользователям доступа к самой 
актуальной информации в области туризма и 
туристического достояния Республики Молдова 
[8]. 

Также к инновациям в сфере туризма Молдовы 
следует отнести расширение использования 
национальными компаниями международных 
сайтов для облегчения доступа к ним 
иностранными туристами. Так, во многих 
гостиницах страны можно забронировать номер 
при помощи известного сайта booking.com, а 

многие заведения не только столичные, но и со 
всей страны обзавелись страницами в социальной 
сети facebook.com, где туристы могут напрямую 
связаться с администрацией заведения и узнать 
всю интересующую информацию. 

В целом, инновационная составляющая 
международного туризма Молдовы пока еще не 
представлены комплексным планом мероприятий, 
а лишь включается в себя отдельные 
нововведения. 

Результаты проведенного исследования 
позволяют нам сделать вывод о том, что 
современный международный туризм Молдовы 
характеризуется ростом как числа молдавских 
туристов, выезжающих за рубеж, так и числа 
иностранных туристов, прибывающих в Молдову. 
Однако въездной туризм пока еще значительно 
уступает выездному. Это обусловлено низкой 
конкурентоспособностью сектора путешествий и 
туризма страны, а также малыми объемами 
внедрения инноваций в индустрию туризма 
Молдовы. В целях стимулирования роста числа 
иностранных туристов рекомендуется создание 
комплексного плана по внедрению инноваций в 
сферу туризма на всех уровнях экономической 
иерархии и во всех отраслях туристической 
индустрии. 
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Важным фактором устойчивого экономичес-
кого развития стран является инновационность, 
которая распространяется в условиях формиро-
вания информационного общества. Экономичес-
кие преобразования, происходящие в Украине, 
требуют инновационного подхода к управлению 
этим процессом, который способен вывести 
украинскую экономику из кризиса и предоставить 
ей возможность динамичного развития на 
инновационной основе. 

В начале 60-х годов ХХ века фактически 
одновременно в США и Японии Ф. Махлупом и Т. 
Умесао  был введен новый термин – 
инновационное общество. Эти авторы были 
широко известными благодаря своим 
исследованиям динамики развития наукоемких 
производств. На базе этого термина в 70-е и 80-е 
годы прошлого века, когда научные круги 
экономистов считали, что в новых условиях 
«культура, психология, социальная жизнь и 
экономика формируются под воздействием 
техники и электроники, особенно компьютеров и 
коммуникаций, а производственный процесс более 
не является основным решающим фактором 
перемен, влияющим на нравы, социальный строй и 
ценности общества», знания способны 
обеспечивать создание и самовозрастание 
стоимости, а инновации, по формулировке П. 
Друкера, является быстрым замещением труда 
знаниями. Итак, идеи относительно ударения на 
технологическом прогрессе и кодификации 
теоретического знания как определяющих 
факторах нового общества привели к становлению 
теории инновационного общества, которое имеет 
еще другое название – концепция инновационного 
общества. Сущность концепции инновационного 

общества целесообразно рассма-тривать как 
составляющую постиндустриальной теории.  
Объяснением этого могут быть три момента: 

− во-первых, несмотря на то, что теория 
инновационного общества существенно обогатила 
представление об обновленном этапе 
общественного прогресса, значительная часть 
предлагаемых ею тезисов имела частный характер; 

− во-вторых, акцентируя внимание на 
поверхностных характеристиках современного 
общества, представители данной теории не 
проводили анализ предыдущих стадий 
общественной эволюции, фактически отделяя 
инновационное общество от всех известных форм 
хозяйствования; 

− в-третьих, в постиндустриальной методо-
логии много отличных тезисов, предложенных в 
ходе исследования инновационного общества, 
способных расширить представление сообщества о 
развитии экономических форм. 

Наряду с тем, следует обратить внимание на то, 
что вышеупомянутые теории совпадают во многих 
аспектах, сочетаясь в теории «новой экономики». 

Нынешняя технологическая революция имеет 
особенность, которой является, по мнению 
известного экономиста Н. Кастельса, не 
центральное место информации и знаний, а 
применение таких знаний и информации к 
генерированию знаний и устройств, обраба-
тывающим информацию и осуществляющим 
коммуникацию, в кумулятивной цепочке обратной 
связи между инновацией и направле-ниями 
использования инноваций» [1, с. 51]. То есть, речь 
идет о принципиально новом средстве по 
принципам и скоростью распространения 
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инноваций с помощью информации в 
пространстве.  

Данные теории значительно расширили 
категориальный аппарат относительно инноваций 
и инновационного процесса. Сторонники теории 
инновационного общества приходили к верному в 
целом тезису, что «в современной экономике 
редкость ресурсов заменена на их 
распространенность». Впоследствии эта формула 
получила распространенное признание и была 
подтверждена хозяйственной практикой 80-х и 90-
х годов XX века. Но следует отметить, что 
распространение инновации равняется ее 
самовозростанию, что полностью исключает 
применение понятия категории «редкости», а ее 
потребление не вызывает исчерпаемости этой 
категории как производственного ресурса.  

Доводом в пользу «новой экономики» можно 
считать высокую степень проникновения 
информационных технологий, которые могут 
способствовать повышению эффективности 
практически во всех экономических секторах. 
Именно на это обращает внимание американский 
экономист К. Келли.  

Информационные технологии приближают 
реальный рынок к модели конкуренции, или во 
всяком случае делают ее допущения менее 
искусственными благодаря тому, что интернет 
дает возможность находить наиболее выгодную 
цену на товар или услугу, снижает трансакцион-
ные издержки между потенциальными партнерами 
и уничтожает лишние препятствия на пути новых 
участников рынков. 

С развитием информационных технологий 
происходит рост производительности труда в силу 
целого ряда причин: ускоряется рост показателя 
TFP (total factor productivity – общей 
производительности факторов производства) в 
области по выпуску товаров, используемых для 
информационных технологий и в отраслях,  
использующих информационные технологии, а 
также  увеличивается показатель 
капиталовооруженности в соответствии с ростом 
инвестиций в информационные технологии. 

Подход при управлении отдельными 
компаниями в эпоху «новой экономики» меняется. 
Происходит смещение акцентов от управления 
материальными активами к управлению 
нематериальными активами, имеющие в основе 
интеллектуальную собственность и 
интеллектуальные ресурсы. 

В таких условиях возникает потребность в 
использовании достаточно нового направления в 
теории маркетинга, который называется маркетинг 
инноваций и представляет собой деятельность, 
направленную на поиск новых сфер и способов 
использования инновационного потенциалу социо-
экономической системы разных уровней (макро-, 
мезо- или микроуровня), разработка  на этой 
основе новых товаров и технологий и их 
продвижение на рынке с целью удовлетворения 
потребностей и запросов потребителей более 

эффективным, чем у конкурентов способом и 
выходить на новые рынки сбыта. 

Категория «маркетинг» имеет тесную связь с 
такими понятиями, как: инновации, 
инновационный маркетинг и маркетинг 
инноваций. 

В связи с тем, что каждое из вышеупомянутых 
понятий трактуется и применяется достаточно 
«свободно», рассмотрим каждое из них более 
подробно. 

Слово «инновация» (от лат. innovatio – 
обновление) по содержанию аналогичен слову 
«нововведение».  Большой экономический словарь 
дает такое определение инновации: 

1) вложение средств в экономику, 
обеспечивающее смену поколений техники и 
технологии; 

2) новая техника, технология, которая является 
результатом достижений научно-технического 
прогресса [2, с.  317]. 

Согласно законам Украины «Об 
инновационной деятельности» и «О научной и 
научно-технической деятельности» инновация – 
это [3;  4]: 

− вновь (примененные) и (или) усовершен-
ствованные конкурентоспособные технологии, 
продукция или услуги, а также организационно – 
технические решения производственного, 
административного, коммерческого или иного 
характера, существенно улучшающие структуру и 
качество производства и (или) социальной сферы; 

− введение в употребление любого нового или 
значительно улучшенного продукта (товара, 
услуги) или процесса, нового метода маркетинга 
или нового организационного метода в 
деятельности предприятия (организации), 
организации рабочих мест или внешних связей. 

В рамках данного исследования, по мнению 
автора, под инновацией следует понимать 
комплекс последовательных работ от 
использования новых для субъекта 
предпринимательской деятельности идей до 
воплощения их в товарах, процессах, услугах или 
в системах управления и маркетинга, которыми 
оперирует этот субъект. 

Можно обобщить мнение, что инновации – это 
созданные (использованы) или (и) 
усовершенствованные конкурентоспособные 
продукция или услуги, технологии и также 
организационно-технические решения 
производственного, административного, 
коммерческого или иного характера, существенно 
улучшающие структуру и качество производства 
или (и) социальной  сферы. 

С момента принятия к распространению, 
нововведение приобретает новое качество – 
становится нововведением (инновацией) [1, с. 16]. 
Процесс введения новинки на рынок принято 
называть процессом коммерциализации [2, с. 85]. 
Период времени между появлением новинки и 
воплощением его в нововведение (инновацию) 
называется инновационным лагом [2, с.  178]. 
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Обязательными свойствами инновации 
является ее научно-техническая новизна и 
производственная применимость. Коммерческая 
реализуемость инновации является ее 
потенциальным свойством, и для достижения 
которой необходимы определенные усилия. 
Научно-техническая инновация характеризует 
конечный результат научно-производственного 
цикла, выступает как особый товар – научно-
технической продукции – и является 
материализацией новых научных идей и знаний, 
открытий, изобретений и разработок в 
производстве с целью коммерческой реализации 
для удовлетворения конкретных потребностей 
рынка. 

Из анализа исследований ученых следует, что 
инновацию – результат нужно рассматривать с 
учетом инновационного процесса – последо-
вательной цепи событий, в ходе которых 
инновация вызревает от идеи до конкретного 
продукта, технологии или услуги и распростра-
няется в хозяйственной практике [6, с. 36]. 

По нашему мнению, для инновации в равной 
степени важны все три свойства: научно-
техническая новизна, производственная 
применимость и коммерческая реализуемость. 
Отсутствие каждой из них отрицательно 
сказывается на инновационном процессе. 

Коммерческая реализуемость определяет 
инновацию как экономическую необходимость, 
осознается через потребности рынка.  Нужно 
обратить внимание на два аспекта: 
«материализацию» инноваций, изобретений и 
разработок в новые технически разработанные 
виды промышленной продукции, средства и 
предметы труда, технологии и организации 
производства и «коммерциализацию», что 
превращает их в источник дохода. 

Таким образом, научно-технические инновации 
должны иметь свойства: новизну; удовлетворять 
рыночный спрос;  приносить прибыль 
производителю. 

Составной инновационного процесса является 
распространение нововведений, равно как и их 
создание. Различают следующие формы 
инновационного процесса: 

− простой внутриорганизационный 
(натуральный) инновационный процесс, который 
является созданием и использованием новшества 
внутри организации. Нововведения в данном 
случае принимает непосредственно натурально-
товарную форму. Если инновационный процесс 
простой, нововведения выступает как объект 
купли-продажи; 

− простой межорганизационный (товарный) 
инновационный процесс, для которого 
свойственны два хозяйственных субъекта: 
производитель – это тот, кто создает 
нововведения; потребитель – это тот, кто 
использует его. 

При такой форме инновационного процесса его 
субъекты, производитель и потребитель 
сочетаются в одном хозяйственном субъекте. 

В процессе превращения инновационного 
процесса в товарный, осуществляются две его 
органические фазы: 

Первая – создание и распространение, что 
включает функциональные этапы научных 
исследований: опытно-конструкторские работы, 
организацию опытного производства, апробацию и 
сбыт, организацию массового коммерческого 
производства. Она создает предпосылки для 
реализации, то есть еще не предполагает 
положительный эффект инновации; диффузия 
инновации: перераспределяет общественно-
полезный эффект между производителями 
инновации, а также между производителями и 
потребителями. Диффузия инновации, по мнению 
автора, это распространение уже усвоенной и 
используемой инновации в новых условиях или 
местах применения.  Распространенность 
инновации является информационным процессом, 
вид и скорость которого зависит от 
универсальности коммуникационных каналов, 
особенностей приема информации 
хозяйствующими субъектами, их возможностей 
практического использования этой информации и 
так далее. 

Вторая – расширенный инновационный 
процесс, что означает, во-первых, появление 
новых производителей инноваций, во-вторых, 
нарушение монополии первого производителя. 
Это способствует совершенствованию потреби-
тельских свойств товара и производится через 
взаимную конкуренцию. 

 Согласно теории инноваций Шумпетера, 
диффузия инновации является процессом 
кумулятивного увеличения числа имитаторов, 
внедряющих нововведения вслед за новатором в 
ожидании более высокой прибыли [5, с. 27]. 

Для того, чтобы инновация быстро 
распространилась, нужна развитая 
инфраструктура. 

Ильяшенко С., рассматривая инновационный 
процесс в зависимости от первоочередности 
появления предложения или спроса на инновации, 
анализирует два варианта: 

− начальная появление предложения или 
«supply-push» – сначало появляется предложение 
инновации со стороны определенного 
предприятия, а затем по заданию специалистов по 
маркетингу является создание спроса на нее и 
дальнейшая реализация всего комплекса 
маркетинга; 

− начальная появление спроса «demand-pull» 
– изучает существующий неудовлетворительный 
спрос, а затем принимает решение о создании 
определенной инновации и последующую 
реализацию комплекса маркетинга [1, с. 22]. 

Итак, фазы инновационного процесса образуют 
два замкнутых цикла: 

− процесс «исследования – производство»: 
включает период фундаментальных исследований 
(они относятся к непроизводственной сферы и 
могут иметь своим результатом целый класс 
инноваций в различных областях); 
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− научно-производственный цикл: процесс 
создания, освоения и распространения конкретной 
инновации. 

Согласно проекту «Oslo Manual», 
разработанным под эгидой Фонда развития 
промышленности стран Северной Европы в 1992 
г.: «инновация, которая направлена на создание 
новых видов продукции, или инновационная 
продукция (product innovation)  – это 
коммерциализация продукции, которая воплощает 
в себе технологические  изменения.  
Технологические изменения имеют место в том 
случае, если проектно-конструкторские 
характеристики изменяются таким образом, что в 
результате потребитель получает возможность 
удовлетворения и новых, так и традиционных 
потребностей, но уже в лучшей степени.  
Инновация, направленная на создание новых 
процессов или инновация процессов (process 
innovation), имеет место в том случае, если 
имеется значительное изменение технологии 
производства какого-либо вида продукции. Это 
будет подразумевать создание нового 
оборудования, разработку новых методов 
управления и организации или то и другое 
одновременно» [5, с. 87]. 

Автор сделала вывод, что сегодня есть 
несколько подходов к определению понятия 
«инновация», что требует проведения 
соответствующей их систематизации и 
определения инноваций: 

1) объектный подход, когда в качестве 
инновации выступает объект – результат 
проведения фундаментальных и прикладных 
исследований (новые образцы и прототипы [1, с. 
48-55], технологии, методы организации 
производства, новые материалы); 

2) процессный, включающий разработку, 
внедрение в производство и коммерциализацию 
новой продукции, технологии, организационных и 
логистических форм и тому подобное; 

3) объектно-прикладной, что подразумевает 
под инновацией создания новой потребительской 
стоимости и способности удовлетворять 
общественные потребности; 

4) процессно-прикладной, когда инновация 
представляет комплексный процесс создания, 
распространения и использования нового 
практического изделия; 

5) процессно-инвестиционный, когда под 
инновацией понимается вложение средств 
(преимущественно в финансовом виде) в 
разработку принципиально новой продукции, 
технологии, организационные мероприятия. 

Учитывая многообразие существующих 
подходов и здравый смысл, логично представить 
такую цепочку: 

новизна (новация) → когда на этапе 
фундаментальных исследований рождаются новые 

материалы, образцы, прототипы, методики и 
другое → новшество, когда на основе проведения 
прикладных исследований рождается 
лабораторные образцы изделий, механизмов, 
систем и прочее → инновация, когда осуществля-
ется производство и коммерциализация продукции 
/ услуги и тому подобное. 

К определению категории «инновационный 
маркетинг» ученые также подходят по-разному: 

− это принцип просвещенного маркетинга, 
согласно которому предприятие должно постоянно 
вносить реальные улучшения в свою продукцию и 
маркетинг; 

− это концепция ведения бизнеса, которая 
предусматривает создание усовершенствованной 
или принципиально новой продукции, 
распространения усовершенствованных или 
принципиально новых – инновационных – 
инструментов, форм и методов маркетинга с 
целью более эффективного удовлетворения 
потребностей как потребителей, так и 
производителей; 

− это процесс, направленный на создание 
уникальных рыночных условий реализации нового 
продукта [5, с.  56]. 

 Маркетинг инноваций – это [6, с.  26]:  
− в широком смысле слова, комплексная 

система организации, управления и анализа 
нововведений на основе маркетинговой 
информации и с помощью средств маркетинга; 

− в узком смысле слова, систематизиро-
ванный сбор и обработка информации о рынке и 
рыночной среде нововведений. 

Маркетинг в инновационной деятельности 
направлен на разработку соответствующего 
комплекса маркетинга инноваций и в 
существенной степени зависит от: 

− типа инноваций; 
− развития рынка инноваций; 
− характера потребления. 
Итак, комплекс маркетинга – это набор средств 

маркетинга, совокупность которых предприятие 
использует для влияния на целевых потребителей, 
с целью добиться желаемого реагирования с их 
стороны [6, с.  21]. 

Поскольку есть основные различия между 
маркетингом известной продукции и 
инновациями, то их следует различать по таким 
признакам, как: цель маркетинговой деятель-
ности, целевые потребители, продуктовая поли-
тика, ценовая политика, методы распределения, 
коммуникативная политика, связь с потребите-
лями, процесс принятия решения о покупке. Таким 
образом «комплекс  маркетинга инновации – это 
традиционное сочетание четырех составля-ющих: 
товара, цены, методов распределения и 
маркетинговых коммуникаций...» 
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АННОТАЦИЯ 
В статье подчеркивается необходимость перехода страны к инновационному экономическому 

развитию. Представлены сравнительные уровни образования молодежи в ряде развитых стран, а также 
соразмерные уровни образования в Республике Молдова. В статье особое внимание уделяется ограничениям 
в стране числа студентов, поступивших в университет. На основе нескольких примеров объясняется 
сложность учебного плана среднего образования. 
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SUMMARY 
The article emphasizes the necessity for national transition towards innovative economic development. It 
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Следуя идеям известного экономиста Й. 
Шумпетера о конкуренции на основе инноваций 
как главном факторе экономической динамики, 
многие страны на собственном опыте убедились, 
что знания становятся важнейшим экономическим 
ресурсом, а информационные технологии 
коренным образом изменили мировую систему 
экономики. 

Отечественной экономике предстоит 
обеспечить инновационное развитие, отойти от 
развития, базирующегося преимущественно на 
использовании земельных ресурсов и имеющейся 
материальной базы промышленных предприятий, 
к развитию на основе самого мощного 
воспроизводимого ресурса человечества – знаниях 
[1,c.150-157]. 
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В развитых странах из года в год растет доля 
работников с высшим образованием, равно как и 
экономическая отдача от него. В этих странах доля 
взрослого населения, имеющего высшее 
образование, в период с 1975 по 2000 г. возросла с 
22 до 41%, т.е. почти удвоилась. 

По данным статистики за 2016 год число лиц в 
возрасте 25-35 лет составило в Республике 
Молдова 672 тыс. человек, а численность 
студентов университетов едва достигает 81,7 тыс., 
что составляет  12,2 % [2,c.112-113]. 

Возникает вполне обоснованный вопрос: 
почему государство не принимает меры по 
расширению числа студентов в высших учебных 
заведениях?  

Реальность ныне такова, что бытует необосно-
ванное мнение о переизбытке специалистов с 
высшим образованием. 

Разве знания могут быть излишними? 
Проблема, как известно, заключается в недостатке 
в стране рабочих мест, требующих специалистов 
обладающих знаниями высшей квалификации. И 
еще одна особенность. По данным той же 
статистики в Республике Молдова обучаются по 
контракту 67,3 % (данные за 2015 год). 
Следовательно, 2 студента их трех оплачивают 
обучение. Так по каким же причинам государство 
отказывает молодежи получать высшее 
образование за счет родителей, почему 
Министерство Просвещения устанавливает 
каждому университету план набора по 
специальностям (как в советское время), которые, 

кстати, доводятся до учебных заведений позже 
начала приема документов. 

Как известно, индекс уровня образования 
в странах мира используется для расчёта индекса 
человеческого развития (Human Development 
Index) в рамках специальной серии докладов 
Организации Объединённых Наций о развитии 
человека. Индекс измеряет достижения страны с 
точки зрения достигнутого уровня образования её 
населения по двум основным показателям: индекс 
грамотности взрослого населения (2/3 веса) и 
индекс совокупной доли учащихся, получающих 
начальное, среднее и высшее образования (1/3 
веса). Два указанных измерения уровня 
образования сводятся в итоговом индексе, 
который стандартизируется в виде числовых 
значений от 0 (минимальное) до 1 (максимальное).  

Принято считать, что развитые страны должны 
обладать минимальным показателем 0,8, хотя 
многие из них имеют показатель 0,9 или выше. 
При определении места в мировом рейтинге все 
страны ранжируются на основе индекса уровня 
образования, где первое место соответствует 
высшему значению этого показателя, а последнее 
— низшему. Приведем данные 12 ведущих стран, 
обладающими наивысшими показателями индекса 
(табл.1). 

 По данным мировой статистики в  среднем в 
странах Евросоюза доля населения с высшим 
образованием составила   27%, в странах ОБСЕ: -
30%, в Республике Молдова – 23,8%. 

 
Таблица 1.Показатели индекса уровня образования в 12 ведущих стран 

Рейтинг Страна Индекс 
1 Австралия 0.939 
2 Дания 0.923 
3 Новая Зеландия 0.917 
4 Норвегия 0.916 
5 Германия 0.914 
6 Ирландия 0.910 
7 Исландия 0.906 

8 Соединенные Штаты 
Америки 0,900 

9 Нидерланды 0,897 
10 Великобритания 0.896 
11 Швейцария 0.891 
12 Канада 0.890 

 Источник: [3]. 
             
 Приведем далее показатели уровня образования, в некоторых странах бывшего СССР (табл.2). 

 
Таблица 2. Показатели индекса уровня образования в некоторых 

странах бывшего СССР 
Рейтинг Страна Индекс 

1 Литва 0,882 
2 Эстония 0,877 
3 Латвия 0,835 
4 Белоруссия 0,834 
5 Россия 0,816 
6 Казахстан 0,805 
7 Украина 0,803 
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8 Грузия 0,794 
9 Узбекистан 0,740 

10 Армения 0,730 
11 Республика Молдова 0,725 

 (Румыния) 0,769 
Источник: [3] 
 

Из таблицы 2 видно, что, занимая 11 место 
среди стран бывшего СССР, индекс уровня 
образования Республики Молдова очень низок. Он 
соответствует показателю островной страны 
Маврикии (0,725), расположенной в Индийском 
океане (население 1,2 млн.чел). 

Нельзя не отметить, что невысокий уровень 
образования усугубляется еще и неблагоприятной 
тенденцией ежегодного снижения числа 

студентов. Так, по данным статистики в стране с 
2008/09 учебного года по 2015/16 год численность 
студентов, обучающихся в высших учебных 
заведениях страны, сократилась с 114,7 до 81,7 
тыс. человек, т.е. более чем на 40%. 

Как видно из рисунка 1, ежегодное снижение 
составило почти 4,4 тыс. В расчете на 10 тыс. 
жителей число студентов сократилось с 322 до 
230. 

 

 
 

Рис.1. Динамика числа студентов в Республике Молдова за 2008-2016 годы 
Источник: [2] 
 
Абсолютное снижение численности студентов особо заметно для обучающихся в первом цикле 

обучения: с 2013/14 по 2015/16 учебный год снижение составили 23,3% (рис.2) 

 
Рис.2. Динамика числа студентов в Республике Молдова по циклам обучения за 2013-2016 годы 

Источник: [2] 
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Вышеизложенное  подтверждает необходи-
мость усиления внимания государства к 
проблемам высшего образования. Главное, как 
представляется, следует снять все ограничения на 
пути молодежи в овладении знаниями высшей 
квалификации по избранной ими профессии. 
Разумеется, высшей школе предстоит 

совершенствовать свою работу в части доведения 
уровня преподавания до современных требований, 
с тем, чтобы наши выпускники не уступали по   
качеству подготовки студентам других 
университетов, как того требует Болонская 
система.  
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Введение. Выход из текущего социально-
экономического кризиса и необходимости 
интеграции Украины в мировое экономическое 
пространство требуют обеспечения конкуренто-
способности национальной экономики и 
соответствующей инвестиционной поддержки [1]. 
Это вызывает необходимость разработки и 
реализации инвестиционных стратегий развития 
регионов и отраслей національного хозяйства, 
совершенствования организационно-экономичес-
кого механизма государственного управления 
инвестициями. 

Анализ последних исследований и 
публикаций. Вопрос инвестиционного 
обеспечения стратегического развития экономик 
мира находится в центре внимания зарубежных 
ученых. 

Актуальные проблемы государственного 
управления инвестициями исследуют такие 
отечественные ученые, как: А. Бондарь [2], В. 
Маргасова [3], А. Покатаев [4], Н. Слободянюк [1, 
6; 9; 11], А. Ястремская [5]. Высоко оценивая 
научный потенціал указанных авторов, следует 
признать недостаточную разработанность проблем 
по совершенствованию организационно-
экономического механизма государственного 
управления инвестициями. 

Цель статьи. Главной целью является 
совершенствование организационно-
экономического механизма государственного 
управления инвестициями как совокупности 
политических, экономических, правовых, 
управленческих, финансовых, информационных, 
научных и других институтов, которые создают 
условия для эффективной реализации 
инвестиционной деятельности. 

Изложение основного материала 
исследования. В украинской экономической 
литературе термин «инвестиции» распространился 
в 90-х годах XX века в рамках реализации 
программы перехода к рыночной экономике. На 
начальних етапах довольно часто термин 
«инвестиции» идентифицировали с термином 
«капитальные вложения». Однако, даже понятие 
«капитальные инвестиции» и «капитальные 
вложения» не тождественны [2, c. 132]. 

А. Н. Ястремская, Н. Л. Яблонская-Агу 
предлагают под. инвестициями понищать 
имущественные, финансовые, интеллектуальные 
ценности, использование которых направлено на 
функционирование и развитие предприятия, что 
сопровождается достижением ожидаемого 
эффекта за определенный период времени во 
внутренней среде и / или внешнем окружении, что 
соответствует объективным условиям и 
субъективным ожиданиям участников 
инвестиционной деятельности [5, c. 118]. 

Анализ процесса инновационной модернизации 
зарубежных экономических систем позволяет 
выделить четыре стратегии: формирование 
национальной инновационной среды на основе 
сотрудничества государства, бизнеса и общества; 
имитация (копирование) инноваций, заключается в 

мониторинге мирових разработок и их 
совершенствовании; копирования и привлечения 
инноваций [4, c. 31]. 

ПреимуществаУкраины в инновационной 
модернизации сокращают входные барьеры и 
повышают возможность реализации стратегий 
високого уровня, требует инициирования процесса 
генерирования национальных инноваций, 
трансформации механизма государственной 
поддержки инновационной модернизации и 
преобразования государства в реальную силу 
инновационной сферы и ведущего потреби теля 
разработок [6, c. 238]. 

Государственное регулирование инвестицион-
ной деятельности является объективно 
необходимым и чрезвычайно важным для 
реализации инновационной модели экономических 
преобразований.  

Основные функции государственного 
регулирования инвестиционной деятельности 
включают: 
а) создание правовых основ функционирования 
рынка капитала;  
б) формулировка стратегических и тактических 
целей и приоритетов; 
в) защита конкуренции и государственной 
поддержке инвестиций;  
г) регулирование иностранных инвестиций и 
валютного рынка;  
г) достижение сбалансированности совокуп-ного 
спроса и совокупного предложения;  
д) обеспечение роста экономики и достижения 
погной занятости населения;  
е) частичное перераспределение доходов отраслей;  
ж) сохранение социальных ценностей [3, c. 218]. 

Государственное управление инвестиционной 
деятельностью имеет следующий состав 
элементов: правовой блок, организационный блок, 
экономический блок и информационный блок, по 
которым происходит классификация инструментов 
[7, c. 121]. Правовые инструменты представлены 
юридическими актами; экономические - нормами 
амортизации, процентными ставками, налоговыми 
льготами, квотами; информационные - моделями, 
методами, методиками, программными 
продуктами, статистическими и отчетными 
данными [8, c. 95]. 

Стратегическое развитие государства и 
общества возможно благодаря спланированной и 
четко разработанной инвестиционной политике, 
которая позволит в ближайшее время вывести из 
кризисного состояния экономику Украины, 
поднять на новый уровень ее 
конкурентоспособность за счетп роизводства 
качественной продукции в соответствии с 
мировыми и европейскими потребительскими 
требованиями [1]. 

Система государственного управления 
инвестиционной деятельности ограничилась 
законодательно-нормативным регулированием и 
действием стихийных самоорганизующихся 
механизмов рынка. В результате экономические 
цели деятельности субъектов инвестирования и 
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организационно-экономические механизмы их 
достижения оказались несогласованными, 
разнонаправленными, что обусловило 
неэффективное использование инвестиционных 
ресурсов [1]. 

Целью государственного управления 
инвестиционным рынком должно быть 
согласование интересов всех слоев населения, а 
сам процесс должен бать чётко определенным, 
регулируемым и контролируемым обществом [9, c. 
86]. 

Эффективность государственного управления 
инвестиционным процессом в значительной 
степени зависит от правильности установки 
объекта оценки на государственном уровне. Для 
оценки инвестиционного процесса в целом, ее 
критериями должны быть: социальный, 
экономический, правовой, технико-технологи-
ческий, интеллектуально - информационный, 
экологический, политический, духовно-нравствен-
ный [1]. 

Первоочередные задачи государственной 
инвестиционной политики состоят в том, чтобы 
создать благоприятные условия для внедрения 
инвестиционно - инновационной модели развития 
национальной экономики, в том числе путем 
стимулирования внутренних инвесторов и 
привлечение иностранных инвестиций через 
реализацию инвестиционных проектов совместно 
с международными финансовыми организациями, 
а также частными инвесторами других стран. Для 
этого нужно: мобилизовать внебюджетные 
источники инвестиционного финансирования, за 
счет которых в развитых странах обеспечивается 
основная часть капиталовложений в экономику; 
усовершенствовать бюджетную инвестиционную 

политику; разработать государственную стратегию 
развития инвестиционного потенциала регионов 
Украины и отраслей национальной экономики [1]. 

Осуществление новых государственных 
инвестиций предполагает соблюдение требований 
Закона Украины «О государственной помощи 
субъектам хозяйствования», формой которой 
является увеличение государственной доли в 
уставном капитале субъектов хозяйствования или 
увеличения стоимости государственной доли на 
условиях, неприемлемых для частных инвесторов 
[10]. 

Организационно-экономическими механизмам 
реализации инвестиционных стратегий должны 
быть: укрепление потенциала бюджетной системы 
в условиях децентрализации национальной 
экономики; программно-целевой метод, 
организация стратегического государственно-
частного партнерства; создание региональных 
фондов поддержки инновационного развития; 
внедрение новых технологических укладов; 
активизация роли финансовых инвестиций; 
финансовое обеспечение депозитных корпораций 
и страховых компаний [11,c. 256]. 

С 2010 года по 2012 год происходил рост 
суммы капитальных инвестиций, в том числе и 
инвестиций в материальные активы, но начиная с 
2012 года по 2014 год наметилась тенденция к их 
уменьшению. Наибольшая сумма капитальных 
инвестиций составляет более 350 000 млн. грн. в 
2016 г.. Аналогичная тенденция прослеживается с 
инвестициями в материальные активы. 
Материальные активы - это основной объект 
инвестиций, доля которых составляет более 93%. 

В табл. 1 приведены исходные данные для 
анализа сезонности капитальных инвестиций. 

 
Таблица 1. Динамика капитальных инвестиций поквартально, млн. грн. 

Года I кв. II кв. III кв. IV кв. 
Отношение IV кв.к I кв. 

(+,-) % 

2014 40809,9 46050,1 48616,8 68584,9 27775,0 168,1 

2015 44741,7 53982,9 61998 90431,7 45690,0 в 2раза 

2016 51591,7 68251,1 84607,3 121713,6 70121,9 в 2,4 раза 

2016 г. к 2014 г., % 126,4 148,2 174,0 177,5 51,0 х 

Источник: рассчитано автором 
 

Сумма капитальных инвестиций с каждым 
годом увеличивается. Так, в начале 2014г. она 
составляла 40809,9 млн. грн., а в конце 2016 г. - 
121713,6 млн. грн., что почти в 3 раза больше. 
Аналогичная тенденция прослеживается в разрезе 

года по кварталам. 
В табл. 2 приведена динамика структуры 

капитальных инвестиций по видам экономической 
деятельности за 2010-2016 годы. 

 
Таблица 2. Динамика структуры капитальных инвестиций по видам экономической 

деятельности за 2010-2016 годы,% 

Источники финансирования 2010г
. 

2011г
. 

2012г
. 

2013г
. 

2014г
. 

2015г
. 

2016г
. 

Отнош
ение 

2016г. 
до 
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2010г. 

Всего 100 100 100 100 100 100 100 - 
Сельскоехозяйство,лесноехозяй
ствотарыбное хозяйство 6,13 6,82 6,91 7,44 8,57 11,04 14,05 7,92 

Промышленность 30,67 32,63 33,52 39,05 39,30 32,09 32,78 2,11 
Строительство 16,48 13,26 14,92 16,33 16,43 15,91 12,37 -4,11 
Оптотовая та 
розничнаяторговля;ремонтавтот
ранспортных средств и 
мотоциклов 

10,27 9,97 8,98 8,88 9,44 7,57 8,34 -1,93 

Транспорт,складское 
господарство,почтоваяикурьерс
кая деятельность 

10,70 10,57 11,86 7,39 7,06 6,85 6,99 -3,71 

Временноеразмещениеиорганиз
ация питания 0,57 0,65 0,83 0,59 0,68 0,51 0,41 -0,16 

Информация 
ителекомуникации 4,78 4,03 3,72 3,95 3,73 8,41 4,36 -0,42 

Финансоваяи страховая 
деятельность 3,25 2,48 2,69 2,66 2,83 2,36 2,14 -1,11 

Операции с недвижимым 
имуществом 5,46 6,05 4,53 5,42 5,12 4,36 5,47 0,01 

Профессиональная, 
научнаяитехническаядеятельно
сть 

2,76 4,35 3,30 1,45 1,33 1,49 1,83 -0,93 

Деятельностьвсфереадминистра
тивногоидополнительногообслу
живания 

1,65 1,63 1,82 1,61 1,62 2,39 2,79 1,14 

Государственноеуправлениеиоб
орона; 
обязательноесоциальноестрахо
вание 

4,30 4,74 4,28 3,02 2,65 5,10 6,23 1,93 

Образование 1,01 0,87 0,54 0,41 0,37 0,56 0,63 -0,38 
Здравоохранение и 
предоставлениесоциальнойпом
ощи 

1,06 0,88 0,99 0,70 0,56 0,87 1,25 0,19 

Искусство, спорт, развлечения 
и отдых 0,54 0,60 0,95 1,02 0,23 0,38 0,27 -0,27 

Предоставление других видов 
услуг 0,36 0,48 0,17 0,08 0,07 0,10 0,09 -0,27 

Источник: рассчитано автором 
 

По данным таблицы 2 видно, что наибольший 
удельный вес капитальных инвестиций за 
исследуемый период приходится на 
промышленность и колеблется в пределах 30-39%. 
Если рассматривать в динамике, то в 2010г. 
наибольший удельный вес занимали 
промышленность - 30,67%, строительство - 
16,48%, транспорт, складское хозяйство, почтовая 
и курьерская деятельность - 10,7% и оптовая и 
розничная торговля; ремонт автотранспортных 
средств и мотоциклов - 10,27%. Но в 2016 
структура несколько изменилась: 
промышленность - 32,78%, увеличились 
капитальные инвестиции в сельское хозяйство, 
лесное хозяйство и рыбное хозяйство до 14,05% и 
в строительство капитальные инвестиции 
несколько уменьшились по сравнению с 2010 г., 
но их удельный вес составляет 12,37%. 

В последние годы стали привлекательными для 
инвесторов такие отрасли, как сельское хозяйство, 
лесное хозяйство и рыбное хозяйство. 

То есть, государственное управление 
инвестициями должно применять программно-
целевой метод, который должен быть направлен 
на: 

- обеспечение прозрачности использования 
бюджетных средств; 

- оценку деятельности исполнителей 
инвестиционных проектов по достижению 
поставленных целей и выполнения задач; 

- упорядочение организации деятельности 
главного распорядителя бюджетных средств по 
формированию и выполнению инвестиционного 
проекта путем четкого разграничения 
ответственности за реализацию каждого его этапа; 

- усиление ответственности главного 
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распорядителя бюджетных средств по 
обеспечению эффективности реализации 
инвестиционного проекта; 

- повышение качества разработки 
инвестиционных стратегий развития 
национальной экономики и эффективности 
распределения и использования бюджетных 
средств. 

Среднесрочное бюджетное планирование 
является необходимым элементом внедрения 
программно-целевого метода в инвестиционном 
процессе, который предоставит его участникам 
возможность согласовать свои инвестиционные 
стратегии с имеющимися бюджетными средствами 
как в рамках подготовки проекта бюджета на 
соответствующий год, так и на последующие 
периоды, что приведет к переходу и к 
формированию долгосрочной государственной 
бюджетной политики [12, с.135-136]. 

Можем сделать вывод, что успешность 
конкурентной борьбы между предприятиями 
зависит от государственного управления и 
осуществления им эффективной экономической 
политики [13, с.35]. 

Выводы и перспективы дальнейших 
исследований. Инвестиционные экономические 
теории прошли длительный путь эволюции, 
связанный с определением детерминантов 
инвестирования, цикличности инвестиционного 
процесса, взаимосвязи инвестиций с нормой 
процента, потреблением и сбережениями, 

формированием инвестиционных институтов и 
инвестиционной среды. 

Концептуальные основы разработки 
инвестиционных стратегий развития 
национальной экономики предусматривают 
развитие инвестиционного рынка Украины путем 
преодоления структурных деформаций, 
улучшение инвестиционного климата, 
формирование соответствующей инфраструктуры, 
совершенствование методов государственного 
управления инвестициями. 

В основе концептуальных основ 
совершенствования инвестиционных стратегий 
развития экономики Украины и организационно-
экономических механизмов их реализации лежит 
синтез программных инвестиционных стратегий 
на макро- и мезоуровне, корпораций реального и 
финансового секторов национальной экономики. 
Это требует дальнейших исследований и 
разработки иерархическо-диалектического 
подхода к согласованию инвестиционных 
стратегий на различных экономических уровнях, 
научно-практических рекомендаций по развитию 
форм и методов государственно-частного 
партнерства в инвестиционном обеспечении 
стратегического развития национальной 
экономики, а также адаптации международных 
стандартов оценки инвестиционных рисков и 
стандартов коллективного инвестирования к 
отечественным условиям. 
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АННОТАЦИЯ 

Гглубоко и всесторонне раскрыто экономическое содержание понятия «счет бухгалтерского учета», 
представлены его различные трактовки (определения) за последние 100 и более лет. Показана и обоснована 
тесная причинно-следственная связь между бухгалтерскими счетами и учетными объектами. Большое 
внимание уделено структуре, классификации, статической и динамической характеристике счетов 
бухгалтерского учета, а также впервые в простой и удобной форме представлен их перечень. Внесены и 
обоснованы различные предложения по совершенствованию современной системы бухгалтерских счетов 
Республики Молдова. 

Ключевые слова: номер (код), наименование, дебет, кредит, сальдо, операционное поле и обороты 
счетов, их виды – активные и пассивные, синтетические и аналитические, двойная и простая (однократная) 
запись хозяйственных операций.  

 
QUESTIONS OF DEVELOPMENT AND PRACTICAL APPLICATION ACCOUNTING SYSTEMS 
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SUMMARY 

Tthe economic content of the concept of "account of accounting" is deeply and comprehensively disclosed, 
and its various interpretations (definitions) for the last 100 years or more are presented. A close causal relationship 
between accounting accounts and accounting objects is shown and justified. Much attention is paid to the structure, 
classification, static and dynamic characteristics of the accounts of accounting, and for the first time in a simple and 
convenient form is presented their list. Various proposals have been introduced and substantiated for the 
improvement of the modern accounting system of the Republic of Moldova. 

Keywords: number (code), name, debit, credit, balance, operating field and account turnover, their types – 
active and passive, synthetic and analytical, double and single entry of business transactions. 

 
Введение. В управлении современной 

рыночной экономикой Республики Молдова 
важную роль играет бухгалтерский учет. Он 
представляет собой систему сбора, регистрации, 
обобщения, контроля и передачи информации об 
активах, капитале, обязательствах, доходах, 
расходах и затратах предприятий путем 
сплошного, непрерывного и документального 
отражения всех финансово-хозяйственных 
операций. 

Бухгалтерский учет ведется в соответствии со 
многими нормативно-законодательными актами и 
на основе обязательного использования различных 
методов, одним из которых являются счета. Их 
глубокое знание и правильное использование 
составляют непременное условие эффективного 
планирования, учета, аудита и анализа финансово-
хозяйственной деятельности. 

Приказом министра финансов Республики 
Молдова № 119 от 6 августа 2013 г. утвержден и 
введен в действие с 1 января 2014 г. Общий план 
счетов бухгалтерского учета [1], который является 
единым и обязательным к применению для всех 
субъектов, отражающих финансово-хозяйственные 
операции методом двойной записи (кроме 

применяющих Международные стандарты 
финансовой отчетности и публичных 
учреждений). Однако до настоящего времени он 
подробно не раскрыт в специальной литературе, 
что затрудняет успешное проведение учебного 
процесса и отрицательно влияет на качество 
подготовки специалистов в высших и средних 
учебных заведениях, не способствует росту 
эффективности учетных работ на молдавских 
предприятиях. Исходя из вышеизложенного, тема 
настоящей статьи является весьма актуальной и 
практически значимой.  

Статья предназначена для широкого круга 
читателей. Она окажет несомненную помощь 
многим студентам, обучающимся по различным 
специальностям и изучающим многие учетно-
экономические дисциплины. Кроме того, статья 
будет полезной для мастерантов и докторантов, 
преподавателей колледжей, институтов и 
университетов, практических работников 
бухгалтерских, экономических, финансовых, 
аудиторских и налоговых служб предприятий, 
организаций, министерств и ведомств Республики 
Молдова. 
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Основная часть. Счета бухгалтерского учета 
или бухгалтерские счета представляют собой 
способ группировки и текущего отражения 
однородных по экономическому содержанию 
активов, капитала, обязательств, доходов, 
расходов и затрат предприятия. Они являются 
признаками классификации учетной информации, 
позволяющими свести в одну совокупность 
множество однородных предметов, а также 
носителями информации и способом ее получения.  

Бухгалтерские счета – это основная единица 
группировки и хранения учетно-экономической 
информации. Они открываются на каждый объект 
бухгалтерского учета и тесно связаны между 
собой, а также с балансом. Счета отражают 
движение строго определенных учетных 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 обобщенные показатели финансово-
хозяйственной деятельности рыночных структур. 

Для более глубокого раскрытия содержания 
счетов бухгалтерского учета приведем некоторые 
их определения, данные в разное время разными 
экономистами: 

⋅ счет – «основная таблица счетоводства, в 
которой учитывается увеличение или уменьшение 
какой-нибудь части актива или пассива» – Н.Б. 
Борисов [2, с. 38]; 

⋅ «счетом называются две 
противоположные страницы книги» – П.П. 
Матвеев [11, с. 3]; 

⋅ «места или страницы, которые отведены в 
счетных книгах для записи движения частей 
одного определенного вида имущества, 
называются счетом» – С.И. Корецкий [9, с. 10]; 

⋅ «счет – способ системного отражения 
влияния операций или других событий на активы 
либо пассивы» – Н.П. Кондраков, Л.П. Краснова 
[8, с. 33]; 

⋅ «счет – это часть целого, это отдельный 
механизм счетоводной машины. Каждый счет 
имеет своим предметом повествование о точно 
определенном роде операций коммерческих 
предприятий» – Ф. Карпентье [6, с. 340]; 

⋅ «счет можно определить как показатель 
количественных изменений, происходящих в 
данной группе ценностей» – В.Б. Зимелов [5, с. 31];  

⋅ «счета составляют строгую научную 
систему причинной связи и взаимных отношений 
между частями капитала, циркулирующего в 
предприятии. Они составляют ... бесчисленный 
ряд равенств, так как вследствие одновременной 
эквивалентной записи каждого изменения 
капитала, их масса в кредите должна равняться 
массе в дебете» – Л.И. Гомберг [3, с. 151]; 

⋅ «счета представляют собой способ 
экономической группировки, текущего отражения 
и контроля движения хозяйственных средств 
предприятия» – Г.И. Моисеенко [12, с. 47]; 

⋅ счет – это «накопитель информации, 
которая затем обобщается и используется для 
составления различных сводных показателей и 
отчетности» – З.В. Кирьянова [7, с. 38]; 

⋅ «счета – есть только буквы баланса, и 
также нужно знать всегда, к какому балансу 
принадлежат эти буквы, иначе вы также не будете 
в состоянии читать счетные книги, как зная буквы, 
но не зная языка, которому они принадлежат, ... не 
можете читать книги на этом языке» – А.П. 
Рудановский [13, с. 286]; 

⋅ «счет – это способ группировки и 
накопитель информации об однородных по 
экономическому содержанию имуществе, его 
источниках, а также совершаемых хозяйственных 
операциях» – В.Н. Жуков [4, с. 107]; 

⋅ «бухгалтерский счет считается 
квалификационным признаком, позволяющим 
ответить на вопрос: что (какой объект 
бухгалтерского наблюдения) учитывается на 
счете» – М.И. Кутер [10, с. 314];  

⋅ «счета бухгалтерского учета 
представляют собой способ экономической 
группировки, текущего учета состояния и 
изменений, происходящих с хозяйственными 
средствами, их источников и формирование в 
результате хозяйственных операций и процессов с 
целью получения обобщенной информации, 
необходимой для управления хозяйственной 
деятельностью» [16, с. 43]. 

Счета бухгалтерского учета очень тесно 
связаны с его объектами, между ними существует 
причинно-следственная связь. Объекты 
бухгалтерского учета первичны, а его счета 
вторичны, т. е. появление новых учетных объектов 
вызывает необходимость (является причиной) 
введения новых счетов бухгалтерского учета и 
разработки их Плана (рис. 1). 

 

Объекты 
бухгалтер-
ского учета 

→ 
Счета 

бухгалтер-
ского учета 

→ 
План счетов 
бухгалтер-
ского учета 

 
Рис. 1. Причинно-следственная связь  

между счетами и объектами бухгалтерского 
учета 

 
Бухгалтерские счета является одним из самых 

гениальных изобретений человечества. Используя 
их и двойную запись, имеется уникальная 
возможность описать все факты финансово-
хозяйственной жизни по стройной системе, 
которая позволяет так унифицировать учет, что 
результаты деятельности предприятий 
формируются независимо от ее вида и их 
отраслевой принадлежности.  

Каждый счет бухгалтерского учета имеет 
номер (код), наименование, дебет, кредит, сальдо, 
операционное поле и обороты [17-20]. 

Номер (код) бухгалтерского счета состоит из 
трех цифр, формируемых по определенному 
принципу. Использование номеров счетов вместо 
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их названия упрощает работу бухгалтеров, 
сокращает ее объем и облегчает автоматизацию 
учета. 

Наименование счета – это название 
учитываемого объекта. 

Дебетом называется левая часть (сторона, 
половина) бухгалтерского счета. 

Кредит представляет собой правую часть 
(сторону, половину) бухгалтерского счета. 

Термины «дебет» и «кредит» латинского 
происхождения. В переводе они означают: 
«дебет» (от латинского debet) – он должен; 
«кредит» (от латинского credit) – он верит. Эти 
термины были введены в бухгалтерский учет на 
ранней стадии его развития, когда он в основном 
отражал расчетные и кредитные операции. В 
настоящее время термины «дебет» и «кредит» 
утратили свое первоначальное (буквальное) 
значение и используются как условные 
обозначения двух сторон бухгалтерских счетов. 

Французский бухгалтер Пьера Пурра (1676 г.) 
писал о бухгалтерии как о науке, «дающей мир 
душе, сохраняющей богатства и продвигающей к 
счастью», и полагал, что в счете дебет и кредит 
смотрят друг на друга, чтобы видеть, что «входит» 
в счет и что остается на нем [15, с. 113]. 

Сальдо – это остаток учитываемого объекта на 
бухгалтерском счете. Оно может быть дебетовым 
или кредитовым, на начало и конец отчетного 
периода (месяца, квартала, года). 

Термин «сальдо» происходит от итальянского 
«saldo» и применяется для обозначения разницы 
между дебетом и кредитом бухгалтерского счета. 

Операционное поле есть часть бухгалтерского 
счета, находящаяся между его начальным сальдо и 
оборотом. Оно имеется с дебетовой и кредитовой 
стороны счета и используется для отражения 
увеличения и уменьшения учитываемого объекта в 
результате осуществления финансово-
хозяйственных операций. 

Оборот – это общая сумма всех финансово-
хозяйственных операций отчетного периода 
(месяца, квартала, года), записанных по счету. Он 
может быть дебетовым и кредитовым. 

Как отмечает российский доктор 
экономических наук профессор Я.В. Соколов [14], 
в основе каждого счета лежит один или несколько 
учитываемых объектов. Теоретически каждому 
учитываемому объекту должен соответствовать 
отдельный (элементарный) счет. Однако если на 
одном счете отражается изменение нескольких 
учитываемых объектов, то, следовательно, этот 
счет агрегирует несколько счетов. 

Каждый счет – это органическая часть системы 
счетов бухгалтерского учета. Один счет сам по 
себе существовать не может. 

Выступая как часть баланса, счет становится в 
случае детального анализа хозяйственной 
деятельности центром, посредством которого 
познается целое, т. е. баланс. Таким образом, 
каждый счет это как бы окно, сквозь которое 
администратор наблюдает целое – баланс и 
каждый счет позволяет увидеть этот баланс под 
своим, только ему свойственным, и заданным 
углом. Поскольку каждый счет является частью 
баланса, то количественные изменения каждого 
счета приводят к изменению баланса.  

В современной теории и практике 
бухгалтерского учета Республики Молдова 
используется много различных счетов. Их 
перечень строго регламентирован Общим планом 
счетов бухгалтерского учета, утвержденным 
приказом Министерства финансов Республики 
Молдова № 119 от 6 августа 2013 г. и введенным в 
действие с 1 января 2014 г. Однако этот 
нормативный документ, по нашему мнению, имеет 
такой недостаток: в нем вначале указываются 
номера, а затем наименования бухгалтерских 
счетов, что не способствует их лучшему изучению 
и познанию. С целью развития и более 
эффективного использования системы 
бухгалтерских счетов в процессе управления 
хозяйствующими субъектами национальной 
рыночной экономики нами впервые их перечень в 
простой и удобной форме представляется 
следующим образом (табл. 1).  

 
Таблица 1. Перечень счетов бухгалтерского учета 

Наименования Номера Виды 
счетов бухгалтерского учета 

КЛАСС 1. ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ 
Незавершенные нематериальные активы 111 Активный 

Нематериальные активы 112 Активный 
Амортизация нематериальных активов 113 Пассивный 
Обесценение нематериальных активов 114 Пассивный 
Незавершенные долгосрочные материальные активы 121 Активный 
Земельные участки 122 Активный 
Основные средства 123 Активный 
Амортизация основных средств 124 Пассивный 
Минеральные ресурсы 125 Активный 
Амортизация и обесценение минеральных ресурсов 126 Пассивный 
Обесценение незавершенных долгосрочных материальных активов 127 Пассивный 
Обесценение земельных участков 128 Пассивный 
Обесценение основных средств 129 Пассивный 
Незавершенные долгосрочные биологические активы 131 Активный 
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Наименования Номера Виды 
счетов бухгалтерского учета 

Долгосрочные биологические активы 132 Активный 
Амортизация и обесценение долгосрочных биологических активов 133 Пассивный 
Долгосрочные финансовые инвестиции в неаффилированные стороны 141 Активный 
Долгосрочные финансовые инвестиции в аффилированные стороны 142 Активный 
Инвестиционная недвижимость 151 Активный 
Амортизация и обесценение инвестиционной недвижимости 152 Пассивный 
Долгосрочная дебиторская задолженность 161 Активный 
Долгосрочные авансы выданные 162 Активный 
Долгосрочные расходы будущих периодов 171 Активный 
Прочие долгосрочные активы 172 Активный 

КЛАСС 2. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ 
Материалы 211 Активный 
Оборотные биологические активы 212 Активный 
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы 213 Активный 
Износ малоценных и быстроизнашивающихся предметов 214 Пассивный 
Незавершенное производство 215 Активный 
Продукция 216 Активный 
Товары 217 Активный 
Коммерческая дебиторская задолженность 221 Активный 
Поправки (оценочный резерв) по безнадежной дебиторской задолженности 222 Пассивный 
Дебиторская задолженность аффилированных сторон 223 Активный 
Текущие авансы выданные 224 Активный 
Дебиторская задолженность бюджета 225 Активный 
Дебиторская задолженность персонала 226 Активный 
Дебиторская задолженность по доходам от использования третьими лицами 
активов субъекта 

231 Активный 

Предстоящая дебиторская задолженность 232 Активный 
Текущая дебиторская задолженность по страхованию 233 Активный 
Прочая текущая дебиторская задолженность 234 Активный 
Касса 241 Активный 
Текущие счета в национальной валюте 242 Активный 
Текущие счета в иностранной валюте 243 Активный 
Другие банковские счета 244 Активный 
Денежные переводы в пути 245 Активный 
Денежные документы 246 Активный 
Текущие финансовые инвестиции в неаффилированные стороны 251 Активный 
Текущие финансовые инвестиции в аффилированные стороны 252 Активный 
Текущие расходы будущих периодов 261 Активный 
Прочие оборотные активы 262 Активный 

КЛАСС 3. СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ 
Уставный капитал 311 Пассивный 
Добавочный капитал 312 Пассивный 
Неоплаченный капитал 313 Активный 
Незарегистрированный капитал 314 Пассивный 
Изъятый капитал 315 Активный 
Резервный капитал 321 Пассивный 
Уставные резервы 322 Пассивный 
Прочие резервы 323 Пассивный 
Поправки результатов прошлых лет 331 Пассивный 
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет 332 Пассивный 
Чистая прибыль (чистый убыток) отчетного периода 333 Пассивный 
Использованная прибыль отчетного периода 334 Активный 
Результат от перехода на новые нормативные акты по бухгалтерскому учету 335 Пассивный 
Фонды 341 Пассивный 
Субсидии субъектов с публичной собственностью 342 Пассивный 
Прочие элементы собственного капитала 343 Пассивный 
Итоговый финансовый результат 351 Пассивный 

КЛАСС 4. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
Долгосрочные кредиты банков 411 Пассивный 
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Наименования Номера Виды 
счетов бухгалтерского учета 

Долгосрочные займы 412 Пассивный 
Долгосрочные обязательства по финансовому лизингу 413 Пассивный 
Долгосрочные коммерческие обязательства 421 Пассивный 
Долгосрочные обязательства аффилированным сторонам 422 Пассивный 
Долгосрочные авансы полученные 423 Пассивный 
Долгосрочные доходы будущих периодов 424 Пассивный 
Долгосрочные целевые финансирование и поступления 425 Пассивный 
Долгосрочные оценочные резервы 426 Пассивный 
Долгосрочные обязательства по имуществу, полученному в хозяйственное 
ведение 

427 Пассивный 

Прочие долгосрочные обязательства 428 Пассивный 
КЛАСС 5. ТЕКУЩИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

Краткосрочные кредиты банков 511 Пассивный 
Краткосрочные займы 512 Пассивный 
Текущие коммерческие обязательства 521 Пассивный 
Текущие обязательства аффилированным сторонам 522 Пассивный 
Текущие авансы полученные 523 Пассивный 
Обязательства персоналу по оплате труда 531 Пассивный 
Обязательства персоналу по другим операциям 532 Пассивный 
Обязательства по социальному и медицинскому страхованию 533 Пассивный 
Обязательства бюджету 534 Пассивный 
Текущие доходы будущих периодов 535 Пассивный 
Обязательства собственникам 536 Пассивный 
Текущие целевые финансирование и поступления 537 Пассивный 
Текущие оценочные резервы 538 Пассивный 
Предстоящие обязательства 541 Пассивный 
Обязательства по имущественному и личному страхованию 542 Пассивный 
Текущие обязательства по имуществу, полученному в хозяйственное 
ведение 

543 Пассивный 

Прочие текущие обязательства 544 Пассивный 
КЛАСС 6. ДОХОДЫ 

Доходы от продаж 611 Пассивный 
Другие доходы от операционной деятельности 612 Пассивный 
Доходы от операций с долгосрочными активами 621 Пассивный 
Финансовые доходы 622 Пассивный 
Чрезвычайные доходы 623 Пассивный 

КЛАСС 7. РАСХОДЫ 
Себестоимость продаж 711 Активный 
Расходы на реализацию 712 Активный 
Административные расходы 713 Активный 
Другие расходы операционной деятельности 714 Активный 
Расходы, связанные с долгосрочными активами 721 Активный 
Финансовые расходы 722 Активный 
Чрезвычайные расходы 723 Активный 
Расходы по подоходному налогу 731 Активный 

КЛАСС 8. УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ СЧЕТА 
Основная деятельность 811 Активный 
Вспомогательная деятельность 812 Активный 
Косвенные производственные затраты 821 Активный 
Косвенные затраты по договорам на строительство 822 Активный 
Общие затраты по договорам на строительство 823 Активный 
Другие распределяемые затраты 824 Активный 
Торговая надбавка 831 Пассивный 
Выручка от продажи ценностей за наличный расчет 832 Пассивный 
Возврат и снижение цен проданных ценностей 833 Активный 
Затраты по ценностям, переданным на переработку сторонним лицам 834 Активный 
Обслуживающие производства и хозяйства 835 Активный 
Рефактурированные затраты 836 Активный 
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Наименования Номера Виды 
счетов бухгалтерского учета 

КЛАСС 9. ЗАБАЛАНСОВЫЕ СЧЕТА 
Долгосрочные материальные активы, полученные в операционный лизинг 
(аренду, имущественный найм) 

911  

Ценности, полученные для монтажа 912  
Долгосрочные материальные активы, переданные в финансовый лизинг 913  
Ценности, полученные на ответственное хранение 914  
Ценности, полученные для переработки или ремонта 915  
Ценности, полученные по договорам комиссии 916  
Ценности, полученные из переработанных материалов сторонних лиц 917  
Бланки строгой отчетности 918  
Списанная безнадежная дебиторская задолженность 919  
Условная дебиторская задолженность 920  
Условные обязательства 921  
Предоставленные гарантии 922  
Полученные гарантии 923  
Налоговые убытки 924  
Налоговые льготы 925  
Примечание: таблица составлена автором на основе [1]. Группы счетов бухгалтерского учета в ней 
отделены друг от друга горизонтальными линиями. 

 
Как видно из табл. 1, все счета бухгалтерского 

учета, за исключением забалансовых счетов, 
подразделяются на активные и пассивные.  

Активными называются счета, на которых 
учитываются различные активы, расходы и 
затраты предприятия, а также регулирующие 
счета, позволяющие получить реальную оценку 
капитала и чистой прибыли (чистого убытка) 
отчетного периода. Они имеют только дебетовые 
сальдо и отражают по дебету увеличение, а по 
кредиту уменьшение учитываемых объектов.  

Сальдо на начало отчетного периода (месяца, 
квартала, года) по всем счетам соответствуют 
сальдо на конец предшествующего отчетного 
периода по этим же счетам. 

Сальдо активных счетов на конец отчетного 
периода (месяца, квартала, года) определяются 
так:  

к сальдо счетов по дебету на начало отчетного 
периода,  

прибавляются обороты счетов по дебету 
и вычитаются обороты счетов по кредиту за 

этот же период. 
Пассивные счета – это счета для учета 

капитала, обязательств и доходов, а также 
регулирующие счета, позволяющие получить 
реальную оценку стоимости некоторых активов 
предприятия. Они имеют только кредитовые 
сальдо и отражают по дебету уменьшение, а по 
кредиту увеличение учитываемых объектов.  

Сальдо пассивных счетов на конец отчетного 
периода (месяца, квартала, года) определяются в 
следующем порядке:  

к сальдо счетов по кредиту на начало отчетного 
периода,  

прибавляются обороты счетов по кредиту 
и вычитаются обороты счетов по дебету за этот 

же период. 
Забалансовые счета не являются ни активными 

ни пассивными счетами, так как учитываемые на 
них объекты, а, следовательно, и сальдо этих 

счетов не отражаются в активах и пассивах 
бухгалтерских балансов. 

Согласно другой классификации, все 
бухгалтерские счета, указанные выше, являются 
синтетическими. На них активы, капитал, 
обязательства, доходы, расходы, затраты и 
хозяйственные операции предприятий отражаются 
в обобщенном денежном (стоимостном) 
выражении.  

Однако для эффективного управления 
финансово-хозяйственной деятельностью 
необходимы детализированные, подробные 
данные. Поэтому в развитие синтетических счетов 
открываются аналитические счета, учет на 
которых осуществляется как в денежном, так и в 
натуральном измерителе. 

Между синтетическими и аналитическими 
счетами существует прямая связь. Остатки и 
обороты синтетического счета должны быть равны 
остаткам и оборотам всех аналитических счетов, 
открытых в развитие своего синтетического счета. 
Каждую операцию, записанную по дебету и 
кредиту синтетического счета, отражают в той же 
сумме соответственно на дебете и кредите 
аналитических счетов, открытых в дополнение 
своего синтетического счета. 

Счета бухгалтерского учета, представленные в 
табл. 1, можно также подразделить на счета, 
имеющие, и счета, не имеющие субсчетов, 
которые являются промежуточной группировкой 
аналитических счетов в пределах 
соответствующего синтетического счета. 

К первым из них относятся счета: 123 
«Основные средства», 211 «Материалы», 213 
«Малоценные и быстроизнашивающиеся 
предметы», 216 «Продукция», 217 «Товары», 221 
«Коммерческая дебиторская задолженность», 226 
«Дебиторская задолженность персонала», 241 
«Касса», 242«Текущие счета в национальной 
валюте», 521 «Текущие коммерческие 
обязательства», 531 «Обязательства персоналу по 



80 

оплате труда», 611 «Доходы от продаж», 712 
«Расходы на реализацию» и др. Так, например, 
счет 123 «Основные средства» имеет следующие 
субсчета: 

1. Здания, 
2. Специальные сооружения, 
3. Машины, оборудование и передаточные 

устройства, 
4. Транспортные средства, 
5. Инструменты и инвентарь,  
6. Последующие затраты по объектам, не 

принятым на баланс, 
7. Основные средства, полученные в 

финансовый лизинг, 
8. Основные средства, полученные в 

хозяйственное ведение, 
9. Прочие основные средства. 
Ко вторым счетам бухгалтерского учета 

относятся: 129 «Обесценение основных средств»,  
261 «Текущие расходы будущих периодов», 311 
«Уставный капитал», 333 «Чистая прибыль 
(чистый убыток) отчетного периода», 351 « 
Итоговый финансовый результат», 538 «Текущие 
оценочные резервы», 811 «Основная 
деятельность», 812 «Вспомогательная 
деятельность», 821 «Косвенные производственные 
затраты» и др. 

Записи по счетам бухгалтерского учета 
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 счета, а затем – по кредиту другого 
счета в одинаковой сумме. 

Простая (однократная) же запись предполагает 
отражение хозяйственной операции только один 
раз: по дебету или по кредиту соответствующего 
счета в зависимости от содержания хозяйственной 
операции. 

Первый метод отражения хозяйственных 
операций применяется ко всем счетам 
бухгалтерского учета, за исключением 
забалансовых, а второй – только к забалансовым 
счетам. Забалансовые счета не корреспондируют 
между собой и со всеми другими бухгалтерскими 
счетами.  

Важно отметить, что наука о счетах 
бухгалтерского учета имеет два основных 
направления: статическое и динамическое, и 
первое из них в настоящее время преобладает. С 
этой точки зрения счета не наделяются какими-то 
особыми свойствами, кроме одного: каждому 
счету свойственно увеличиваться с одной стороны 
и уменьшаться – с другой. В остальном, согласно 
статической концепции, счет – это двусторонняя 
таблица, экран для наблюдения за изменениями 
сальдо (остатков), и инструмент для 
корректировки сальдо счета на определенную 
дату. 

Иное дело – динамика счета. Здесь большое 
значение придается отражаемым на счетах 

оборотам. Всякая проводка – оборот, всякий 
оборот – определенное событие, факт 
хозяйственной жизни. Упорядоченное множество 
оборотов отражает процесс финансово-
хозяйственной деятельности предприятия. Сальдо 
счета есть следствие оборотов, следствие 
определенного процесса. Поэтому в динамическом 
учете так важно, чтобы проводки были адекватны 
экономическому и юридическому содержанию 
отражаемой хозяйственной операции. 

Если в статическом учете бухгалтер 
посредством счетов наблюдает за изменениями 
сальдо счетов, то в динамическом учете он 
наблюдает за оборотами. Иначе говоря, в 
статическом учете бухгалтер наблюдает за 
финансово-имущественным состоянием, а в 
динамическом – за процессом обращения капитала 
предприятия. Во втором случае определенное 
финансово-имущественное состояние, 
сложившееся на дату окончания отчетного 
периода, является естественным следствием 
такого процесса.  

Способность выполнять две задачи 
одновременно – это, безусловно, преимущество 
«старого» динамического учета перед «молодым» 
статическим. Вместе с тем, динамическая 
трактовка дает простор воображению. Наверное, 
поэтому за много веков эмпирических поисков 
«единственно верного» способа учета накопилось 
немало всевозможных догадок, толкований, 
выводов, которые объясняют природу счетов 
бухгалтерского учета. 

Выводы. Важнейшим элементом метода 
бухгалтерского учета являются счета. Они 
занимают центральное место в системе 
бухгалтерского учета, поскольку ведение учета – 
это, прежде всего, осуществление записей на 
счетах.  

Счета бухгалтерского учета тесно связаны со 
всеми его элементами: 

∼ счета открываются на основе данных 
баланса, а сальдо счетов обобщаются в нем; 

∼ 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 учета единого денежного 
измерителя; 

∼ счета являются основой для калькуляции 
себестоимости продукции, работ и услуг; 

данные, отраженные на счетах, используются 
для составления и проверки финансовой 
отчетности. 

Современная система счетов бухгалтерского 
учета Республики Молдова впервые включает 
счета, предназначенные для отражения 
обесценения различных долгосрочных активов: 
114 «Обесценение нематериальных активов», 126 
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«Амортизация и обесценение минеральных 
ресурсов», 127 «Обесценение незавершенных 
долгосрочных материальных активов», 128 
«Обесценение земельных участков», 129 
«Обесценение основных средств», 133 
«Амортизация и обесценение долгосрочных 
биологических активов», 152 «Амортизация и 
обесценение инвестиционной недвижимости». Эти 
счета в Общем плане счетов бухгалтерского учета 
на государственном языке называются de pasiv 
(rectificativ), а на русском – пассивными 
(ректификационными, контрарными). 
Представляется, что такой перевод является не 
корректным, не идентичным, не точным; при этом 
необоснованно введено новое понятие 
«ректификационный счет», толкование которого 
отсутствует как в данном нормативном документе, 
так и в специальной литературе.  

Также целесообразно в Общем плане счетов 
уточнить наименования всех 7 вышеуказанных 
счетов для учета обесценения активов путем 
замены термина «обесценение» на термин «убыток 
от обесценения». Это будет способствовать 
лучшему пониманию сути данных счетов и более 
правильному отражению учитываемых объектов. 

Названия девяти классов счетов бухгалтерского 
учета в их Общем плане сформулированы на 
основе использования двух различных признаков: 
вид объектов и вид бухгалтерских счетов. Первый 
признак использован в классах счетов 1 
«Долгосрочные активы», 2 «Оборотные активы», 3 
«Собственный капитал», 4 «Долгосрочные 
обязательства», 5 «Текущие обязательства», 6 
«Доходы» и 7 «Расходы», а второй – в классах 
счетов 8 «Управленческие счета» и 9 
«Забалансовые счета». Т. е., в названиях классов 
счетов 1-7 указываются виды учетных объектов 
(что подлежит учету), а 8 и 9 – виды счетов 
бухгалтерского учета, рекомендованных к 
использованию. 

Исходя из состава счетов бухгалтерского учета 
класса 3, его название нуждается в уточнении и 
может быть следующим: «Собственный капитал и 
резервы». 

Общий план счетов бухгалтерского учета 
создает иллюзию однородности всех его счетов 
первого порядка (синтетических счетов). 
Фактически он объединяет две качественно 
разнородные совокупности счетов бухгалтерского 
учета: первая из них включает счета для учета 

долгосрочных и оборотных активов, собственного 
капитала, долгосрочных и текущих обязательств, 
доходов, расходов и управленческие, т. е. класса 1-
8, а вторая – забалансовые счета, т. е. класса 9. 
Поэтому представляется обоснованным и 
целесообразным исключить класс 9 из Общего 
плана счетов и забалансовые счета дать к нему 
отдельным приложением.  

Класс 8 Общего плана счетов включает 12 
различных по экономическому содержанию 
счетов. Они образуют две разнородные группы: в 
первую входят счета 831 «Торговая надбавка», 832 
«Выручка от продажи ценностей за наличный 
расчет», 833 «Возврат и снижение цен проданных 
ценностей», а во вторую – счета 811 «Основная 
деятельность», 812 «Вспомогательная 
деятельность», 821 «Косвенные производственные 
затраты», 822 «Косвенные затраты по договорам 
на строительство», 823 «Общие затраты по 
договорам на строительство», 824 «Другие 
распределяемые затраты», 834 «Затраты по 
ценностям, переданным на переработку сторонним 
лицам», 835 «Обслуживающие производства и 
хозяйства», 836 «Рефактурированные затраты». 
Счета первой группы тесно связаны с розничной и 
оптовой торговлей и имеют весьма отдаленное 
отношение к управлению производством. Поэтому 
целесообразно их исключить из класса 8, а его 
переименовать в «Затраты».  

В Общем плане счетов бухгалтерского учета 
счет 835 «Обслуживающие производства и 
хозяйства» целесообразно поместить после счета 
812 «Вспомогательная деятельность», так как по 
экономическому содержанию они очень близкие и 
входят в состав одной группы бухгалтерских 
счетов. Кроме того, следует отменить счет 335 
«Результат от перехода на новые нормативные 
акты по бухгалтерскому учету» по причине его 
ненадобности в связи с завершением этого 
перехода. 

Практическое использование вышеизложенных 
предложений по дальнейшему развитию и 
совершенствованию Общего плана счетов 
бухгалтерского учета будет способствовать 
повышению его качества и эффективности, 
улучшению информационного обеспечения 
управления, повышению конкурентоспособности 
хозяйствующих субъектов и успешному развитию 
рыночной экономики Республики Молдова. 
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ABSTRACT 

Electronic governance is the use of information and communication technology to improve the activities of 
public sector organizations and to communicate government with citizens and businesses. It is a public service 
system in which the traditional service delivery model is replaced by a new one based on Information Technology 
solutions. The new governance model –e-Governmente is based on a modern approach to public services and trans-
parent and unitary communication between government institutions. 

The provision of on-line services involves cooperation between several public entities. This cooperation is 
possible when interoperability between data, business processes and services within these administrations is ensured 
in a common, coherent and integrated information space. 

The paper addresses the issue of establishing in the e-Government system of the Republic of Moldova of the 
public data infrastructure that will allow the efficiency of the governance activities, the provision of complex, high 
quality electronic services in a modern, transparent, interoperable framework. 
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REZUMAT 

Guvernarea electronică este utilizarea tehnologiei informației și comunicațiilor în scopul de a îmbunătăți ac-
tivitățile organizațiilor din sectorul public și comunicarea guvernării cu cetățenii și businessul. Ea reprezintă un 
sistem de servicii publice în care modelul tradițional de furnizare a serviciilor este înlocuit cu unul nou bazat pe 
soluții de Tehnologia Informației. Noul model de guvernare –e-Guvernarea are la bază o abordare modernă a servi-
ciilor publice și o comunicare transparentă și unitară dintre instituțiile guvernamentale. 

Furnizarea de servicii on-line implică o cooperare între mai multe entități publice. Această cooperare este po-
sibilă atunci când este asigurată interoperabilitatea dintre date, business-procese și servicii din cadrul acestor admi-
nistrații într-un spațiu informațional comun, coerent și integrat. 

Lucrarea abordează problema constituirii în sistemul de e-Guvernare din Republica Moldova a infrastructurii 
de date publice care să permită eficientizarea activităților guvernării, furnizarea de servicii electronice complexe, de 
înaltă calitate, într-un cadru modern, transparent, interoperabil.  

Cuvinte cheie: e-Guvernare, interoperabilitate, infrastructură de date, modele de date. 
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Introduction. Information and ICT solutions are 
today of prime importance in all areas of activity. 
Social and economic progress depends on the ability 
to respond to fundamental challenges [1]: 

- Increasing access to information and data 
through their democratization; 

- Promoting models and tools provided by 
information technology in the most diverse areas of 
human activity. 

Optimizing and streamlining business processes, 
reducing resource consumption, increasing the 
efficiency and effectiveness of public services, are at 
this time unimaginable with the absence of maximum 
use of information technology solutions. 

In the public sector, profound systemic change is 
needed towards a comprehensive public information 
infrastructure as well as innovative initiatives with a 
revolutionary impact on the transformation of 
governance. 

Public administration is faced with the need to 
provide integrated and good quality services to 
citizens and businesses. In this context, cooperation 
within public networks and systems, coherence of 
information and data at all levels of public 
administration, ensuring a common information space 
have become key factors in ensuring the success of e-
Government. 

Electronic governance transforms the traditional 
public services model into a new citizen-centric [2] 
based on information technology and on a transparent 
and unitary communication between governmental 
institutions. The diversity of public systems and data 
is growing, links between them are becoming weaker, 
requiring the application of models and mechanisms to 
ensure interoperability between systems and weakly 
coupled data and computational semantics. 

The new government model - e-Government is 
based on a modern approach to public services and 
transparent and unitary communication between 
government institutions. 

Access to information and data is an imperative 
and a major challenge for public services. Time and 
resources that are lost by searching for data or 
establishing their usefulness are a key obstacle to full 
data exploitation. New solutions are needed to use 
government data, and these solutions must be 
designed to make governance data interoperable. 

E-Government solutions of the new generation are 
based on advanced maturity models [5]. This stage is 
characterized by interactive communication between 
government and citizens, transactional services as well 
as the provision of integrated services involving a high 
level of interoperability between different government 
agencies. 

E-Government efficacy studies [5], [6], [7] find 
that e-Government solutions are strictly dependent on 
the level of information interoperability, maturity and 
complexity of services. The economic impact of these 
solutions is reached at a higher level of service 
maturity [5], in an integrated and innovative service 
oriented towards the citizen. 

Interoperability and information integration are 
some of the basic pillars of the e-Government system 

which must operate in an environment of structural 
fragmentation and of heterogeneous nature. The im-
portant role of interoperability is also underlined by 
the fact that interoperability and standardization is a 
key priority of the Europe 2020 Digital Agenda [3]: 
the European Community is committed to promoting 
interoperability and implementing interoperability and 
standards commitments [4]. 

Addressing the interoperability phenomenon from 
this point of view highlights the role of information 
technology as a catalyst and multiplier of 
development. 

Public sector data has, over the years, been subject 
to more rigorous regulation than the private sector, 
and this creates a good premise for more consistent 
approaches to data modeling. On the other hand, the 
need for information integration and interoperability 
between different data, processes, organizations and 
individuals is felt more acutely in the public sector, 
and collaboration is more important than in the private 
sector. 

The nature of services, in such an approach, 
requires close collaboration between numerous data-
holding entities providing process. The question is 
how can the effectiveness of such collaboration be 
ensured. 

Public electronic services are comprised of various 
processes and separate data hosted by multiple data 
providers and business process owners. From this 
point of view, the implementation of these services 
requires a wide participation of a large number of 
organizational entities that need to collaborate, 
identify and apply common borders and solutions for 
the development and provision of services. 

Public Data Infrastructure.  Initiatives on e-
Transforming Government [8] are based on an 
increased level of communication. Integrating public 
services across government requires good 
coordination between users and providers of 
information, so that data and services in different 
sectors of government can be used in a common con-
text [9]. 

A number of arguments underlie the creation of a 
common public data infrastructure. We will mention 
the following: 

1) Public information needs to be collected, 
managed, made available for re-use; 

2) There should be available and consistent 
(metadata) information on public sector data so that it 
can be found in a timely manner and used in the 
process of creating and delivering public services; 

3) Public sector information metadata must ensure 
that their formats are compatible with the most 
common standards so that data interoperability across 
the public sector can be ensured. 

The need for public information to be managed 
and widely used is determined by the multidisciplinary 
nature of public information as well as the way elec-
tronic and interconnected electronic services have to 
work, increasingly interconnected and more dependent 
on the communication of information and data. 

A shared public data infrastructure with broad 
coverage would reduce the cost of own departmental 
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infrastructures, but also increase the level of expertise 
in the management and use of government data and 
metadata [10]. 

Impediments to the interoperability of information 
in the public sector in the Republic of Moldova refer 
mainly to the following: 

- The information is not well structured and 
standardized, and therefore the data is not computable 
enough (can not be read and understood by the com-
puter). 

- There is no common authentication of 
information from different sources in order to properly 
define workflows and to automate processes involving 
complex information integration. 

- Sharing of information, reuse of data is not 
ensured to the extent appropriate by normative acts. 
On the other hand, there is no financial incentive to do 
so, and the differences in the status of the 
organizations involved in the exchange of public data 
still do not allow for the coherent establishment and 
operation of a common infrastructure that encourages 
efficient data sharing and reuse. 

A common data infrastructure will contribute to 
more efficient management of public sector 
information and will be able to meet data 
interoperability and reuse requirements: 

- Organization of public data in standardized 
formats; 

- Implementing models and mechanisms for 
discovering data and metadata; 

- Ensure effective communication of data and 
metadata; 

- Establish efficient and secure management of 
data and metadata within the public data infrastructure 
so that they can be reused; 

- Provide functional facilities to control the 
integrity and quality of government information. 

It will ensure, on the one hand, information 
coherence throughout the public space, streamlining 
the circulation of data and the operation of services 
between different organizations and systems and, on 
the other hand, new services can be created and 
implemented. 

A common data infrastructure at the level of the 
entire public administration will contribute to [14]: 

- Creating premises for improving the 
interoperability of public administration IT systems, 
assuming their reuse by other IT systems in public 
administration, 

- Increasing capabilities in semantic 
interoperability, 

- Creating prerequisites for perfect and flawless 
communication between public administrations and 
the private sector, 

- Easier and faster software development, 
- Implement a public-sector data management 

system to increase efficiency and educate costs, 
- Creating favorable conditions for the 

implementation of advanced data sharing 
technologies. 

Collaboration based on a common public data 
infrastructure is absolutely necessary and is a safe way 
to improve and streamline services in the e-

Government system. The common approach and uni-
vocal process interpretation is of great importance for 
the automation of information activities and flows, 
and collaboration is the interconnection based on 
generic electronic service models and performance 
data models. 

Data models.  A data model organizes data and 
standardizes how data elements relate to one another 
[11]. The main purpose is to ensure the definition and 
format of the data. Not all data and system 
relationships can be included in a model, so it is im-
portant to identify the model that is more appropriate 
to the system according to the objectives pursued and 
the circumstances in which it will work. 

What kind of data model is necessary to ensure the 
interoperability of electronic services in the national e-
Government system? In order to answer the question, 
let us examine the situation with which to deal with 
the public data infrastructure in the Republic of Mol-
dova. 

The digitization process of public services in Mol-
dova is confronted, in particular, with a number of the 
following issues [14]: 

- Insufficient communication between indivi-
dual state institutions and between departments within 
individual offices. 

- In some cases, payment for data provision is 
required by one state institution to another state 
institution. 

- Technical barriers - incompatibility, 
heterogeneous systems and environment, undefined 
standards, insufficient documentation, methodical 
approach, etc. 

Public services are provided in a generally 
departmental setting, each ministry, agency or local 
government developing its services based on its own 
data and information. The services.gov.md portal 
illustrates this. At the time of research, 636 services 
are recorded on the portal, out of which 164 are elec-
tronic services. Among the most requested electronic 
services are: 

- Application for the release of the criminal re-
cord to individuals, 

- Access to data in the real estate register, 
- The application for the licensing of road trans-

port activity, 
- Personal code verification - IDNP, 
For such an organization of public electronic 

services are characteristic: 
a) Redundancy of data. 
Data relating to one and the same object is owned 

by several instances. For example, data about the 
individual, such as name, home address, year of birth, 
personal ID (IDNP), etc. there is the Civil State Servi-
ce, the "Registru" enterprise, the State Tax Service, 
the Cadastre Agency, etc. 

b) Insufficient interoperability of data and 
services. 

The format of contextual data and metadata used in 
different organizations is generally different, 
constituting a significant impediment to 
interoperability. 
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c) Systemic limitations on the development of 
new services. 

The ability to train more data and develop 
integrated services is limited, and the use of data from 
other sources - a problem.In order to benefit from 
electronic services, the citizen has to know the specific 
nature of the activity of each individual authority to 
contact in order to benefit from its services.It is 
obvious that a comprehensive approach based on 
collaboration between public authorities at all levels is 
necessary to ensure the further development of public 
services. 

An important factor in this respect is the ability of 
the various entities within the government to share and 
integrate information, going beyond traditional, 
organizational boundaries, but also newer 
technological limits. 

The development of integrated value added 
services requires information integration on three 
distinct levels: 

- Data integration; 
- Metadata integration; 
- Process and service integration. 
Data integration at the data level implies the 

adoption and implementation of performance data 
models in line with trends, recommendations and best 
practices in the field.Data integration requirements 
target the following: 

- A broad coverage for public sector 
information, with the possibility of communication 
between different data sources. 

- Data format allows communication of 
structured data according to notorious standards: Du-
blin Core, DCAT, INSPIRE etc .; 

- The data architecture is capable of expressing 
relations between entities appropriately and uniquely; 

- Data models have a distinct semantic compo-
nent that allows the use of vocabulary (classifications, 
typologies) and their references. 

Data integration is only possible through the 
adoption of common metadata formats and the esta-
blishment of metadata management at the level of the 
entire government, in line with European and 
international best practices and recommendations. 

One of the major objectives of the Program is to 
make governance more efficient by ensuring the 
interoperability of IT systems by strengthening and 
reusing IT resources. Public institutions will overcome 
department isolation, operate and interact on a 
common technology platform so that public data has 
only one authorized source, and public institutions re-
use data for service delivery. 

The Interoperability Framework is a core compo-
nent of the Strategic Program that defines the essential 
conditions for modern and innovative governance: 
 Interoperability of IT systems in the public sec-

tor on a common platform; 
 Re-use and efficient data exchange through the 

interconnection of public information resources and 
services to the Joint Interoperability Platform; 
 Aa favorable framework for service 

optimization reuse of resources and information 
services; 
 Mechanisms for the automatic collection and 

publication of open government data. 
 Measures to achieve semantic interoperability 

require that in the process of exchange of data 
between public sector IT systems and open data 
publishing they are univocally interpreted by 
participants, the univocal interpretation of data being 
considered as the essence of semantic interoperability. 

Infrastructure for public information is faced with 
the need to ensure the use of data and other 
communication resources in a unitary framework. It 
must also be able to offer multiple integrated and 
complex services. 

Data model for the e-Government system of the 
Republic of Moldova.  In the context of consultancy 
work in the UNDP Moldova Democracy / Election 
Program, the issue of data management in public data 
infrastructure was addressed with the aim of 
identifying solutions for data models in national 
registers to facilitate the interoperability and reuse of 
data in electronic public services in Republic of Mol-
dova. 

The data managed in registers developed and 
managed by public agencies such as "Registru", "Ca-
dastru", Tax Inspectorate were taken into account 
(Figure 1): 

- The population register, 
- Register of legal units, 
- Register of transport units, 
- the address register, 
- Registry of Real Estate, 
- Taxpayers' Register, 
- The Immigrants Register. 
The data model in the abovementioned registers 

was thus defined so that different registers could share 
the same data elements. XML data metadata and 
schemas are to be recorded and held as 
interoperability assets within the e-Government Se-
mantic Catalog and Semantic Asset Management - to 
be provided in accordance with the methodology [13]. 
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Figure 1. Data model in the State Registry of the population 

 
Use of common data items such as those related to 

the individual (Figure 2), the unit of law, address, 
transport unit, locality, etc. will have the effect of 
ensuring the compatibility and interoperability of the 
information held by different entities within the 
government and, on the other hand, a basic principle 
of public sector data will be developed, namely: data 

will be registered in such a way that there is only one 
record of a data in a single location and owned and 
managed by a single authority in accordance with the 
attributions and specificities of its activity. The Public 
Data Infrastructure must provide easy and authorized 
access to any data element in accordance with the 
defined access rights and rights. 

General data about the individual  
Identificator: PhysicalPersonData 
 

Element Name  Description Type 
IDNP Identity number of the individual 

- IDNP 
Long 

LASTNAME Last Name String(52) 
FIRSTNAME First Name String(30) 
SECONDNAME Second Name String(30) 
SEXCODE The gender code GenderData 
BIRTHDATE Dateof birth Date 
BIRTHLOCALITY Locality of birth LocalityData 
CITIZENSTATUS Citizen Status CitizenStatusData 
BLOODGROUP Blood Groupe BloodGroupData 
DEATHDATE Date of Death Date 
BIRTHCOUNTRY Country of birth CountryData 
IDENTDOCUMENT Identity document  DocumentData 
ADDRESS Home address AddressData 
RELATIVES Relatives RelativeData 

Figure 2. Data model about the individual 
 
In order to ensure the data discovery and use functions, the Semantic Catalog management will provide 

users with XML schemas that can be used by developers of public service IT solutions for the general public. 
The XML schema for associated data has as a basic element the general data about the individual: 
            <xs:element name="PhysicalPersonData"> 
 <xs:complexType> 
 <xs:sequence> 
 <xs:element type="xs:long" name="IDNP" /> 
 <xs:element type="xs:string" name="LASTNAME" /> 
 <xs:element type="xs:string" name="FIRSTNAME" /> 
 <xs:element type="xs:string" name="SECONDNAME" /> 



87 

 <xs:element name="SEXCODE" type="GenderData" /> 
 <xs:element type="xs:date" name="BIRTHDATE" /> 
 <xs:element name="BIRTHLOCALITY" type="LocalityData" /> 
 <xs:element name="CITIZENSTATUS" type="CitizenStatusData" /> 
 <xs:element name="BLOODGROUP" type="BloodGroupData" /> 
 <xs:element type="xs:date" name="DEATHDATE" /> 
 <xs:element name="BIRTHCOUNTRY" type="CountryData" /> 
 <xs:element name="IDENTDOCUMENT" type="DocumentData" /> 
 <xs:element name="ADDRESS" type="AddressData" /> 
 <xs:element name="RELATIVES"> 
 <xs:complexType> 
 <xs:sequence> 
 <xs:element name='RELATIVE' type='RelativeData' minOccurs='0‘ maxOccurs ='unbounded'/> 
 </xs:sequence> 
 </xs:complexType> 
 </xs:element> 
 </xs:sequence> 
 </xs:complexType> 
  </xs:element> 
 

Figure 3. XML schema for the data item for the individual 
 
It is associated with other data elements that supplement the information related to the individual, as 

follows: 
 

DateIdentificator  Data description 

Document Data Data about the identity document 
Address Data Dataabout address 
Relative Data Data about relatives 
Physical Person Short Data Short date about individual 
Physical Person Civil State Data about civil statul of individual 
Gender Data GenderData 
Locality Data Data about of locality of individual 
Document Status Data Dataabout the documentstatus  
Blood Group Data Data about Blood groupe 
Country Data Dateaabout country 

 
Conclusions. Information management with in e-

Government systems should be supported by a 
common public data infrastructure, with common 
methodologies and procedures for data management. 
The benefits of such an approach are multiple, among 
the most important being that it is thus easier to ensure 
optimal conditions for good administration and for 
information coherence across the entire public 
information space. 

Data models used in the e-Government system 
should provide a standardized and well-structured 
approach to public data to facilitate the development 
of integrated value added services. 

Sharing and reusing public data is beneficial for 
ensuring interoperability and increasing service 
maturity. 
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At the present stage of development of the domes-

tic economy, industrial sub-undertakings of Ukraine 
suffer from significant financial and economic 

problems, the solution of which requires the 
immediate development of new and improvement of 
existing forms, methods, tools and management 
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techniques, which cannot be used to increase 
production efficiency. That is why the issue of making 
fundamentally new sound and effective business 
decisions that will significantly increase the 
effectiveness of the economic system is particularly 
relevant. 

The analysis of scientific sources and the 
formulation of problems. The study of the nature and 
features of managerial decision were carried out by 
paternal and foreign scientists, namely: I. Ansoff, A. 
Vihansky, V. Gerasimchuk, F. Kotler, M. Porter, S. 
Shershneva, A. Terebukh, T. Zubko, A. Shapovalov, 
A. Kushik, A. Solomenko, A. Vinogradov, Yu. 
Gerasimenko, A. Yakovenko and others, but the 
question of the nature and classification of economic 
decisions was not sufficiently reflected in these works. 
Therefore, there is a need for further studying of this 
issue and systematization of classified features. 

The purpose of the article: to explore the concept 
and essence of business decisions to clarify their 
meaningful content, as well as to determine practical 
river recommendations on the application of methods 
for evaluating business decisions in the management 
of an enterprise. 

Objectives follow from the goal: 
- to determine the nature and structure of the con-

cept of "economic decision"; 
- explore modern methodological approaches to 

risk assessment in the process of making economic 
decisions; 

- to identify features and give practical 
recommendations on the application of modern 
methods of risk assessment in the conditions of 
uncertainty of economic decisions. 

The results of the study. Each person makes 
decisions daily, both in his professional activity and in 
everyday life. It means that, depending on the 
timeliness and rationality of such decisions, the level 
of financial status and social status of each person is 
formed. Thus, the decision to play a crucial role in 
economic activity, creating prerequisites for obtaining 
future profits or losses from the activities carried out. 
Note that one of the key problems of management 
theory so far is that scientists interpret the notion of 
“decision” differently, depending on the scope and 
conditions of their adoption [1, p. 1].  

Here are the most common approaches to the 
definition of the concept of "solution", using our and 
foreign scientists: 

- the choice of the most feasible alternative to the 
possible set of options, the solution is the “product” of 
the manager's work [4, p. 10]; 

- the choice of alternatives [3, p. 195]; 
- a decision is a conscious and volitional act of a 

person, which involves choosing between alternative 
options for possible behavior in the process of 
achieving a specific goal [2, p. 15]; 

- the decision is the choice of the action that a 
person needs to do when he has insufficient 
information to get the right answer [6, p. 171]; 

- decision means both a process and an act (result) 
of choice. Solution as a process consists of several 
stages [5, p. 8]; 

- the decision is the result of human mental 
activity, leads to a conclusion or to the necessary 
actions [7, p. 171]. 

On the basis of the above definitions, it can be 
concluded that the essence of the notion of “solution” 
reveals most clearly V.R. Kegel [3], because the scien-
tist defines it as a process and a result of a choice, 
whereas most scientists consider it only as a result of 
choosing an action from a set of alternatives. 
Considering the decision as a reaction to internal 
external influences aimed at solving problems and 
getting as close as possible to a given goal, we can 
assume that the realization of the goals of any 
organization is ensured by making and implementing a 
number of business decisions. Therefore, the concept 
of “economic decision” is becoming increasingly 
common in business practice, which makes it possible 
to single out among a multitude of management 
decisions those that are aimed at resolving purely 
economic issues. 

Note that the essence of the economic decision 
depends on the stage of its adoption or 
implementation. Note that at the stage of selection and 
adoption is the process of determining the best alterna-
tive option, and at the implementation stage it is the 
result of choosing a method of influencing a resource 
to solve a task. 

Analysis of scientific sources shows that a busi-
ness decision is a result of analysis, forecasting, 
optimization of economic justification and choice of 
alternative from the set of options for achieving a 
specific goal of an enterprise [8, p. 7]. For our study, 
the definition is interesting, S. Klimenko [4, p. 8]. 
Under the economic decision, he proposes to 
understand the result of the analysis, forecasting, 
optimization, economic justification, and the choice of 
an alternative from a set of options for achieving a 
specific goal of an enterprise. 

The study showed that the essence of economic 
decisions is manifested in various aspects, certifying 
the influence of these decisions on the economic, 
organizational, legal and technological interests of the 
enterprise. 

Note that the economic essence is manifested in 
the fact that the development and implementation of 
any solution requires financial, material and other 
costs. Therefore, each decision has a real value, and its 
implementation should bring the company direct or 
indirect income. Note that a wrong or wrongly 
perceived decision by subordinates can lead a compa-
ny to losses or to bankruptcy. 

It should be noted that the organizational essence 
lies in the fact that in order to implement and 
implement the solution, an enterprise must have: a 
personnel is necessary; documents regulating the 
powers, rights, duties and responsibilities of 
employees and the enterprise itself; well-established 
control system, as well as coordinate the work of staff. 

We believe that the social essence is laid in the 
mechanism of personnel management for the 
coordination of their activities within the team. 

The legal essence of the decisions, according to 
our research, lies in the possibility of implementing 
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certain measures within the legislative field (based on 
the provisions presented in the legislative acts of 
Ukraine, international obligations, statutory and other 
documents of the enterprise itself). 

The technological essence of solutions, in our 
opinion, is manifested in the possibility of providing 
personnel who carry out the development and 
implementation of solutions with the necessary 
technical and information resources. [9, p. 4].

You consider it expedient to dwell on a more 
detailed consideration of the methods of choosing the 
best option for an economic solution in conditions of 
irrelevance and risk. 

So, to choose the optimal solution in a situation of 
risk, they use the Bayes rule (criterion of mathematical 
expectation), the criterion of the mean and standard 
deviation, the Bernoulli, Laplace, and Hurwitz criteria. 
[7, p. 10] 

Note that the Bayes rule (expectation criterion) is 
based on the assumption that the probabilities of 
occurrence of possible states of the environment are 
known. This is a criterion for maximizing the average 
expected income. Note that it is used in a situation in 
which a decision is made, behind the following 
conditions: 

- the probability of occurrence of the state S
known and does not depend on time; 

- the decision was made theoretically to allow an 
infinite large number of implementations;

- some risk is allowed with small numbers of 
implementations. 

Mandatory requirement -–

that all possible states of nature are used and there can 
be no others. The optimal alternative is calculated 
according to the formula 1.1 [9, p. 15]:  

       (1.1)

 Note that, in accordance with the Bayes rule, the 
optimal alternative is considered an alternative with a 
higher value of mathematical expectation than in other 
alternatives [9, p. 7]. 

Note that one of the main indicators for assessing a 
business decision is the mathematical expectation.

According to our research, the mathematical 
expectation of the value of an economic indicator due 
to the uncertainty of the situation is usually defined as 
the weighted average of the probability of all its 
possible values, where the probability of each value is 
used as the specific weight, or become a contiguous 
frequency [10, p. 5]. 

The expectation is calculated by the formula 1.2 
[11, p. 8]: 

 
The mathematical expectation shows the average 

income (profit) that the enterprise can expe
case of the implementation of the chosen solution. 
Usually, the more this indicator is, the more profitable 
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       (1.2) 
The mathematical expectation shows the average 

income (profit) that the enterprise can expect in the 
case of the implementation of the chosen solution. 
Usually, the more this indicator is, the more profitable 

Expectation gives only a general idea of the 
possible consequences of a decision. However, in the 
implementation of any solution, an important task is 
not only the determination of the expected value of 
income, but, first of all, an assessment of the risks 
associated with its response. To do this, calculate the 
standard quadratic (standard) deviation accord
the formula 1.3 [10, p. 18]: 

In risk theory, this indicator is considered the main 
indicator of risk. The larger the standard deviation, the 
greater the risk when making a certain decision [10, p. 
18]. 

Note that the Bernoulli-Laplace criterion is used in 
the case when it can be assumed that any of the 
variants of the medium is no more likely than the 
other. Here it is assumed that all the states of the 
environment (all variants of the real situation) are 
equally likely (see Formula 1.4):

F=  ×

 
Using the Hurwitz criterion, a balance is 

established between cases of extreme optimism and 
cases of extreme pessimism using the coefficient of 
optimism α. The optimal alternative by the 
criterion is found by the formula 1.5 [11, p. 6]:

F= 

               
Note that the optimism coefficient α is determined 

from zero to one and shows the degree of the tendency 
of the decision maker to optimism
= 1, then this indicates extreme optimism, if α = 0 is 
extreme pessimism. The best solution would be an 
alternative with the maximum result [11, p. 7].

Conclusions and offers. So, on the basis of the 
conducted study of the essence of 
formal solution”, it can be concluded that economic 
decisions are the result of the analysis, forecasting, 
optimization of economic rationales and the choice of 
alternatives from a set of options to achieve a specific 
goal, not related to the activities of economic entities 
the sphere of production and sales of products (pe
formance of works, provision of services). I 
considered the main elements and aspects of the 
manifestation of economic decisions, the classification 
of their classification features, which will significantly 
improve the performance of the economic system.

To select the optimal, effective and efficient 
solution, we recommend using the Bayesian criteria 
(expectation criterion), the criterion of the mean and 
standard deviation, Bernoulli, Laplace, and Hurwitz 
criteria. If the criteria indicate that it is necessary to 
take the same decision, then this is confirmed by his 
optimality. In the case of pointing to different 
solutions, priority should be given to the one with the 
higher expected value. In a risk situation, it is the main 
one. 

 
 

Expectation gives only a general idea of the 
possible consequences of a decision. However, in the 

mentation of any solution, an important task is 
not only the determination of the expected value of 
income, but, first of all, an assessment of the risks 
associated with its response. To do this, calculate the 
standard quadratic (standard) deviation according to 

        (1.3) 

In risk theory, this indicator is considered the main 
indicator of risk. The larger the standard deviation, the 
greater the risk when making a certain decision [10, p. 

Laplace criterion is used in 
the case when it can be assumed that any of the 
variants of the medium is no more likely than the 
other. Here it is assumed that all the states of the 
environment (all variants of the real situation) are 

y (see Formula 1.4): 

          (1.4) 

Using the Hurwitz criterion, a balance is 
established between cases of extreme optimism and 
cases of extreme pessimism using the coefficient of 
optimism α. The optimal alternative by the Hurwitz 
criterion is found by the formula 1.5 [11, p. 6]: 

+ ( 1 – α)

               (1.5) 
Note that the optimism coefficient α is determined 

from zero to one and shows the degree of the tendency 
of the decision maker to optimism or pessimism. If α 
= 1, then this indicates extreme optimism, if α = 0 is 
extreme pessimism. The best solution would be an 
alternative with the maximum result [11, p. 7]. 

So, on the basis of the 
conducted study of the essence of the concept of “a 
formal solution”, it can be concluded that economic 
decisions are the result of the analysis, forecasting, 
optimization of economic rationales and the choice of 
alternatives from a set of options to achieve a specific 

the activities of economic entities 
the sphere of production and sales of products (per-
formance of works, provision of services). I 
considered the main elements and aspects of the 
manifestation of economic decisions, the classification 

tion features, which will significantly 
improve the performance of the economic system. 

To select the optimal, effective and efficient 
solution, we recommend using the Bayesian criteria 
(expectation criterion), the criterion of the mean and 

ion, Bernoulli, Laplace, and Hurwitz 
criteria. If the criteria indicate that it is necessary to 
take the same decision, then this is confirmed by his 
optimality. In the case of pointing to different 
solutions, priority should be given to the one with the 
igher expected value. In a risk situation, it is the main 
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ANALIZA CONSUMULUI DE PRODUSE ALIMENTARE DE ORIGINE ANIMALIERĂ 
 

ȘCERBACOV Elena, 
Doctor, lector universitar, 

Universitatea Agrară de Stat din Moldova 
REZUMAT 

Consumul de produse alimentare este determinat de prețurile de vânzare, cantitatea produsă, precum și de 
tradiții și obiceiuri. Lucrarea are drept scop analiza consumului de produse alimentare de origine animalieră pe cap 
de locuitor, pe calorii și factori nutritivi. În procesul investigației au fost utilizate metodele analizei, sintezei și com-
parației, iar baza informațională au constituit-o lucrările recente din domeniu, precum și datele statistice ale BNS. 
Rezultatele obținute arată că atât în mediul urban, cât și în cel rural consumul de carne și preparate din carne, lapte și 
produse din lapte, ouă, pește și produse din pește s-a majorat în anul 2017 față de anii precedenți. De asemenea a 
crescut și consumul de calorii total și consumul de calorii de origine animală în această perioadă în mediul urban și 
în cel rural. Consumul mai mare de proteine și lipide se datorează creșterii efectivului de păsări, iepuri de casă și 
caprine în perioada analizată. Creșterea consumului de glucide pe cap de locuitor în perioada analizată s-a produs pe 
baza creșterii volumului producției obținute de grâu, fructe sămânțoase și sâmburoase, nucifere, pomușoare, struguri 
de masă, precum și a mierii de albini în cadrul întreprinderilor agricole și gospodăriilor țărănești. 

Cuvinte cheie: consum, produse alimentare, calorii, proteine, lipide, glucide. 
 

ANALYSIS OF THE ANIMAL ORIGIN FOOD CONSUMPTION 
 

ȘCERBACOV Elena, 
Doctor, lecturer, 

State Agrarian University of Moldova 
SUMMARY 

Food consumption is determined by the sales prices, the obtained quantity, and traditions and habits. The 
paper aims to analyze the animal origin food consumption per capita, on calories and nutrients. The methods of 
analysis, synthesis and comparison were used in the investigation process, and the recent works in this field, as well 
as the statistical reports of the NBS formed the informational basis. The results show that in both urban and rural 
areas the consumption of meat and meat products, milk and milk products, eggs, fish and fish products increased in 
2017 compared to previous years. Also, the consumption of total calories and the consumption of animal origin 
calories in this period increased in urban and rural areas. Higher protein and lipid consumption is due to the increase 
of poultry, rabbits and goats during the analyzed period. The increase of the carbohydrates consumption per capita 
was based on the rise of the production volume of wheat, seed orchards and orchards stone fruits, walnut, berry, 
table grapes and honey in agricultural enterprises and peasant farms. 

Keywords: consumption, foods, calories, proteins, lipids, carbohydrates. 
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Introducere. În agricultura modernă, pe plan 
mondial, atât în domeniul producţiei, cât şi al consu-
mului, trei produse agricole sunt considerate produse 
„directoare” sau produse „de rentă”. Este vorba de 
grâu sau orez (ca principale cereale), de lapte de vacă 
şi de carne de taurine. Motiv pentru care în asigurarea 
securităţii alimentare, în orice ţară cu agricultură per-
formantă, de o atenţie deosebită se bucură producţia 
de cereale, lapte şi carne, trei grupe de produse cu 
participare însemnată în consumul alimentar al popu-
laţiei [3, p. 15]. 

Consumul alimentar al populaţiei depinde de oferta 
de produse agroalimentare, de puterea de cumpărare, 
iar pentru mediul rural, de nivelul posibil al autocon-

sumului. 
Al treilea factor care influențează securitatea ali-

mentară se referă la comportamentul individual pri-
vind achiziţia şi consumul alimentar, deoarece securi-
tatea alimentară este în ultimă instanţă o problemă a 
familiilor şi indivizilor [1, p. 250]. 

Material și metodă. Analiza cantitativă se reali-
zează pe datele selectate şi prelucrate de autor. În 
calitate de surse de date și informare au fost utilizate 
statisticile oficiale. S-a acordat preferinţă metodei de 
analiză cu aplicarea elementelor de comparaţie. 

Consumul de produse de origine animalieră pe cap 
de locuitor este prezentat în următorul graphic. 

 

 
Fig.1 Consumul de produse alimentare de origine animalieră pe cap de locuitor, kg 

Sursa: 4 
 

Consumul de carne și preparate din carne în medi-
ul urban s-a majorat în anul 2017 față de anii 2008, 
2009, 2010 și 2011 respectiv cu 21,3; 18,6; 18,1 și 
13,9 kg în mărime absolută sau cu 63,58; 51,38; 49,32 
și 33,99 p.p. în mărime relativă, iar față de anii 2012, 
2013, 2014, 2015 și 2016 acesta a sporit respectiv cu 
11,3; 8,4; 7,8; 4,0 și 2,8 kg în mărime absolută sau cu 
25,98; 18,10; 16,60; 7,87 și 5,38 p.p. în mărime relati-
vă.  

În mediul rural s-a consumat carne și preparate din 
carne în anul 2017 față de anii 2008, 2009, 2010 și 
2011 mai mult respectiv cu 18,8; 17,1; 16,1 și 13,9 kg 
în mărime absolută sau cu 65,51; 56,25; 51,27 și 41,37 
p.p. în mărime relativă, iar față de anii 2012, 2013, 
2014, 2015 și 2016 mai mult respectiv cu 12,3; 9,6; 
7,0; 5,5 și 4,2 kg în mărime absolută sau cu 34,94; 
25,33; 17,28; 13,10 și 9,70 p.p. în mărime relativă. 

Motivul creșterii consumului de carne și preparate 
din carne în mediul urban și cel rural se datorează 
creșterii efectivului de păsări, iepuri de casă și caprine 
în perioada analizată. 

În anul 2017 față de anii 2008, 2009, 2010 și 2011 
în mediul urban s-a consumat lapte și produse din 
lapte mai mult respectiv cu 45,6; 27,1; 32,5 și 20,7 l în 
mărime absolută sau cu 21,60; 11,80; 14,50 și 8,77 
p.p. în mărime relativă, iar față de anii 2012, 2013, 
2014, 2015 și 2016 – mai mult respectiv cu 7; 5,8; 
20,8; 13,6 și 10 l în mărime absolută sau cu 2,89; 2,31; 
8,82; 5,59 și 4,05 p.p. în mărime relativă.  

Consumul de lapte și produse din lapte în mediul 
rural în anul 2017 față de anii 2008, 2009, 2010 și 
2011 a fost mai mare respectiv cu 46,4; 24,2; 22,3 și 
7,5 l în mărime absolută sau cu 29,4; 13,44; 12,26 și 
3,81 p.p. în mărime relativă, iar față de anii 2013, 
2014, 2015 și 2016- mai mult respectiv cu 7,7; 10,4; 
14,1 și 9 l în mărime absolută sau cu 3,92; 5,37; 7,42 
și 4,61 p.p. în mărime relativă. 

Datorită creșterii efectivului de ovine și caprine în 
gospodăriile de toate categoriile, consumul de lapte și 
produse din lapte pe cap de locuitor a crescut în anul 
2017 față de anii precedenți. 

Consumul de ouă în mediul urban s-a majorat în 
anul 2017 față de anii 2008, 2009, 2010 și 2011 res-
pectiv cu 54; 24; 27 și 12 buc. în mărime absolută sau 
cu  34,67; 12,54; 14,81 și 6,03 p.p. în mărime relativă, 
iar față de anii 2012, 2013, 2014, 2015 și 2016 acesta 
a sporit respectiv cu 12; 8; 13; 19 și 12  buc. în mări-
me absolută sau cu 6,09; 4,15; 6,3; 10,02 și 5,82 p.p. 
în mărime relativă.  

În mediul rural s-au consumat ouă în anul 2017 fa-
ță de anii 2008, 2009, 2010 și 2011 mai mult respectiv 
cu 53; 37; 31 și 17 buc. în mărime absolută sau cu 
39,5; 24,6; 19,83 și 10,21 p.p. în mărime relativă, iar 
față de anii 2012, 2013, 2014, 2015 și 2016 mai mult 
respectiv cu 30; 27; 23; 21 și 12 buc. în mărime abso-
lută sau cu 19,07; 16,85; 13,88; 12,79 și 6,88 p.p. în 
mărime relativă. 

Această majorare se datorează creșterii efectivului 
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de păsări în perioada analizată. 
În anul 2017 față de anii 2008, 2009, 2010, 2011 și 

2012 în mediul urban s-a consumat pește și produse 
din pește mai mult respectiv cu 2,1; 1,6; 2,3; 2 și 1,2 
kg în mărime absolută sau cu 15,91; 11,68; 17,69; 
15,04 și 8,51 p.p. în mărime relativă, iar față de anii 
2013, 2014 și 2015 – mai puțin respectiv cu 0,6; 0,8 și 
0,4 kg în mărime absolută sau cu 3,77;  4,97 și 2,55 
p.p. în mărime relativă.  

Consumul de pește și produse din pește în mediul 

rural în anul 2017 față de anii 2008, 2009, 2010 și 
2011 a fost mai mare respectiv cu 5,2; 4,3; 4,8 și 3,7 
kg în mărime absolută sau cu 40,31; 31,16; 36,09 și 
25,69 p.p. în mărime relativă, iar față de anii 2012, 
2013, 2014, 2015 și 2016- mai mult respectiv cu 2,5; 
1,6; 0,6; 1,2 și 0,8 kg în mărime absolută sau cu 16,03; 
9,70; 3,43; 7,10 și 4,62 p.p. în mărime relativă. 

Consumul produselor alimentare de origine anima-
lieră pe calorii este prezentat în figura următoarea. 

 
Fig.2 Consumul produselor alimentare pe calorii, calorii 

Sursa: 4 
În anul 2017 față de anii 2008, 2009, 2010 și 2011 

în mediul urban s-au consumat mai multe calorii res-
pectiv cu 398,9; 338,1; 370,4 și 289,4 în mărime abso-
lută sau cu 19,25; 15,85; 17,63 și 13,26 p.p. în mărime 
relativă, iar față de anii 2012, 2013, 2014, 2015 și 
2016 – mai mult respectiv cu 245,6; 196,2; 209,1; 
142,8 și 75,5 în mărime absolută sau cu 11,04; 8,62; 
9,24; 6,13 și 3,15 p.p. în mărime relativă.  

Consumul de calorii în mediul rural în anul 2017 
față de anii 2008, 2009, 2010 și 2011 a fost mai mare 
respectiv cu 273,9; 255,6; 283,4 și 259,0 calorii în 
mărime absolută sau cu 11,91; 11,02; 12,37 și 11,19 
p.p. în mărime relativă, iar față de anii 2012, 2013, 
2014, 2015 și 2016- mai mult respectiv cu 233,3; 
219,9; 193,3; 168,3 și 97,0 calorii în mărime absolută 
sau cu 9,97; 9,34; 8,12; 7,0 și 3,92 p.p. în mărime 
relativă. 

Potrivit FAO (Organizaţia de Alimentație şi Agri-
cultură a Naţiunilor Unite), indiferent de sex sau de 
activitatea pe care o depune zilnic, un adult nu trebuie 

să consume mai puţin de 1800 calorii pe zi.  
Consumul de calorii de origine animală în mediul 

urban s-a majorat în anul 2017 față de anii 2008, 2009, 
2010 și 2011 respectiv cu 187,5; 151,4; 154 și 115,4 
calorii în mărime absolută sau cu 38,38; 28,86; 29,5 și 
20,59 p.p. în mărime relativă, iar față de anii 2012, 
2013, 2014, 2015 și 2016 acesta a sporit respectiv cu 
84,6; 62,3; 81,4; 44,1 și 31,3 calorii în mărime absolu-
tă sau cu 14,31; 10,15; 13,69; 6,98 și 4,85 p.p. în mă-
rime relativă.  

În anul 2017 în mediul rural s-au consumat calorii 
de origine animală mai mult față de anii 2008, 2009, 
2010 și 2011 respectiv cu 163,2; 133; 123,9 și 86 
calorii în mărime absolută sau cu  40,22; 30,5; 27,84 și 
17,81 p.p. în mărime relativă, iar față de anii 2012, 
2013, 2014, 2015 și 2016 mai mult respectiv cu 53,1; 
61,6; 54,3; 44,5 și 32,6 calorii în mărime absolută sau 
cu 10,29; 12,14; 10,55; 8,48 și 6,08 p.p. în mărime 
relativă. 

 
 

 
Fig.3 Consumul produselor alimentare de origine animalieră pe factori nutritivi, grame.  

Sursa: 4 
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În anul 2017 față de anii 2008, 2009, 2010 și 2011 
în mediul urban s-au consumat proteine mai mult 
respectiv cu 16,4; 13; 14 și 11,5 grame în mărime 
absolută sau cu 29,44; 22,00; 24,10 și 18,98 p.p. în 
mărime relativă, iar față de anii 2012, 2013, 2014, 
2015 și 2016 – mai mult respectiv cu 9,5; 6,9; 6,8; 4,3 
și 3,1 grame în mărime absolută sau cu 15,18; 10,58; 
10,41; 6,34 și 4,49 p.p. în mărime relativă.  

Consumul de proteine în mediul rural în anul 2017 
față de anii 2008, 2009, 2010 și 2011 a fost mai mare 
respectiv cu 13,4; 11,3; 11,8 și 10,9 grame în mărime 
absolută sau cu 22,41; 18,26; 19,22 și 17,50 p.p. în 
mărime relativă, iar față de anii 2012, 2013, 2014, 
2015 și 2016- mai mult respectiv cu 9,4; 8,0; 6,6; 5,6 
și 3,7 grame în mărime absolută sau cu 14,73; 12,27; 
9,91; 8,28 și 5,32 p.p. în mărime relativă. 

Creșterea consumului de proteine de origine vege-
tală pe cap de locuitor se datorează sporirii volumului 
producției obținute de leguminoase boabe în anul 2017 
față de anii precedenți, iar a consumului de proteine de 
origine animală - pe baza creșterii efectivului de pă-
sări, iepuri de casă și caprine în gospodăriile de toate 
categoriile. 

Consumul de lipide în mediul urban s-a majorat în 
anul 2017 față de anii 2008, 2009, 2010 și 2011 res-
pectiv cu 18,3; 16,2; 16,7 și 10,8 grame în mărime 
absolută sau cu 22,07; 19,06; 19,76 și 11,95 p.p. în 
mărime relativă, iar față de anii 2012, 2013, 2014, 
2015 și 2016 acesta a sporit respectiv cu 7,7; 6,4; 7,1; 
5 și 2,8 grame în mărime absolută sau cu 8,24; 6,75; 
7,55; 5,20 și 2,85 p.p. în mărime relativă.  

În mediul rural s-au consumat lipide în anul 2017 
față de anii 2008, 2009, 2010 și 2011 mai mult respec-
tiv cu 17,9; 14,8; 15 și 11,1 grame în mărime absolută 
sau cu 22,83; 18,16; 18,45 și 13,03 p.p. în mărime 
relativă, iar față de anii 2012, 2013, 2014, 2015 și 
2016 mai mult respectiv cu 9,2; 7,9; 5,9; 6,4 și 3,5 
grame în mărime absolută sau cu 10,56; 8,94; 6,53; 
7,12 și 3,77 p.p. în mărime relativă. 

Creșterea consumului de lipide de origine vegetală 
pe cap de locuitor se datorează sporirii volumului 
producției obținute de floarea-soarelui în anul 2017 
față de anii precedenți, iar a consumului de lipide care 
provin din surse de origine animală - pe baza creșterii 
efectivului de păsări, iepuri de casă și caprine în gos-
podăriile de toate categoriile. 

În anul 2017 față de anii 2008, 2009, 2010 și 2011 
în mediul urban s-au consumat glucide mai mult res-

pectiv cu 42,2; 34,4; 41,0 și 36,9 grame în mărime 
absolută sau cu 15,01; 11,91; 14,52 și 12,88 p.p. în 
mărime relativă, iar față de anii 2012, 2013, 2014, 
2015 și 2016 – mai mult respectiv cu 32,1; 26,1; 27,7; 
18,9 și 9,5 grame în mărime absolută sau cu 11,02; 
8,78; 9,37; 6,21 și 3,03 p.p. în mărime relativă.  

Consumul de glucide în mediul rural în anul 2017 
față de anii 2008, 2009, 2010 și 2011 a fost mai mare 
respectiv cu 22,7; 23,8; 29,4 și 33,1 grame în mărime 
absolută sau cu 6,69; 7,04; 8,84 și 10,06 p.p. în mări-
me relativă, iar față de anii 2013, 2014, 2015 și 2016- 
mai mult respectiv cu 31,6; 30,9; 29,4; 23,8 și 14,0 
grame în mărime absolută sau cu 9,56; 9,33; 8,84; 
7,04 și 4,02 p.p. în mărime relativă. 

Majorarea consumului de glucide pe cap de locui-
tor în perioada analizată s-a produs pe baza creșterii 
volumului producției obținute de grâu, fructe sămân-
țoase și sâmburoase, nucifere, pomușoare, struguri de 
masă, precum și a mierii de albini în cadrul întreprin-
derilor agricole și gospodăriilor țărănești. 

Concluzii. Datorită creșterii efectivului de păsări, 
iepuri de casă, ovine și caprine, consumul de carne și 
preparate din carne, lapte și produse din lapte, ouă, 
pește și produse din pește s-a majorat în anul 2017 față 
de anii precedenți atât în mediul urban, cât și în cel 
rural. De asemenea a crescut și consumul de calorii 
total și consumul de calorii de origine animală în 
această perioadă în mediul urban și în cel rural.  

Creșterea consumului de proteine de origine vege-
tală pe cap de locuitor se datorează sporirii volumului 
producției obținute de leguminoase boabe în anul 2017 
față de anii precedenți, iar a consumului de proteine de 
origine animală - pe baza creșterii efectivului de pă-
sări, iepuri de casă, ovine și caprine în gospodăriile de 
toate categoriile. 

Creșterea consumului de lipide de origine vegetală 
pe cap de locuitor se datorează sporirii volumului 
producției obținute de floarea-soarelui în anul 2017 
față de anii precedenți, iar a consumului de lipide care 
provin din surse de origine animală- pe baza creșterii 
efectivului de păsări, iepuri de casă și caprine în gos-
podăriile de toate categoriile. 

Majorarea consumului de glucide pe cap de locui-
tor în perioada analizată s-a produs pe baza creșterii 
volumului producției obținute de grâu, fructe sămân-
țoase și sâmburoase, nucifere, pomușoare, struguri de 
masă, precum și a mierii de albini în cadrul întreprin-
derilor agricole și gospodăriilor țărănești. 
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SUMMARY 

Are researched main indicators of international tourism in Moldova. Has been carried out the analysis of the 
dynamics of inbound and outbound tourism, have been identified the problems of sustainable development of the 
industry. Are formulated recommendations aimed at improving the situation in the field of tourism in the Republic 
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TURISMUL INTERNAȚIONAL AL MOLDOVEI ȘI PROBLEMELE DEZVOLTĂRII LUI DURABILE 
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REZUMAT 
Sunt cercetați principalii indicatori ai turismului internațional din Moldova. Este făcută analiza dinamicii tu-

rismului de intrare și de ieșire, și identificate problemele dezvoltării durabile a industriei. Sunt formulate recoman-
dări pentru îmbunătățirea situației din domeniul turismului în Republica Moldova. 

Cuvintele cheie: turism internațional, turism al Republicii Moldova, dezvoltare durabilă. 
 

Introduction. Among the segments of the regional 
economy, which predetermine the accelerated growth 
of the national economy, international organizations 
more often call the tourism sector. In 2017 the number 
of international tourist arrivals increased by 7% and 
reached 1.323 billion people, which is 84 million more 
than in the previous year. Tourism accounts for 10.2% 
of global GDP, every tenth working place, 30% of 
world exports of services and 7% of world exports of 
goods and services. World revenues from international 
tourism in 2017 amounted to US$ 1340 billion [6]. 
This attracts huge organizational, research, material, 
labor and financial resources into the tourism sphere, 
which form a fundamentally new image of traditional 
tourist activities. These facts cause reasonable interest 
of most countries, regions, communities and 
entrepreneurs to use the potential of tourism and 
travel. Sustainable development of tourism becomes a 
priority in most countries of the world. 

Atthe current stage of the development,the Repu-
blic of Moldova is laggingbehind in the European 
region in terms of gross domestic product per capita, 
income and quality.Transformation of Moldova’s 
economy in the market direction requires a deeper 
development and application of strategic management 
mechanisms.Country needs to take into account that 
the choice of ways of improving a strategic manage-
ment at the regional level of the economy and certain 
spheres of economic activity, which becomes a 
priority goal of the national management in developed 
countries. The urgency of solving the problems 
raisedrecently in Moldova causes the country to search 
the ways to achieve sustainable development of 
tourismthrough economicmechanisms that are adapted 

to the paradigm of development of the world and 
European economy. 

Methodology of the study.The methodological 
basis of the study is the systematical and structural 
analysis.The research is based on the laws, principles 
and categories of dialectical logic.The methodology 
focuses on such methods as qualitative and 
quantitative data analysis, synthesis, comparison, 
induction and deduction, description, economic and 
mathematical modeling, statistical methods of econo-
mic conjuncture research.The results processed with 
the help of these methods allow to show the 
quantitative dependence in the form of graphs, 
diagrams, tables. 

The information databases of the article include 
the works of foreign and domestic researchers in the 
field of theory and practice of strategic management, 
statistical and analytical reporting data and 
information from national and international 
organizations.In particular, the materials of the Natio-
nal Bureau of Statistics of the Republic of Moldova, 
the World Tourism Organization, the World Economic 
Forum, and others. 

The article is based on legislative and strategic 
documents regulating activities in the industry, in 
particular, the Law on the Organization and 
Implementation of Tourism in Moldova the Tourism 
Development Strategy “Tourism 2020” and other 
national and international documents in the field of 
tourism. 

Study of the problem. Despite the fact, that 
tourism is legally recognized as one of the priority 
areas of the national economy in Moldova [11], it still 
has many unresolved problems on its way to the 
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sustainable development. With the overall stable 
growth of tourism in the world, in Moldova the 
industry is developing extremely unevenly. This 
applies to all components of tourism – inbound, 
outbound and internal tourism. Thus, in 2017, the 
number of officially registered international tourists in 
the country is 13 times less than the number of Mol-
dovan tourists who went abroad [3]. In spite of very 
insignificant achievements in the national economy, 
profound organizational and administrative changes 
have been carried out in Moldova over the years of 
independence. The rights of enterprises have been 
expanded, privatization has been largely carried out, 
price liberalization has been carried out, agrarian 
reform has been carried out, free exchange of currency 
has been permitted. All this has not left unchanged the 
sphere of international economic relations, in which 
the place of the tourism industry is constantly being 
reformed. 

In general, in Moldova for a long period 
international tourism arrivals and departures are 

characterized by a multidirectional dynamic. The 
beginning of the 1990s was one of the most productive 
periods of arrival tourism in Moldova. In 1992, the 
country was visited by 292 thousand people (see Table 
1). Arrival tourism (tourism exports, forming the 
country's income) collapsed in 1992-1994 from 292 to 
26 thousand people (Figure 1). Later, the number of 
foreign tourists in Moldova ranged from 9 to 33 
thousand people. Since 2000, the best result was 
achieved in 2004, when 26 thousand people arrived to 
the country with a tourist visit. As it can be seen from 
Table 1, the number of foreign visitors arriving in 
recent years in our country is small. In particular, in 
2017 the number of foreign visitors was only 17.5 
thousand people, whereas in 1992 this figure exceeded 
292 thousand, which is almost 17 times more. These 
numbers clearly demonstrate the need for a radical 
reform of the public administration system of the 
industry. 

 
Figure 1. The Dynamics of Arrival Tourism in the Republic of Moldova for 1992-2017 (compiled by 

the author according to [1]) 
 
Departure tourism of Moldova (tourist imports, accompanied by the export of currency from their country 

and financing the development of the arrival country economy) on the contrary had an unstable trend during 1992-
2006. However, having reached the level of 1995 in 2006, the outflow of departure tourism in Moldova 
subsequently grew, amounting to almost 230 thousand tourists in 2017 (see Figure 2). 

 
Table 1. Tourism, Organized by Travel Agencies and Tour Operators in the Republic of Moldova for 

1992-2017, as of December 31 
 1992 1995 2000 2005 2010 2017 

Total tourists 341069 104119 78121 143110 161754 284953 
including       
The number of foreign visitors who 
arrived in the country, total[1] 292220 32821 18964 25073 8956 17497 

The number of Moldovan visitors who 
went abroad, total[1] 48849 71298 32452 57231 117204 229349 

Number of tourists and excursionists1 
participating in domestic tourism, total 
[4] 

- - 26705 60806 35594 38107 

1Moldovan citizens 
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Thus, in general for Moldova, the gap between 
departure Moldovan tourists and foreign tourists 
coming to Moldova is growing. Imports constantly 
exceed exports, forming a deficit of the country's 
balance of payments under the article “travel”. As a 
result, the negative burden of tourism on the balance 
of payments and the national budget is increasing.

In tourists structure in 2007 there was 10% of 
those who came from abroad, 55% of those traveling 
abroad, and 35% of domestic tourists. In 2010 there 
were 6% of those who arrived from abroad, 73% of 
those travelling abroad and 21% of domestic tourists. 
In 2017, those who came from abroad 
- 80%, and domestic tourists - 14%. It is evident that 
only the share of departure tourism increases.

The study of the dynamics of tourist flows, taking 
into account the duration of trips in the context of 
tourist days, gives slightly different results: in 2007, 
4%, 55% and 41% respectively, in 2010 
and 22%, in 2017 - 3%, 84% and 13%. In fact, the 
share of international tourist arrivals in the overall 
structure of the national tourist flood has been brought 
to nothing in recent years (up to 3% of the total 
number of tourist days). 

Analyzing the number of tourists placed for 2017, 
we see that the largest share of visitors fall
and motels - 182 thousand people, which gives 54% of 

Figure 2. Dynamics of Departure Tourism from the Repub

 
In the context of individual countries, the 

number of inbound tourists is very unstable (see Table 
2). For example, the number of tourists from Russia 
varies from 5145 people in 2000 to 1327 in 2010. The 
number of tourists from Ukraine varies from 3406 
people in 2005 to 730 people in 2010. The number of 
incoming tourists from Belarus changed from 1161 
people in 2005 to 44 people in 2011. At the same time, 
the share of Russia, Ukraine and Belarus in the total 
number of entry tourists to Moldova has decreased 
from 40% in 2000 to 22% in 2016. 

The number of tourists arriving to Moldova 
from the USA is extremely unstable. In the years 
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Moldova, the gap between 
departure Moldovan tourists and foreign tourists 
coming to Moldova is growing. Imports constantly 
exceed exports, forming a deficit of the country's 
balance of payments under the article “travel”. As a 

f tourism on the balance 
of payments and the national budget is increasing. 

In tourists structure in 2007 there was 10% of 
those who came from abroad, 55% of those traveling 
abroad, and 35% of domestic tourists. In 2010 there 

rom abroad, 73% of 
those travelling abroad and 21% of domestic tourists. 
In 2017, those who came from abroad - 6%, departing 

14%. It is evident that 
only the share of departure tourism increases. 

tourist flows, taking 
into account the duration of trips in the context of 
tourist days, gives slightly different results: in 2007, 
4%, 55% and 41% respectively, in 2010 - 2%, 76% 

3%, 84% and 13%. In fact, the 
ist arrivals in the overall 

structure of the national tourist flood has been brought 
to nothing in recent years (up to 3% of the total 

Analyzing the number of tourists placed for 2017, 
we see that the largest share of visitors falls on hotels 

182 thousand people, which gives 54% of 

the total. In turn, the number of overnight tourists in 
the collective structures for the reception of tourists 
with accommodation functions is significantly 
different - here the highest indi
facilities and children's camps (29% and 28%, 
respectively). At the same time, the trend of changes 
in the number of foreigners in the accommodation 
structures and in the total number of accommodated 
tourists has been unstable in recent y

There are significant fluctuations in the structure 
of international tourists for the purpose of travel. In 
particular, the share of business tourism differs 
significantly in recent years. In 2007, the main flow of 
foreign tourists came to Moldova on
professional trips (58%). In 2010, the main purpose of 
the arrival of foreign tourists to Moldova was 
recreation, rest and leisure (61%). In 2017, 78% of 
foreign visitors came to Moldova for rest, while the 
share of business trips was only 17
despite such a big difference in these numbers, 
according to the World Tourism and Travel Council 
(WTTC), the amount that goes to the budget of Mo
dova from the costs of tourists to rest (56%) and bus
ness (44%), differ not so much consider
Moldovan tourists traveling abroad, the main purpose 
of the tourist trips was and remains leisure and rest 
(90% in 2007, 98% in 2010 and 99% in 2017) [2].

Figure 2. Dynamics of Departure Tourism from the Republic of Moldova for 1992
author according to [1]) 

In the context of individual countries, the 
number of inbound tourists is very unstable (see Table 
2). For example, the number of tourists from Russia 

from 5145 people in 2000 to 1327 in 2010. The 
number of tourists from Ukraine varies from 3406 
people in 2005 to 730 people in 2010. The number of 
incoming tourists from Belarus changed from 1161 
people in 2005 to 44 people in 2011. At the same time, 

hare of Russia, Ukraine and Belarus in the total 
number of entry tourists to Moldova has decreased 

The number of tourists arriving to Moldova 
from the USA is extremely unstable. In the years 

2000-2005 there was an active gr
of American tourists in our country. In 2000, 1030 
American tourists visited Moldova, then in 2003 
2494, in 2004 - 2504, and in 2005, 3,088 people. 
However, already in 2006 the number of American 
tourists to Moldova decreased three tim
people) and continued to decline steadily during the 
period 2006-2009. up to 194 people. In subsequent 
years (2010-2017), the number of American tourists in 
Moldova has stabilized at around 500 people per year 
(from 451 in 2010, to 579 in 2013 and
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the total. In turn, the number of overnight tourists in 
the collective structures for the reception of tourists 
with accommodation functions is significantly 

here the highest indicators for health 
facilities and children's camps (29% and 28%, 
respectively). At the same time, the trend of changes 
in the number of foreigners in the accommodation 
structures and in the total number of accommodated 
tourists has been unstable in recent years. 

There are significant fluctuations in the structure 
of international tourists for the purpose of travel. In 
particular, the share of business tourism differs 
significantly in recent years. In 2007, the main flow of 
foreign tourists came to Moldova on business and 
professional trips (58%). In 2010, the main purpose of 
the arrival of foreign tourists to Moldova was 
recreation, rest and leisure (61%). In 2017, 78% of 
foreign visitors came to Moldova for rest, while the 
share of business trips was only 17% [2]. However, 
despite such a big difference in these numbers, 
according to the World Tourism and Travel Council 
(WTTC), the amount that goes to the budget of Mol-
dova from the costs of tourists to rest (56%) and busi-
ness (44%), differ not so much considerably [9].For 
Moldovan tourists traveling abroad, the main purpose 
of the tourist trips was and remains leisure and rest 
(90% in 2007, 98% in 2010 and 99% in 2017) [2]. 

 
lic of Moldova for 1992-2017 (compiled by the 

2005 there was an active growth in the number 
of American tourists in our country. In 2000, 1030 
American tourists visited Moldova, then in 2003 - 

2504, and in 2005, 3,088 people. 
However, already in 2006 the number of American 
tourists to Moldova decreased three times (1066 
people) and continued to decline steadily during the 

2009. up to 194 people. In subsequent 
2017), the number of American tourists in 

Moldova has stabilized at around 500 people per year 
(from 451 in 2010, to 579 in 2013 and 598 in 2017). 
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Table 2. The Number of Foreign Visitors Arriving in the Republic of Moldova through Travel 
Agencies and Tour Operators, by Countries of Origin, for 2000-2017 [1] 

 2000 2005 2010 2014 2017 
Total 18964 25073 8956 14362 17497 

includingfrom:      
Romania 2341 3496 1698 3046 2916 
Russian Federation 5146 3294 1327 1999 1682 
Ukraine 1969 3406 730 1537 1264 
Germany 537 703 482 708 1183 
Poland 358 443 204 430 1101 
USA 1030 3088 451 564 598 
Japan 79 82 93 68 520 
Italy 594 1141 474 575 442 
Turkey 2548 3038 526 692 360 
Israel 228 296 225 531 225 

 
Similarly, an unusual trend is seen in the tourists 

from Romania. During the period 2000-2007, the 
growth of the tourist flow of Romanian tourists in 
Moldova was quite stable (1929 people in 2002 and 
3496 people in 2005). However, in 2008 the number 
of Romanian tourists in Moldova decreased three 
times to 1070 people, and in 2009 it decreased to 765 
people. The growth of the number of Romanian 
tourists to Moldova that was observed during the peri-
od 2010-2016 reached and exceeded the indicator of 
2005 (3496 people) only in 2016, amounting to 3563 
people. 

Thus, we can conclude that the number of arrival 
tourists in the context of individual countries is 
extremely unstable. This can be seen not only in 
Russia, Ukraine and Belarus, but also in tourists from 
Romania, the United States, Germany, Japan, China 
and other countries. 

The number of Moldovan citizens traveling abroad 
for tourist purposes almost invariably grows (see Ta-
ble 3). In 2000 32 thousand tourists left Moldova, but 
in 2017–229.3 thousand tourists. 

Among the countries, the largest consumers of 
Moldovan tourists in recent years, we note Turkey, 
Bulgaria, Romania and Greece, which today constitute 
the first four leaders among Moldovan tourists. The 
share of these four countries in 2017 accounted for 
84% of all organized tourist trips. Ukraine sharply lost 
its position in the market of Moldovan departure 
tourism in 2014. The number of Moldovan tourists in 
Ukraine has decreased from 14.8 thousand people in 
2005 (market share - 26%) to just over 3 thousand in 
2015, which was less than 2% of the Moldovan 
departure tourism market. However, in 2016 this indi-
cator again reached the level of 2000, and in 2017 it 
amounted to 7.5 thousand people already. Germany's 
share in the Moldovan departure tourism (in 2000 - 
9.7%, in 2015 - 0.3%) decreased so much that in 2016 
it already is not one of the top ten leading countries for 
the reception of Moldovan tourists. It is worth noting 
the sharp increase in tourist trips to Egypt - 10102 
people in 2017, compared with 2800 people in 2016. 

 
Table 3. The Number of Moldovan Tourists who traveled abroad through Travel Agencies and Tour 

Operators, by Destination Countries, for 2000-2017 [3] 
 2000 2005 2010 2014 2017 

Total 32452 57231 117204 180646 229349 
includingin:      
Turkey 652 12526 50305 63513 81928 
Bulgaria 3329 10079 31303 60289 53736 
Romania 7975 8413 7938 18437 31299 
Greece 134 414 2023 15358 23669 
Egypt 60 257 6468 3786 10102 
Ukraine 4878 14807 11201 2921 7537 
Spain 130 53 93 1591 3210 
Italy 1853 249 494 2079 2425 
TheCzechRepublic 1891 92 769 1186 2208 
Hungary 2359 1802 600 1059 1380 
Austria 1656 72 931 906 901 

 
Not the first year the leader in the outbound 

tourism market of Moldova is Turkey. Despite the 
problems in the country and the overall decline in the 

number of tourists choosing Turkey for their tourist 
trip, in Moldova it is also popular, thanks to attractive 
prices and a wide range of services offered. Interest 



99 

towards Bulgaria is also great in Moldova. Taking into 
account the active position of the Bulgarian 
government in promoting the tourist direction of its 
country,it can be assumed that the number of Moldo-
van tourists in this country will continue to grow and 
exceed the level of 2017 (53.7 thousand 
people).Romanian tourist destination in the Moldovan 
departure tourism again ranks third. Thanks to the 
growth of 25% per annum (from 24.9 to 31.3 thousand 
people) we can expect a further increase in the number 
of Moldovan citizens among tourists visiting Roma-
nia. 

In the low price segment Greece is attractive for 
Moldovan tourists, which in the difficult economic 
situation in the country is actively supported by the 
Greek government. In 2010, the number of Moldovan 
tourists in Greece was 2.0 thousand people, but it 
annually grew from 40% to 100%. As a result, in 2017 
the number of Moldovan tourists in Greece reached 
23.7 thousand people (exceeding 13% of outbound 
tourists) and, obviously, will continue to grow [3]. 

The defining criterion for a mass Moldovan tourist 
was, remains and will be such in the medium price of 
a tourist trip. The main goal of Moldovan tourists 
abroad is summer vacation at sea, rarely in the 
mountains. 

Another important indicator characterizing the 
situation in the tourist sphere of Moldova is the 
country's position in the World Economic Forum's 
The Travel & Tourism Competitiveness Report. 
Moldova's place in the global rating of the 
competitiveness of the travel and tourism sectors 
ranged from 95th place in 2007, up to 93 in 2009, 99 
in 2011 and 102 in 2013. In 2015, Moldova was at the 
111th place, and in 2017 - at the 117. However, in 
2007, 124 countries were considered, and in 2017 - 
136 countries. Despite moving from the 95th to the 
117th place, Moldova in 2007 was the 29th country 
from the end, and in 2017 it was on the 20th place 
from the end of the list. According to the rating of the 
WEF, Moldova ranked at the 117th place between 
Ethiopia (116th place and 3.10 points) and Algeria 
(118th place and 3.07 points) from 3.09 points.  

Since 2015, the WEF has changed the 
methodology for calculating the competitiveness index 
of the travel and tourism sectors. The previously used 
subindex standards, the business climate and 
infrastructure and human, cultural and natural 
resources [7] have been changed to a favorable 
environment, tourism and travel policy, infrastructure 
and natural and cultural resources (see Table 4). 

Table 4. Rating of Travel and Tourism in Moldova for 2017 by Index and Competitiveness 
Indicators, Compared with the Rating for 2015 [8] 

 Position /136 
(2017) 

Points 
 (1-7) 

Position/141 
(2015) 

Travel and tourism competitiveness index  117 3,1 111 
Enablingenvironment   61 

Business Environment 123 3,8 115 
Safety and Security 69 5,4 64 
Health and Hygiene  34 6,1 22 
Human Resources and Labour Market 90 4,3 68 
ICT Readiness 74 4,3 63 

T&T Policy and Enabling Conditions   116 
Prioritization of Travel and Tourism 120 3,4 114 
InternationalOpenness 119 2,1 123 
PriceCompetitiveness 32 5,4 64 
Environmental Sustainability 79 4,1 60 

Infrastructure   106 
AirTransportInfrastructure 110 2,0 119 
Ground and PortInfrastructure 103 2,5 109 
TouristService Infrastructure 105 2,8 95 

NaturalandCulturalResources   140 
NaturalResources 136 1,6 139 
Cultural Resources and Business Travel 129 1,2 135 

 
Considering the attractiveness of Moldova for 

tourism in certain indicators of competitiveness in 
2017, we note a significant spread of the rating places 
from the 32nd - in terms of the competitiveness of 
prices, which this year was the best for Moldova, to 
the worst - for 136th, for the indicator natural 
resources. 

It can be seen from the table that out of the 14 
main components of competitiveness, Moldova has 
high indicators in health care and hygiene (34), as well 
as in security (69th place). In terms of the readiness of 
information and communication technologies, Moldo-

va has the 74th place, ecological situation has 
occupied the 79th place, and human resources and 
labor market - the 90th. The WEF experts ranked the 
lowest places, along with natural resources, in Moldo-
va, with such indicators as cultural heritage and busi-
ness tourism (129), business environment (123) and 
the priority sectors of travel and tourism (120), despite 
the fact that tourism in Moldova is legislated is 
designated as one of the priority areas of the national 
economy. 

Considering the transport component, which is one 
of the most important sectors of tourism, since all 
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components of the transport sector affect tourism and 
travel and are directly involved in the process of 
forming a tourist product, we note that it traditionally 
occupies low positions in the rating of competitiveness 
in Moldova. In general, the transport component of the 
Moldova tourism industry is characterized by the 
presence of a certain infrastructure and a number of 
modes of transport. Moldova is an accessible 
destination for neighboring countries. Access to our 
country is facilitated by the presence of a large 
number of points of transition of the state border with 
Ukraine and Romania. International railway and air 
communication allows to expand the range of 
potential transport links, however, air transportation is 
limited by the ability to take certain types of aircraft 
with a small average payload. 

It should be noted that in the state of the 
infrastructure facilities of the Moldova’s transport 
complex for the past 10-15 years there have been no 
radical, qualitative changes. Thus, the port, road and 
air transport infrastructure of Moldova is largely 
uncompetitive in the world and, especially, in the 
European tourism market. It is necessary to take a set 
of measures to improve the transport infrastructure of 
Moldova. The most important direction here, in our 
opinion, is the railway system. 

The 2017 WEF report also noted that Moldova's 
tourism industry in the country's GDP is at the level of 
US$ 60 million. The number of employed in the 
tourism of Moldovan citizens is 9.5 thousand 
employees. The share of tourism in GDP in Moldova 
is extremely small compared to the world average and 
is 1.0%. The share of tourism in the total employment 
in Moldova is 0.8%, which is also insignificant. 

At the present stage in the tourist sphere of Mol-
dova there are many unresolved problems, which 
leads to its low competitiveness and is expressed in 
weak economic indicators. Moldova has access to the 
sea, but there is no sea, as there are no mountains. 
These are serious problems for the promotion of the 
national tourism product. Their absence reduces the 
competitiveness of Moldova in the regional tourism 
market. Among the reasons hampering the radical 
qualitative growth of the regional tourism system in 
Moldova, it should also be noted the weak adaptation 
of the national legislative and executive system of the 
country (at the national and local level) to 
international and European norms and rules. In 
addition, the indicators achieved by the transport 
component of providing tourists and travelers in Mol-
dova are recognized in the international arena as 
inadequate compared to other countries. According to 
the World Economic Forum in Davos, the port, road 
and air transport infrastructure of Moldova is not 
competitive enough in the world and especially in the 
European tourism market. At the same time, the pro-
blem of registering the number of people entering and 
leaving the country on the basis of travel purposes 
remains unresolved. Also, work has not started on the 
development of the methodology of satellite tourism 
accounts [10], and in particular the Moldovan 
statistical accounting system has not been adapted 

according to the UN document “Tourism Satellite 
Account: the Recommended Methodological Basis”. 

The tourism sector of Moldova as a whole and its 
individual components are currently poorly provided 
with regulatory documents based on the principles and 
recommendations of the world (UNWTO, WTTC, 
IH&RA) and regional (EU) structures. This applies to 
rural, social and wine-making tourism, activities of 
accommodation facilities, food, entertainment, etc. 

The state should take a constructive part in solving 
the totality of these problems, including in the sphere 
of sectoral regulation and state policy in the sector of 
travel and tourism, in the direction of the priority of 
this sector for the national economy. In our opinion, in 
order to increase the competitiveness of the regional 
tourism product, the authorities of Moldova should 
investigate the strengths and weaknesses of the 
national tourism industry and Moldova as a whole. 

Despite such unsatisfactory assessments of 
Moldova's tourism competitiveness by the world ex-
pert community, the country has unique natural and 
anthropogenic objects of the tourism industry, objects 
unique from the point of view of the world 
community. In the rating of the World Economic 
Forum, Moldova is referred to a relatively small group 
of countries that have on their territory objects of the 
world cultural and historical heritage included in the 
UNESCO list. It includes, for example, the banks of 
the Seine in Paris (with the Louvre, the Eiffel Tower 
and the Tuileries Gardens); Notre-Dame Cathedral 
(France); the Tower of London; the Westminster Pala-
ce, the Westminster Abbey and St. Margaret's Church 
(London, UK); New York's Statue of Liberty; 
Yellowstone National Park (USA); the Moscow 
Kremlin and the Red Square; the great Wall of China; 
Egyptian pyramids and other objects. 

Since 2005, Moldova has been listed as a UNES-
CO World Heritage Site. This object is the Struve 
Geodetic Arc, the elements of which are found on the 
territory of our country. One of the 27 parking points 
was restored near the village of Rudi in the Soroca 
district. There are pictures of one more excavated 
parking point in the Cimișlia area, but it has not been 
restored. But in our country only a few are aware of 
this national treasure and the state practically does not 
promote this unique tourist resource of world 
significance. 

From other objects unique to foreign tourists, it is 
possible to note the Moldovan holders of records from 
the Guinness book. These are the wine cellars Cricova 
and MileştiiMici. As well as candidates for inclusion 
in the UNESCO World Heritage List from Moldova - 
OrheiulVechi,Chernozem soils of the Bălți steppe [5]. 
AndOrheiulVechiis not included in the application 
form for the first time. In 2007, an application was 
submitted for the “OrheiulVechi Historical and 
Archaeological Complex”, and in 2014 - for the 
“OrheiulVechi Archaeological Landscape”. There is a 
talk about the application for archaeological objects 
“Butuceni” and “Mașcăuți” [12], but on the official 
website of UNESCO this application is not available 
for today. 
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Also in Moldova there are a lot of rural tourism 
facilities that provide services for traditional 
accommodation of visitors in rural areas; giving 
visitors the opportunity to participate in rural work 
and hobbies; acquaintance with local folklore, local 
entertainments and traditions; presentation of folk 
crafts with the opportunity to participate in the process 
of these works; providing the opportunity to purchase 
items made by craftsmen. Among them one can 
mention the tourist complex Vila ETNICA, 
SatulMoldovenesc, HanulluiHanganu, La Horeşti, 
Country tourist complex “Fenix club”, Tourist hotel 
complex “Poiana Bradului”, etc. [14]. 

The most popular tourist destinations are 
monuments of culture, wine storages, monasteries, 
fortresses, nature reserves and guesthouses in rural 
areas, which together form demand in the sphere of 
domestic and inbound tourism. Currently 20 leading 
national tourist routes and 7 wine routes are being 
promoted. 

At the same time, it should be noted that the diver-
se types of activities covered by rural tourism, in our 
opinion, are insufficiently provided with the 
regulatory framework for management, regulation and 
development in Moldova. This problem is often noted 
by various authors who offer separate measures to 
improve in this direction. We consider the 
development and adoption of a national law on rural 
tourism to be the central link in the strategic manage-
ment of rural tourism. At the same time, this law in no 
way should remain the only document of administrati-
ve strategic management of the regional sphere of 
rural tourism. An integrated, systematic approach to 
the implementation of this problem should be 
developed, using mechanisms of national, territorial 
and other strategies, plans and programs based on 
elements of strategic management, including, for 
example, SWOT analysis. 

Conclusions. Tourism in Moldova is not 
sustainable. Although the number of tourists arriving 
to Moldova during 2010-2017 is steadily growing, in 
comparison with 1990s and 2000sit is 3-5 or more 
times lower. The number of inbound tourists in the 
context of individual countries is extremely unstable. 
The instability of quantitative characteristics of the 
industry is accompanied by a low evaluation of the 
quality of Moldovan tourist services. In the global 
ranking of the travel and tourism 
competitiveness,place of Moldova changed from95thin 
2007, to 117th in 2017. The very inclusion of Moldova 
in the global rating competitiveness is a testimony of 
certain merits in the sphere of tourism, however, the 
117thplace of Moldova is the last among the European 
countries. The highest scores in 2017 were awarded to 

the country for the price competitiveness, health and 
hygieneand safety and security. At the same time, the 
country's natural and cultural resources, international 
openness, air transport infrastructure, business 
environment and priority of the tourism sector were 
worst evaluated. 

As part of the strategic management of the 
development of the regional tourist complex in Mol-
dova, the laws “On tourism” (2000) and “On the 
organization and implementation of tourism activities” 
(2006), which proclaim the tourism industry as a 
priority sphere of the economy, have become 
significant events in the regulation of tourism. Such 
documents as the Sustainable Tourism Development 
Strategy for 2003-2015, the Concept of Tourism 
Development in the Republic of Moldova up to 2005, 
the National Program for Tourism “Wine Route in 
Moldova”, the chapter of rural tourism in the National 
Program “SatulMoldovenesc”, etc.In 2014, the 
Government of the Republic of Moldova approved a 
new, improved Strategy for Tourism Development 
until 2020, “Tourism 2020”. However, by the time of 
its adoption, this strategy has become obsolete 
compared to similar international documents, for 
example, within the framework of the United Nations, 
the UNWTO project: “Tourism Towards 2030” 
(2011). 

The results of the analysis revealed the need for a 
radical change in the current state of things in the 
sphere of strategic management of the development of 
the regional tourist complex in Moldova. In order to 
provide sustainable development of international 
tourism in Moldova we recommend to develop on the 
principles of the world community (UN, IMF, OECD, 
WTO, UNWTO, etc.) and the European Union: 

• a new version of the Law on Tourism, which is 
really capable of realizing the declared priority of the 
industry in the national economy; 

• laws on rural, social and ecological tourism; 
• strategies for the development of the industry 

until 2030; 
• strategic normative documents for the 

functioning of such sectors as accommodation, trans-
port, food and entertainment, harmonizing them with 
international and European norms, recommendations 
and rules. 

Besides, more attention should be paid to the 
promotion strategy of such objects as the Struve 
Geodetic Arc, which is included in the UNESCO 
World Heritage List, the wine cellars Cricova and 
MileştiiMici, included in the Guinness Book of Re-
cords and other unique tourist sites in Moldova. 
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Актуальность проблемы. В начале ХХI века 
туризм стал одним из ведущих направлений 
социально-экономической, культурной и 
политической деятельности значительного 
большинства государств и регионов мира. В 
области туризма тесно переплетены интересы 
культуры, транспорта, безопасности, гостиничного 
бизнеса, и другие. С учетом внутреннего туризма, 
почти половина населения земного шара из года в 

год становится туристами. Туризм занимает 
существенное место и в международных 
отношениях: с 7 млрд. человек на планете 
приблизительно  1 млрд. ежегодно посещают 
зарубежные страны в туристических целях. 
Именно поэтому актуальным является выяснение 
особенностей и тенденций развития 
международного туризма в мире. 
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Анализ последних научных исследований и 
публикаций. Особенности международного 
туризма изучало немало ученых-экономистов. В 
частности, С. Максименко анализирует 
международно-правовые аспекты туристической 
деятельности; А.Ю. Александрова – исследует 
статистику международного туризма. Однако, вне 
поля зрения исследователей остаются 
общемировые особенности и современные 
тенденции развития международного туризма. 

Целью статьи является анализ характерных 
особенностей развития международного туризма в 
мире. 

Международный туризм - существенная 
составная часть инновационного развития любой 
страны в долгосрочной перспективе, 
экономически выгодна и экологически безопасная 
отрасль экономики, источник валютных 
поступлений и средство для обеспечения 
занятости. Индустрия туризма (включительно 
внутренний) является крупнейшей по числу 
занятых рабочих мест в мире - 297 млн. 

Международный туризм характеризуется 
рядом особенностей. Во-первых, неотъемлемой 
частью международного туризма и главной его 
особенностью является туристические 
формальности. Пересечение государственной 
границы связано с определенными 
формальностями: оформлением загранпаспортов и 
виз, прохождением таможенных процедур, 
валютным медицинским контролем. Эти правила 
вводятся государством в целях борьбы с 
незаконной миграцией, международным 
терроризмом, торговлей наркотиками, 
проституцией и т.д. и обеспечивают 
установленный порядок въезда в страну и выезда 
из нее. Специальные службы проверяют 
следование туристами паспортно-визового 
режима, требований о вакцинации (прививки), 
правил и требований провоза через границу вещей, 
товаров, валютных средств и проведения 
мероприятий по обмену валюты. Чем больше 
различия денежных систем государств, больше 
препятствий на пути свободного перемещения 
людей, значительные языковые барьеры, тем 
существеннее отличие международного туризма от 
внутреннего. 

Другая особенность международного туризма 
носит экономический характер и раскрывается 
через влияние, которое международный туризм 
имеет  на платежный баланс страны. Иностранные 
туристы, оплачивая товары и услуги, 
обеспечивают поступление валюты в бюджет 
принимающей страны и тем самым активизируют 
ее платежный баланс. Поэтому приезд 
иностранных туристов получил название 
активного туризма. И наоборот, выезд туристов 
связан с оттоком национальной денежной единицы 
из страны их постоянного проживания. 
Международные платежи по туристским 
операциям такого рода фиксируются в пассиве 
платежного баланса страны - поставщика 
туристов, а сам туризм именуется пассивным. 

Деление на активный и пассивный, исходя из 
особенностей отражения финансовых результатов 
туристской деятельности в платежном балансе, 
свойственно только международному туризму и не 
распространяется на внутренний туризм. 

Статистика международного туризма включает 
два основных раздела: статистика туристских 
потоков и статистика туристских доходов и 
расходов. Для каждого из них Всемирная 
туристическая организация (ВТО) разработала 
список основных показателей, информативных и 
быстро измеряемых. Важнейшими показателями 
туристических потоков является количество 
приездов (отъездов) и продолжительность 
пребывания. 

Количество приездов (отъездов) - это число 
зарегистрированных туристов, прибывших в ту 
или иную страну (выбывших из нее) за 
определенный период времени, как правило, 
календарный год. 

Поскольку турист может побывать в 
нескольких странах в течение года и даже в 
пределах одной поездки посетить разные 
государства, фактическая численность туристов 
меньше количества приездов. 

С точки зрения значимости туризма для 
экономики страны, все страны мира можно 
условно поделить на 3 группы: 

- страны, для которых туризм не является 
важной статьей доходов, и поэтому мало 
заинтересованы в дополнительном привлечении 
туристов; 

- «благополучные» страны - для них туризм 
является значительной статьей доходов, и туристы 
активно посещают их; 

- «неблагополучные» страны - туризм для них 
является важной статьей доходов, но поток 
туристов снижается вследствие сложившегося по 
определенным причинам негативного имиджа. Это 
страны, доходы которых сильно зависят от 
туризма, но которые имеют неустойчивую 
репутацию (Турция, Египет, Кипр, Израиль). Они 
предлагают достаточно комфортный и недорогой 
отдых, однако различного рода события, 
происходящие в этих странах, регулярно 
отпугивают туристов. 

ВТО выделяет шесть туристских 
макрорегионов мира: 

1. Европейский - страны Западной, Северной, 
Южной, Центральной и Восточной Европы, 
включая все бывшие республики СССР, а также 
государства Восточного Средиземноморья 
(Израиль, Кипр, Турция); 

2. Американский - страны Северной, Южной, 
Центральной Америки, островные государства и 
территории Карибского бассейна; 

3. Азиатско-тихоокеанский - страны Восточной 
и Юго-Восточной Азии, Австралия и Океания; 

4. Африканский - страны Африки; 
5. Южный - Азиатский - все страны Южной 

Азии; 
6. Ближневосточный - страны Западной и Юго-

Западной Азии, Египет и Ливия. Самыми 
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безопасными странами для туристов Острова АВС 
(Аруба, Бонайре и Кюрасао), Сингапур, Исландия, 
Швейцария, Бутан, Новая Зеландия, Ирландия, 
Кипр, Дубаи [2]. 

Международный туризм в мире крайне 
неравномерен, что объясняется в первую очередь 
разными уровнями социально-экономического 
развития стран и регионов. Туризм не является 
товаром первой жизненной необходимости, 
поэтому он становится необходимым человеку 

только при определенном уровне доходов и при 
определенном уровне состоятельности общества. 

Наибольшее развитие международный туризм 
получил в западноевропейских странах. На долю 
этого региона приходится свыше 70% мирового 
туристического рынка и приблизительно 60% 
валютных поступлений.  

Динамика изменений международных 
туристских прибытий по регионам изображена на 
рис. 1. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Динамика изменений международных туристских прибытий по регионам 
 
Международный туризм способствует 

диверсификации экономики, образуя отрасли, 
обслуживающие сферу туризма. Сегодня 
индустрия туризма является одной из форм 
международной торговли услугами с самым 
динамичным развитием. По прогнозам Всемирной 
Туристской Организации, до 2030 г. количество 
международных туристских поездок составит 1,8 

млрд., а доходы от туризма достигнут 
11000000000000 долларов, при общем обороте 
мировой индустрии туризма больше 8 трлн. 
долларов. Согласно ВТО в 2017 году количество 
международных туристических поездок возросло 
на 6.8%, это самый высокий показатель начиная с 
2009 года (рис. 2). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 2. Динамика изменений международных туристических поездок 
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Согласно данным ВТО, в мире насчитывается 
15 стран, специализирующихся на туристических 
услугах, поступления, от туризма которых 
превышают доходы от экспорта, зачастую во 
много раз. К ним относятся небольшие островные 
государства в зоне влажных субтропиков и 
тропиков - Барбадос, Сейшельские острова и 
другие. В примерно 45 странах поступления от 
туризма превышают четверти объема экспорта 
(это, в основном, развивающиеся, со 
слаборазвитой экономикой). Для 38% стран 
туризм - главный источник дохода, а для 83% 
стран туризм является одним из пяти основных 
источников дохода. 

Индустрия туризма является весьма сложной 
системой, степень развития которой зависит от 
степени развития экономики страны в целом. В 
ней остро проявляется необходимость 
государственной финансовой поддержки. В обмен 
на финансовые вложения в туризм страна 
получает: 

- быстрый возврат средств (4-8 лет); 
- рост национального дохода без 

осуществления расхода сырья; 
- рост занятости населения; 
- рост поступления валюты. 
Под поступлениями от международного 

туризма подразумевается плата за товары и 
услуги,  которая осуществляется иностранными 
туристами во время их пребывания в стране, за 
исключением прибыли от дополнительной 
занятости и оплаты международного транспорта. 
Кроме расходов на проезд в страну и обратно, 
иностранный турист тратит на питание около 40% 
своих расходов, на проживание - 30%, на проезд 
внутри страны - 8%, прочие расходы - 22%.  

Если рассматривать особенности развития 
международного туризма в Украине, то 
безусловно, основной ее задачей в участии в 
международных туристических отношениях, 
является получение как можно большей доли 
мировых туристических доходов. 

Необходимо также заметить, что 
туристические продукты Украины значительно 
дешевле, чем аналоги в Европе. При рыночной 
доле туристических доходов 3,8%, Украина 
получает лишь 0,3% от общеевропейского дохода 
в этой сфере. Этот показатель является самым 
низким в Европе и свидетельствует, во-первых, о 
низкой доходности этой отрасли и, во-вторых, о 
низкой стоимости туристических продуктов, что 
позволило увеличить количество туристических 
прибытий из-за рубежа. 

О возможности участия Украины в 
международном туризме, то ее следует 
рассматривать в двух аспектах: внешняя и 
внутренняя возможность. 

Внешнюю возможность въездного туризма 
обеспечивают страны-доноры. Для того, чтобы 
оценить потенциал стран-доноров и географию их 
размещения, следует обратиться к данным 
Всемирной туристической организации 
свидетельствующей о том, что, во-первых, 

значительное количество лидеров международных 
туристических расходов являются достаточно 
близкими соседями Украины, что позволит 
создавать относительно дешевые туристические 
продукты. Во-вторых, учитывая затраты, 
приходящиеся на душу населения, больше всего на 
международные туристические услуги тратят 
граждане стран Европы. Это также 
свидетельствует о благоприятной возможности 
для Украины по интеграции в Европейское 
пространство международного туризма [1]. 

Внутренние возможности участия Украины в 
международных туристических отношениях 
необходимо рассматривать через призму 
природных и человеческих факторов. Что касается 
природных факторах, то согласно перечню 
культурного наследия ЮНЕСКО в Украине 
сосредоточено значительное количество всемирно 
признанных культурных и исторических объектов 
(комплекс «София Киевская», Киево-Печерская 
Лавра, г. Львов и др.) [3]. Не вызывает сомнений 
богатый природный и культурный потенциал 
Украины, который оценен не только 
международными организациями, но признан и 
охраняется постановлениями и указами органов 
государственной власти [4]. 

Внутренние возможности субъективного 
характера (человеческий фактор) зависят прежде 
всего от политики касательно данного  вопроса, 
поскольку бурное развитие туристического 
предпринимательства не вызывает сомнения. 

С целью упрощения участия Украины в 
международном туризме стоит усовершенствовать 
государственное регулирования этого вопроса. А 
именно: создать предпосылки для развития 
инфраструктуры туристического сектора 
(аэропорты, дороги, гостиничные и 
развлекательные комплексы), надлежащим 
образом осуществлять лицензирование, 
сертификацию и стандартизацию участников 
экономических отношений рынка туристических 
услуг, проводить разработку государственных 
программ поддержки развития туризма, 
предусматривающие агитационную и рекламную 
работу в СМИ, на международных туристических 
форумах и выставках, в сети Интернет по 
созданию положительного имиджа региона и 
качественной информационной среды.  

Туристическое предпринимательство 
постоянно растет в нашей стране, однако 
большинство его субъектов предлагают 
зарубежные туристические продукты и 
способствуют выездному туризму, а это влечет 
отток средств за границу. Только слаженная и 
последовательная государственная политика 
способна создать предпосылки для обеспечения 
Украины главного места в международных 
туристических отношениях. 

Следовательно, можно утверждать, что 
основными особенностями международного 
туризма является его способность обеспечить 
значительные денежные поступления в 
государственный бюджет, а также наличие ряда 
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формальностей, которые необходимо соблюдать 
всем участникам. Важной особенностью 
международного туризма является 
неравномерность его распространение в мире, 
поскольку туризм не является товаром первой 
необходимости и в основном распространен среди 
населения с высоким уровнем доходов. 
Особенностью международного туризма в 

Украине является наличие благоприятных 
обстоятельств для развития въездного туризма 
(близость к наиболее путешествующим странам 
Европы, наличие важных туристических 
объектов), которая сочетается с несовершенным 
государственным регулированием данной сферы, 
которому следует уделять больше внимания. 
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REZUMAT 
Prezenta cercetare este dedicată problematicii privind consumul de droguri  la adolescenţi și răspunderea ju-

ridică pentru circulaţia ilegală a drogurilor. Întru realizarea acestei cercetări, a fost utilizată literatura de specialitate 
şi studiile de caz inclusiv și practica judiciară, prin aceasta asigurându-se corelaţia aspectelor teoretice cu soluţiile 
propuse în lucrare la nivel moral, etic, psihologic și juridic.  

Au fost folosite multiple izvoare normative de referinţă, precum şi lucrări ştiinţifice ale savanţilor autohtoni 
şi din străinătate. În urma cercetărilor efectuate, a fost elucidată natura psihosocială şi juridică a consumului  de 
droguri, a contravențiilor și infracţiunilor săvârşite în sfera circulaţiei drogurilor, etnobotanicelor sau analogii aces-
tora. De asemenea, a fost analizată consilierea individuală  în  tratamentul  şi  prevenirea  narcomaniei, precum și au 
fost descoperite și redate strategiile  de prevenire a consumului de droguri. 
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SUMMARY 
Is devoted to the scientific research on drug abuse among adolescents and legal liability for the illegal 

circulation of drugs. Specialized literature and case studies were used in order to achieve this results, including 
judicial practice, thereby ensuring the correlation of the theoretical aspects with the solutions proposed in the work 
at a moral, ethical, psychological and legal level. 

Thus, there was used a plenty of normative sources and scientific works of our and foreign authors as well. 
This research reveales the psychosocial and legal nature of drug use, contraventions and crimes committed in the 
sphere of drug trafficking, ethnobotanics or their analogues. Individual counseling in the treatment and prevention of 
drug addiction has also been analyzed, and drug prevention strategies have been discovered and replicated. 
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Din antichitate sunt cunoscute plantele care conţin 

substanţe cu efect stupefiant. În papirusurile Edvin 
Smit, Herst, Cester-Bitti se conţin sfaturi la folosirea 
plantelor ce conţin substanţe cu efect majorat. Oame-
nii din trecut cunoşteau efectul sedativ a macului şi 
cânepei. Dar aceste plante se întrebuinţau numai la 
ceremoniile rituale. Istoricii presupun, că răspândirea 
drogurilor a început din regiunea Orientului Apropiat, 
Mării Mediterane prin Persia şi India, mai tîrziu prin 
China. Apoi drogurile au apărut şi în Europa Occiden-
tală prin Turcia, Iran şi Statele Orientului Apropiat. 
După războiul Franco-Pruss din 1870-1871 în Europa 
a avut loc primul „vulcan” a narcomaniei. Al doilea 
„vulcan” în perioada după primul Război Mondial. 
Acţiunile întreprinse, legile apărute în diferite ţări, 
lichidarea depozitelor de groguri au contribuit la dimi-
nuarea acestui „vulcan”. Noul „vulcan” al narcomaniei 
a apărut în anii ’60 a secolului XX în SUA şi Canada. 

Din anii 80 răspândirea are caracter pandemic şi cu-
prinde tot Pământul întregă  [1, p. 37]. 

Actualmente nu există ţară asupra căruia nu se răs-
frâng consecinţele negative a narcomaniei. În ultimii 
ani se menţine o tendinţă a „globalizării” problemei de 
droguri. Evident, că în aceste împrejurări „nu a fost 
trecută cu vederea” nici Republica Moldova. Tot din 
anii ’80 ai secolului trecut se observă şi în ţara noastră 
răspândirea narcomaniei. Dacă în anul 2015 au fost 
înregistrate şi depistate doar 204 cazuri de narcomanie 
pe când în anul 2016 au fost înregistrate 1536 de ca-
zuri. 

Practic, începând cu anul 2016, răspândirea nar-
comaniei în Republica Moldova a căpătat caracter 
epidemic. Narcomania (în greceşte - narke, înţepenire, 
dar şi mania, nebunia, furia) este deprindere bolnăvi-
cioasă şi foarte pronunţată a organismului cu unele 
substanţe toxice care acţionează asupra sistemului 
nervos central, provocând grave tulburări psihice. 
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Organismul se obişnuieşte într-un timp relativ scurt cu 
deşeurile toxice. În doze mici, narcoticele provoacă 
aşa-numită stare de euforie - senzaţie falsă de veselie, 
bunăvoinţă. În doze mari - stare de beţie, ameţeală, 
somnul narcotic şi chiar intoxicaţii grave deseori duc 
la deces. Unele substanţe narcotice provoacă iluzii şi 
halucinaţii. 

Narcomania reprezintă o maladie dificilă provoca-
tă de intoxicarea acută habituală ori cronică a orga-
nismului uman cu substanţe narcotice sau cu alte tipuri 
de substanţe cu efect stupefiant. La ora actuală se 
spune că narcomania este ciuma secolului al XXI-
lea, maladia societăţii contemporane. Ea are reper-
cusiuni negative în aspect: juridic - prin incidenţa 
faptelor ilicite săvârşite în urma consumului de drog; 
medical - sărăcirea genofondului condiţionat de igiena 
contingentului consumatorilor de drog;  
psihopedagogic - prin degradarea moral-etică a con-
sumatorilor; social - prin degradarea în ansamblu a 
societăţii. 

Trăim azi într-un secol despre care se spune că este 
un secol al stresului. Există mai multe metode de eli-
minare a acestui stres. Unele dintre acestea nu sunt 
interzise oficial: alimentele, fumatul, alcoolul. Toate 
aceste metode de eliminare a stresului se transformă 
treptat în dependenţă: potolirea stresului cu alimente, 
fumatul în stare de nervozitate,  alcoolul ca o metodă 
de a uita de cotidian. Este o practică neinterzisă de 
stat.  

Consumul de droguri de asemenea este considerat 
o metodă de eliminare a stresului. Dar este o metodă 
ilegală. Deşi, atât metodele de eliminare a stresului 
permise de lege, cât şi cele nepermise au acelaşi rezul-
tat: detaşarea de realitatea cu problemele ei. În grupul 
de risc deseori ajung copiii de vârstă adolescentină, 
care trec prin „perioada neînţelegerii”, când părinţii nu 
le sunt prieteni sau se află departe. În acest caz, ado-
lescenţii caută metode de depăşire a emoţiilor, de 
eliminare a stresului. Şi unii găsesc în consumul de 
droguri [2, p. 25].  

În prezent, ca şi în toate vremurile de odinioară, 
din droguri fac parte substanţele care provoacă depen-
denţa pe care omul ulterior nu o mai poate înfrunta. 
Substanţele narcotice sunt canabisul, marijuana, haşi-
şul, preparatele opioide şi sedative. Somniferele, pre-
paratele împotriva cefaleei care conţin  codeină de 
asemenea se referă la medicamentele care conţin sub-
stanţe narcotice, de aceea nu sunt eliberate din farma-
cii fără prescripţie medicală. Drogurile, substanţe 
medicamentoase, curative şi chimice, pot fi sub formă 
de comprimate, pulbere, lichid. Totodată, nu există 
droguri grele şi uşoare, căci toate au acelaşi rezultat – 
dependenţa. Omul devine rob, şi unul conştient. 

Pe data de 26 iunie în lume este marcată Ziua in-
ternaţională de luptă împotriva narcomaniei, care are 
drept scop de a atenţiona populaţia asupra acestei 
grave probleme sociale şi de sănătate, de a motiva 
persoanele afectate să renunţe la consumul de droguri 
şi a promova un mod sănătos de viaţă. Consumul de 
droguri şi traficul ilicit al substanţelor stupefiante pune 
în gardă întreaga comunitate internaţională. Problema 
consumului de droguri printre tineri şi narcomania în 
Republica Moldova ia proporţii din ce în ce mai mari, 

devenind un factor serios ce influenţează negativ dez-
voltarea societăţii, prezentând un pericol pentru sănă-
tatea publică. Începând cu anul 1986, răspândirea 
narcomaniei la noi în ţară a căpătat caracter epidemic. 
Conform datelor prealabile ale Dispensarului Republi-
can de Narcologie, de la începutul anului 2016 au fost 
înregistrate aproximativ 1536 persoane afectate de 
narcomanie, dintre care 15% - cu vîrsta pînă la 18 ani. 
În prezent, sub supravegherea medicală în cadrul sec-
ţiilor consultative ale instituţiilor medico-sanitare 
publice se află peste 10000 persoane afectate de nar-
comanie. Majoritatea au vîrsta de pînă la 30 de ani, 
aproximativ 90% din ei fiind bărbaţi. Principala cate-
gorie de populaţie vulnerabilă faţă de consumul de 
droguri este tineretul, adulţii avînd responsabilităţi 
sociale, profesionale, dar mai ales familiale, care îi ţin 
departe de tentaţiile de a consuma droguri. Tot mai 
frecvent sînt implicaţi în consumul de droguri minorii 
şi adolescenţii, numărul cărora pe parcursul ultimilor 
doi ani se menţine constant. În prezent la evidenţă  
specialiştilor narcologi sînt aproximativ 350 minori şi 
adolescenţi [ 3, p. 19]. 

O atenţie sporită se acordă acţiunilor de combatere 
a narcomaniei, menite să diminueze răspândirea infec-
ţiei HIV/SIDA în rândul consumatorilor de droguri. 
La sfârşitul anului 2017, ponderea persoanelor infecta-
te cu HIV în rândul consumatorilor de droguri consti-
tuie 39,9%. În ultimii ani se înregistrează o stabilizare 
a situaţiei privind mortalitatea în rândul consumatori-
lor de droguri din cauza supradozării, în anul 2017 
fiind înregistrate 26 de decese (a. 2016 – 39 decese, 
a.2015 - 41 decese, a. 2014 – 109, a.2013 - 131). Tot-
odată, situaţia la acest capitol rămâne îngrijorătoare. În 
cadrul Dispensarului Republican de Narcologie sînt 
aplicate metode contemporane de tratament antidrog, 
reabilitare şi recuperare psiho-socială etc. Tratarea 
bolnavilor de narcomanie se efectuează în mod ano-
nim, ambulator şi staţionar, prin metode tradiţionale şi 
netradiţionale. 

Ministerul Sănătăţii acordă o atenţie prioritară in-
formării populaţiei privind riscurile legate de consu-
mul de droguri şi acţiunile de profilaxie pentru preve-
nirea HIV/SIDA, etc. Pentru protejarea tinerilor contra 
narcomaniei este necesar de a implementa programe 
educaţionale şi de informare la toate nivelurile, de a-i 
familiariza cu consecinţele consumului substanţelor 
psihotrope, precum şi a-i motiva să adopte un mod 
sănătos de viaţă. Rezultate pozitive, însă, pot fi obţinu-
te doar prin reunirea eforturilor tuturor membrilor 
societăţii, organizaţiilor de toate nivelurile, a părinţi-
lor, pedagogilor, medicilor, organizaţiilor neguverna-
mentale. 

Aspectul cel mai studiat, dar şi cel mai controver-
sat al fenomenului drogurilor îl constituie cauzalitatea 
şi apariţia comportamentului de tip toxicoman. O 
primă problemă pusă mereu în discuţie de specialişti şi 
autorităţile delegate cu supravegherea socială a drogu-
rilor se referă la motivaţia pentru care indivizii, cei 
mai mulţi fiind tineri sau adolescenţi, recurg la dro-
guri.  

Toxicodependentul poate fi considerat o persoană 
de două ori dependentă de drog: fizic (în cele mai 
multe cazuri) şi psihic. Am spus „în cele mai multe 
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cazuri”, pentru că există droguri care nu provoacă 
dependenţă fizică, ci doar psihică. Deci, pentru cele 
mai multe cazuri de toxicodependenţă trebuie „tratate” 
ambele dependenţe: cea fizică şi cea psihică. Pentru 
dependenţa fizică există dezintoxicarea, care constă fie 
în tratament medicamentos simptomatic, care are rolul 
de a trata sevrajul (adică multitudinea de simptome 
fizice şi psihice ce apar la întreruperea bruscă a admi-
nistrării drogului), fie în tratament medicamentos de 
substituţie, prin înlocuirea drogului consumat cu 
metadonă sau alte produse farmaceutice. Cura ce dez-
intoxicare se realizează în unităţi medicale şi durează, 
în medie, cam două săptămâni. După realizarea curei 
de dezintoxiare, este nevoie ce consiliere psihologică 
sau psihoterapie, intervenţii ce se realizează în cabine-
tele specializate [ 4, p. 109 ]. 

Potrivit definiţiei Organizaţiei mondiale a Sănătă-
ţii, folosirea excesivă, continuă sau sporadică a drogu-
rilor este considerată drept consum ori abuz. Drogurile 
pot fi folosite de indivizi în mod: 

- excepţional, constituind în sine operaţiunea 
propriu-zisă de a încerca o dată sau de mai multe ori 
un drog, fără a continua această practică; 

- ocazional, folosire a drogurilor în formă inter-
mitentă, fără a se ajunge pînă la dependenţă fizică şi 
psihică; 

- episodic, folosirea drogurilor într-o anumită 
împrejurare; 

- simptomatic, folosirea drogurilor caracterizată 
de apariţia şi instalarea dependenţei. 

Comitetul de Experţi al Organizaţiei Mondiale a 
Sănătăţii a stabilit, în anul 1964, elementul comun - 
starea de dependenţă - care caracterizează abuzul de 
droguri, recomandând înlocuirea termenilor de „toxi-
comanie” şi „obişnuinţă” cu acela de „dependenţă”. 

În mod tradiţional, în întreaga literatură de specia-
litate despre toxicomaniile cu droguri (Gelder, 2004; 
Minahan, 2007; Gossop, 2006; Şelaru, 2008; 
Boişteanu, 2004), analizându-se etiologia complexă şi 
complicată, de natură socio-psiho-medicală, a condui-
telor toxicomane clasice, unde sunt abordate în special 
sau exclusiv toxicomaniile cu dependenţă de substan-
ţe.  

Odată administrată „substanţa narcotică” de către 
om, poate provoca necesitatea consumul iterative de 
substanţe narcotice ori de alte substanţe cu efect stupe-
fiant, care mai apoi declanşează sindromul de absti-
nenţă în lipsa substanţelor narcotice ori a altor sub-
stanţe cu efect stupefiant. Modificarea rezistenţei la 
acţiunea substanţelor narcotice sau a altor substanţe cu 
efect stupefiant (toleranţă înaltă) conduce la creşterea 
progresivă a dozelor. De menţionat faptul, că diagnos-
ticul „Narcomanie” poate fi stabilit de către medici 
specialişti şi doar în cazurile de evoluţie a unui com-
plex specific de simptome clinice a maladiei [5]. 

Printre semnele clinice principale ale narcomaniei 
pot fi observate şi menţionate: 

• Dependenţa psihică este condiţionată de ten-
dinţa imperioasă de a administra preparate, constant 
sau periodic, pentru a provoca anumite senzaţii, ori 
pentru înlăturarea stării de disconfort psihic. 

• Dependenţa psihică apare în toate cazurile de 
consum sistematic a narcoticelor şi reprezintă factorul 

cel mai puternic care provoacă intoxicaţia cronică a 
organismului cu substanţe narcotice; factorul patologic 
cel mai puternic ce condiţionează recidiva maladiei ce 
stabileşte obţinerea independentă de lungă durată; 

• Dependenţa fizică ce reprezintă starea unei re-
structurări deosebite a activităţii vitale a organismului 
uman, stare cauzată de consumul sistematic de prepa-
rate narcotice. Ea se manifestă prin tulburări fizice şi 
psihice intensive, decurgând simultan după ce acţiunea 
preparatului încetează. Aceste tulburări, considerate 
drept sindrom de „obosire”, de „deprindere”, ori drept 
sindrom de abstinenţă, sunt atenuate ori dispar com-
plet când este administrată o nouă doză a narcoticului 
dat, ori de altă substanţă cu acţiune farmaceutică iden-
tică. Dependenţa fizică condiţionează consumul con-
secvent de narcotice, sau reluarea consumului după 
abolirea completă a lui; 

• Toleranţa reprezintă starea de adaptare, adică 
starea de obişnuinţă cu administrarea substanţelor 
stupefiante, care se caracterizează prin atenuarea reac-
ţiei la administrarea unuia şi aceluiaşi preparat în una 
şi aceeaşi doză. Pentru provocarea efectului psiho-
somatic precedent este necesară administrarea, de data 
aceasta, a unei doze mărite de narcotic. Survine apoi 
momentul când şi această doză devine insuficientă şi 
este astfel necesară o nouă majorare a ei etc. 

• Abstinenţa (sindromul de abstinenţă, sindromul 
de deprivare, foamea narcotică) reprezintă starea bol-
navului după 4-10 ore trecute din clipa de administrare 
a drogului. Reprezintă o stare excepţional de gravă şi 
nu poate fi tăinuită. Ei pot să conţină infracţiuni seri-
oase pentru a dobândi narcotice. Abstinenţa reprezintă 
pericolul de moarte pentru consumator din cauza posi-
bilităţii de declanşare a colapsului, a insuficienţei 
cardiace acute; a tulburării ritmului cardiac, din cauza 
posibilităţii de producere a tulburărilor psihice grave, 
manifestate prin deliruri, crize convulsive în serie, etc. 
Fiecărui tip de narcomanie îi corespunde şi nu sin-
drom specific de abstinenţă. Dar comun pentru toate 
aceste tipuri de narcomanie sunt tulburările de dispozi-
ţie, tulburările somato-vegetative şi neurologice. 

Din cele expuse mai sus putem conchide, că nar-
comania este o maladie progredientă determinată de 
atracţia patologică pentru produsele ori substanţele 
stupefiante sau a medicamentelor cu efecte similare 
acestora cu formarea unei stări disfuncţionale şi cu 
sindrom de sevraj la întreruperea consumului produse-
lor ori a substanţelor stupefiante sau a medicamentelor 
cu efecte similare acestora, iar în cazurile de lungă 
durată cu dezvoltarea tulburărilor somato-neurologice 
şi dereglări psihice ale personalităţii [6]. 

Narcomania  sau toxicomania se caracterizează 
prin: 
- dorinţa puternică de a persista în consum; 
- obţinerea dozei prin orice mijloace; 
- tendinţa de a mări dozele (creşterea toleranţei); 
- dependenţă polimorfă (fizică, biochimică, psihică); 
- apariţia sindromului de sevraj, cu simptomatologie 
somatică şi psihică, în cazul întreruperii bruşte a con-
sumului. 

De altfel, este recunoscut faptul că efectul unui 
anumit drog asupra unei persoane este diferenţiat şi nu 
poate fi evaluat plecând doar de la caracteristicile 
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simple ale substanţei. În funcţie de persoană, situaţie 
sau doză, la fiecare administrare se combină într-un 
mod unic: 

- efectele specifice, produse de respectiva sub-
stanţă; 

- efectele nespecifice, generate de variabilele 
psihologice şi socioculturale. 

Substanţa şi atributele sale se referă la: 
a) doză: există un raport direct proporţional între 

cantitatea de drog introdusă în organism şi intensitatea 
răspunsului la acesta; efectul apare doar dacă a fost 
atins şi depăşit un prag minimal şi stagnează în inten-
sitate dacă este depăşit pragul maximal (relaţia doză - 
efect); 

b)  compoziţie, adică proporţia substanţă activă - 
substanţă inactivă nu se menţine constantă în cazul 
stupefiantelor procurate din surse ilicite; există variaţii 
mari, în special în privinţa purităţii şi calităţii acestor 
substanţe; efectul drogului este cu atât mai puternic cu 
cât în compoziţia sa se regăseşte mai multă substanţă 
activă; 

c)  administrarea drogurilor, care se realizează, în 
principal, pe următoarele direcţii: 

- injectabil intravenos; 
- injectabil intramuscular; 
- orală; 
- de contact (tegumentară şi mucoasă); 
- respiratorie (prin inhalare). 
Efectul unui drog se produce cu atât mai repede cu 

cât substanţa întâlneşte mai puţine mecanisme de 
inactivare în drumul său spre creier. Drogul introdus 
pe cale intravenoasă, direct în circuitul sangvin, par-
curge cel mai scurt şi mai facil traseu până la nivelul 
cerebral. 

d)  frecvenţa utilizării, cu două consecinţe impor-
tante pentru starea de sănătate a individului: 

- determină acumularea unor produşi metabolici, 
toxici pentru organism; 

- apar şansele producerii unor modificări grave 
funcţionale şi psihice. Riscul apariţiei unei toleranţe 
faţă de drogul administrat este invers proporţional cu 
intervalul de timp dintre administrări. 

e) interacţiunile cu alte droguri/medicamente, care 
pot avea efect antagonic (drogurile acţionează în sens 
contrar) şi sinergie (drogurile acţionează în acelaşi 
sens).  

Transformările sociale care au avut loc în Republi-
ca Moldova în anii 90 ai secolului trecut au contribuit 
la majorarea permanentă a numărului de persoane 
antrenate în consumul de droguri şi de alte substanţe 
psihotrope. Acest fapt a provocat probleme esenţiale 
ce ţin de sănătatea publică a populaţiei, situaţia demo-
grafică din teritoriu, sporirea morbidităţii prin narco-
manie, HIV/SIDA, hepatite virale B,C şi D, sporirea 
criminalităţii, agresivităţii şi violenţei familiale, care a 
contribuit la căutarea şi implementarea formelor şi 
metodelor contemporane de tratament, recuperarea 
psiho-socială a acestor persoane etc. [7]. 

Semnul cel mai important este comportamentul 
modificat. Multe depind de tipul drogului consumat: 
nasul roşu iritat, pupilele dilatate sau înguste excesiv, 
scărpinatul, hipertranspiraţia, setea, firea ascunsă. 
Drogul acţionează asupra conştiinţei, iar conştiinţa 

modificată schimbă comportamentul. De asemenea, 
părinţii trebuie să dea atenţie faptului dacă copilul este 
excesiv de îndrăzneţ, vorbăreţ, sau dimpotrivă, dacă 
manifestă o pasivitate, somn o latenţă neaşteptată care 
nu îi sunt proprii. În stare de ebrietate narcotică ado-
lescenţii deseori sunt brutali, tăioşi. Trebuie să fim 
atenţi la comprimatele necunoscute, seringi, uneori 
linguri deformate, dispariţia banilor şi bijuteriilor din 
casă, bancnote făcute sul. Dacă părinţilor le apar sus-
piciuni de acest fel, există o metodică de determinare a 
urmelor consumului de droguri după metoda analizei 
imuno-cromatografice a urinei. Cu ajutorul acestei 
investigaţii se pot determina substanţe precum: amfet-
amina, barbituricele, benzodiazepinele, metamfita-
mina, cocaina, marijuana, antidepresivele triciclice, 
metadona, extasy, morfina, opioidele, fenciclidina,. 

Potrivit datelor pentru anul 2017, în Moldova exis-
tă aproape 15 mii de narcomani înregistraţi oficial. 
Aproape o treime dintre aceştia consumă droguri gre-
le, ceilalţi preferă unele mai uşoare. În republica noas-
tră medicii specialişti au posibilitatea de a suprave-
ghea pacienţii care consumă opiu şi haşiş. Consumato-
rii de opiu au de regulă o înfăţişare specifică. Ei arată 
îmbătrâniţi la chip, sunt palizi. Părul lor îşi pierde 
luciul, devine fragil, pielea este palidă, uscată, cu 
multe riduri, ceea ce indică o consumare îndelungată a 
drogurilor. Dinţii îşi pierd emailul, se distrug, cad. 
Unghiile sunt fragile, în straturi. Deficitul de greutate 
ajunge până la 7-15 kg. Cu cât e mai veche boala, cu 
atât bolnavii sunt mai istoviţi. În regiunea plicii coate-
lor, pe dosul palmelor, pe gât, pe picioare sunt semne 
de injecţii. Se depistează „calea” venelor, care-s foarte 
comprimate. 

La consumatorii de haşiş se înregistrează 
herosfomia cavităţii bucale, tahicardia e de 100 bătăi 
pe min., ochii strălucesc, pupilele sunt dilatate, foto-
reacţia e diminuată, apare senzaţia de foame şi sete, au 
greţuri, vomită. Apare tremuriciul membrelor, uneori a 
corpului. Pe parcursul consumului îndelungat al haşi-
şului se dezvoltă apatia, dorinţa de a evada din realita-
te. Treptat progresează degradarea personalităţii, se 
reduc capacităţile intelectuale, slăbeşte memoria, 
surmenarea psihică şi fizică devin o particularitate 
stabilă. Se destramă conduita moral-etică, apare com-
portamentul antisocial [8, p. 57].  

Înfăţişarea bolnavilor, consumatorilor de preparate 
somnifere şi sedative, tranchilizante, are specificul 
său: faţa este edematoasă amimică, palidă, tegumente-
le cutanate sunt palide, de culoare cenuşie, unsuroase, 
acoperite cu piodermie, mai ales pe frunte şi nas. 
Asemenea bolnavi au o înfăţişare de oameni îmbătrâ-
niţi prematur. Au diverse dereglări trofice. La mulţi 
din ei vedem cicatrice de răni, tăieturi, ulcere trofice. 
Vindecarea leziunilor decurge foarte lent. Bolnavii, 
chiar şi cei tineri, sunt indiferenţi faţă de exteriorul 
său, au o ţinută neîngrijită, nu respectă igiena corpului 
şi hainelor. 

Specific e şi aspectul  exterior al bolnavilor con-
sumatori  de  efedron  şi  a derivaţilor lui. Ei sunt 
neglijenţi, murdari, delăsaţi, istoviţi, îmbătrâniţi. Te-
gumentele cutanate sunt palide, uscate, ofilite şi aco-
perite cu piodermie şi pete pigmentate. Leziunile se 
vindecă lent. Unghiile şi părul ciufulit se deosebesc 
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prin fragilitate. De-a lungul venelor antebraţelor, în-
cheieturilor cubitale, braţurilor, dosul palmelor, pi-
cioarelor, gâtului se observă numeroase urme de injec-
ţii intravenoase (zeci de puncte negre). Venele devin 
dure, inflamabile şi trombate. 

Ebrietate narcotică (intoxicaţia) - e starea, care 
apare după injectarea narcoticului. Ea se caracterizea-
ză prin pierderea cunoştinţei de diferite stadii la luarea 
somniferilor, sedativelor, tranchilizantelor şi conştiinţa 
obnubilată, îngustată. denaturată la consumul prepara-
telor opiacee sau haşiş. Ebrietatea narcotică arc speci-
ficul său în dependenţă de drogul consumat. Semnele 
generale ale ebrietăţii narcotice sunt dereglarea de 
conştiinţă, tulburările vegetative, euforia. 

Cel mai distinct semn al ebrietăţii în urma consu-
mului preparatelor opiacee e mioza. Pupilele se mic-
şorează la mărimea unei gămălii de chibrituri, foto-
reacţia e abolită, apare pruritul cutanat al feţei, pielea 
corpului devine palidă, uscată, se dezvoltă herostomia 
cavităţii bucale. Dispoziţia e ridicată, euforică, iar 
vorbirea e rapidă, clară. Gândirea e accelerată. Nu se 
depistează tulburări de coordonare şi articulare. Bol-
navii sunt veseli, amabili, răspund cu plăcere la între-
bări [9, p. 13]. 

Ebrietatea provocată de codeină se manifestă 
prin agitaţie excesivă, persoana e veselă, comunicabi-
lă, dezinhibată, vorbeşte mult, repede şi clar, gesticu-
lează. Apare pruritul cutanat, pe gât şi partea superioa-
ră a corpului o mulţime de zgârieturi. Pupilele sunt 
îngustate, iar mucoasele şi tegumentele cutanate - 
uscate. 

Ebrietatea provocată de somnifere (preparate 
sedative) se aseamănă cu ebrietatea alcoolică de diferi-
te stadii. La început persoana e veselă, dezinhibată, 
vorbăreaţă. Apoi devine excitată, nemulţumită. Apar 
dereglări de coordonare, disartria, hipotonia muscula-
ră. Mimica şi gesturile sunt expresive. Se depistează 
tremorul degetelor mâinilor întinse. Pronunţarea e 
atenuată, neclară. Pupilele sunt dilatate, fotoreacţia e 
redusă, reflexele tendinoase sunt inhibate, temperatura 
corpului e scăzută; se depistează hiposalivarea, hipo-
tonia arterială şi bradicardia. În cazurile grave de 
intoxicaţie se depistează tulburări de conştiinţă - de la 
obnubilare până la comă. 

Ebrietatea provocată de efedronă se caracteri-
zează prin dezinhibare motorie, limbuţie, sâcâială. 
Faţa este palidă, pupilele-s dilatate, buzele-s uscate. Se 
înregistrează hipertonie arterială, tahicardie pronunţa-
tă, tremor al degetelor mâinilor. 

Abstinenţa (sindrom abstinent, sindrom de depo-
sedare, foamea narcotică) e o stare ce apare la bolnavi 
drept urmare dependenţei psihice şi fizice de droguri 
după 6-12 ore de la încetarea drogării. Această stare 
gravă poate ameninţa viaţa bolnavului prin posibilita-
tea apariţiei colapsului, insuficienţei cardiace acute, 
dereglării ritmului cardiac, acceselor convulsive, psi-
hozei. Sindromul abstinent are specificul său la con-
sumul diferitor droguri. Semnele generale în toate 
cazurile sunt: dereglările de dispoziţie şi comporta-
ment, somato-vegetative şi neurologice. 

Abstinenţa provocată de opiu se caracterizează 
prin hipersalivaţie. lăcrimare. guturai,  strănut,   căs-
cat,   frisoane  cu  „pielea  de  gâscă”,  dureri  de  dinţi,  

accese convulsive ale muşchiului maseter, hipertonie 
musculară cu dureri spastice şi rotatoare în muşchii 
mâinilor, picioarelor, spatelui şi regiunii lombare. Se 
depistează transpiraţia şi diareea, tensiunea arterială 
ridicată, pulsul şi respiraţia accelerate, insomnia şi 
lipsa poftei de mâncare. Bolnavul are o înfăţişare 
istovită: faţa palidă - pământie cu trăsături ascuţite, 
ochii enoftalmici cu cercuri negre sub ei, pupilele 
dilatate. Bolnavii sunt agitaţi, iritabili, capricioşi, au 
un comportament neprevăzut. În cazurile grave apare 
insuficienţa cardiacă, colapsul şi moartea. 

Abstinenţa provocată de codeinomanie se carac-
terizează prin senzaţie de arsură în ochi, lăcrimare, 
guturai, strănut, transpiraţie, mioclonii ai muşchilor 
feţei, convulsii ai muşchilor triceps, dureri în regiunea 
temporală, slăbiciune, imobilitate. 

Abstinenţa provocată de consumul somniferilor 
se caracterizează prin dispoziţie depresivă, răutăcioa-
să, posomorâtă, iritabilă, nelinişte. Bolnavii sunt dez-
inhibaţi, agresivi. Se depistează dureri în articulaţiile 
mari (genunchiului, cotului, umărului). Sunt caracte-
ristice mari dureri musculare. Somnul şi pofta de mân-
care sunt dereglate. In cazuri grave se manifestă acce-
se convulsive şi psihoze. 

Abstinenţa provocată de efedronomanie se ca-
racterizează prin iritaţie, agitaţie, brutalitate. Bolnavii 
au senzaţia de nelinişte nemotivată, încordare internă. 
Apoi aceste simptome dispar şi apare apatia şi mole-
şeala. Viaţa pentru bolnavi îşi pierde sensul, nimeni şi 
nimic nu-1 bucură. Apare astenia, slăbiciunea, cefale-
ea unilaterală în una din părţi ale capului. La agrava-
rea stării deseori e posibilă sinuciderea. Din multe 
simptome şi sindroame ale narcomaniei, greu de as-
cuns şi uşor depistate de medici, cele mai caracteristi-
ce sunt ebrietatea narcotică şi abstinenţa. 

Este uşor imaginabil şi contingentul de infractori 
ce comit jafuri, tâlhării, furturi şi alte crime de profit. 
Prin urmare, extrem de importantă devine activitatea 
profesională de combatere a infracţiunilor privind 
traficul de droguri în ţară. Moldova a aderat la Con-
venţiile Internaţionale din 1961, 1971 referitor la sub-
stanţele narcotice şi psihotrope, precum şi la Conven-
ţia ONU ce vizează combaterea traficului ilicit al 
substanţelor narcotice şi psihotrope din 19.12.1998. 

În acest context, legislaţia penală a fost completată 
cu următoarele articole ce vizează conţinutul Legii 
pentru modificarea şi completarea Codului cu privire 
la contravenţiile administrative, a Codului penal al 
Republicii Moldova şi a Codului de procedură penală 
al R.M. din 21.10.2005: 

• circulaţia ilegală a substanţelor narcotice, psi-
hotrope sau a analoagelor lor fără scop de înstrăinare 
(art. 217 CP) [10]; 

• circulaţia ilegală a substanţelor narcotice, psi-
hotrope sau a analoagelor lor în scop de înstrăinare 
(art. 217 CP) [10]; 

• circulaţia ilegală a precursorilor în scopul pro-
ducerii sau prelucrării substanţelor narcotice, psiho-
trope sau analoagelor lor (art. 217 CP) [10]; 

• circulaţia ilegală a materialelor şi utilajelor des-
tinate producerii sau prelucrării substanţelor narcotice, 
psihotrope sau a analoagelor lor (art. 217 CP) [10]; 
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• sustragerea sau extorcarea substanţelor narcoti-
ce sau psihotrope (art. 217 CP); [10] 

• consumul ilegal public sau organizarea consu-
mului ilegal de substanţe narcotice, psihotrope sau 
analoage ale acestora (art. 217 CP) [10]; 

• introducerea ilegală intenţională în organismul 
altei persoane, împotriva voinţei acesteia, a substanţe-
lor narcotice, psihotrope sau a analoagelor acestora 
(art. 217 CP) [10]; 

• prescrierea ilegală sau încălcarea regulilor de 
circulaţie a substanţelor narcotice sau psihotrope (art. 
218 CP) [10]. 

Consumul de droguri cunoaşte o creştere semnifi-
cativă în toate mediile, cele mai afectate fiind grupuri-
le cu venituri modeste, fără acte de identitate sau asi-
gurare medicală. Dincolo de această categorie extremă 
de populaţie şi de cea opusă a persoanelor cu resurse 
financiare multiple, consumul de droguri (sau atitudi-
nile pozitive la adresa consumului de droguri) se ma-
nifestă şi în rândul populaţiei generale. Cele mai multe 
persoane debutează în consumul de droguri între 15 şi 
19 ani, proporţia acestora fiind în creştere, de la 25% - 
2004 la 34% - 2008. Următoarea grupă de risc este cea 
de 20-24 de ani, vârstă la care a debutat aproximativ 
unu din patru consumatori de droguri. Proporţia per-
soanelor care au început să consume substanţe 
psihoactive între 25 şi 34 de ani se menţine relativ 
stabilă (12-15%).  

În funcţie de diferiţi parametri ai consumului de 
droguri şi indiferent de tipologia consumatorilor, de 
situaţiile concrete ale consumului, apariţia şi persisten-
ţa toxicomaniei se definesc prin acţiunea şi prezenţa a 
trei condiţii esenţiale: 

- drogul şi atributele sale; 
- consumatorul cu însuşirile sale fizice, caracte-

risticile sale psihologice şi rolurile sociale; 
- contextul socio-cultural, cu subculturile speci-

fice. 
Cu referire la persoanele dependente de droguri, 

specialiştii acceptă şi teoretizează două pattern-uri de 
consum: consumul de tip regulat şi consumul de tip 
episodic. În primul caz, toxicomanul foloseşte droguri 
ce conduc la dependenţă fizică şi, ca atare, în timp îşi 
formează un anumit „program” al consumului (în 
anumite momente ale zilei, în toate zilele săptămânii, 
pe durate lungi şi foarte lungi de timp), Cât priveşte 
tipul episodic de consum, acesta se caracterizează prin 
faptul că, de obicei, sunt utilizate substanţe şi modali-
tăţi de consum ce nu conduc la dependenţă (fizică sau 
psihologică). Drogul este administrat la întâmplare, cu 
mari intermitenţe, pe perioade scurte şi neregulate de 
timp - de câteva ori pe an, la intervale mari de timp. 
Autorii precizează că este posibilă utilizarea episodică 
a unuia sau mai multor droguri ce se poate suprapune 
peste consumul regulat al altui drog. 

Caracteristicile persoanei consumatoare vizează 
elemente foarte diverse şi complexe, aşa cum este şi 
natura umană. Una dintre caracteristicile cele mai 
importante se referă la parametrii fiziologici şi fiziopa-
tologici: 

- parametrii fiziologici au în vedere talia, greuta-
tea, vârsta, sexul individului şi ei influenţează direct 
efectul drogului, prin intermediul relaţiei acestora cu 

volumul de distribuţie a respectivei substanţe; 
dintre parametrii fiziopatologici, cel mai important 

este starea de sănătate a individului, ce influenţează în 
principal absorbţia şi eliminarea substanţei şi, prin 
aceasta, efectul drogului 

- există o variabilitate a efectului, dependentă de 
prezenţa unor leziuni organice care reprezintă substra-
tul unor eventuale afecţiuni psihice. 

Caracteristicile psihologice ale consumatorului se 
referă la elementele de natură psihologică referitoare 
sau generate de expectanţele cu privire la efectele 
drogului, precum şi la experienţa anterioară în zona 
toxicomaniei. De multe ori, obţinerea unui efect plăcut 
este rezultatul unui comportament învăţat prin repeta-
rea experienţei şi printr-un „antrenament” psihologic 
de ajustare a modificărilor senzoriale, perceptive, 
cognitive cauzate de drog, conform proiecţiei mentale 
la care individul face apel, în funcţie de dispoziţia în 
care se află persoana, înaintea introducerii drogului în 
organism. Gradul în care persoana va resimţi efectul 
va fi crescut dacă dispoziţia sa coincide cu tipul de 
acţiune pe care drogul îl exercită. De asemenea, cu cât 
activitatea desfăşurată sub acţiunea drogului este mai 
simplă, concretă, mai bine învăţată sau comportamen-
tul este mai puţin motivat şi mai bine achiziţionat, cu 
atât realizarea şi finalizarea acesteia vor fi mai puţin 
afectate. 

Elementele de context social se referă la următoa-
rele aspecte ce influenţează destul de serios fenomenul 
toxicomaniei [11]: 

a) mediul fizic influenţează comportamentul toxi-
coman, întrucât în funcţie de trăsăturile mediului fizic 
în care este consumat drogul, efectul acestuia, expri-
mat prin manifestările comportamentale ale individu-
lui, va fi diferit; s-a pus în evidenţă faptul că mediul 
indiferent sau ostil afectează în sens negativ compor-
tamentul subiectului şi efectul obţinut. 

b) mediul social vizează relaţia ce se stabileşte în-
tre consumator şi drogul întrebuinţat, relaţie ce depin-
de de prezenţa altor persoane şi de comportamentul lor 
în momentul utilizării substanţei; dacă utilizarea de 
droguri este acceptată, încurajată, ghidată de către 
persoanele aflate în compania subiectului în mod 
frecvent, constant, formând grupul său de apartenenţă, 
atunci efectele drogului vor fi resimţite ca fiind cele 
dorite, căutate. 

Clasificarea tipurilor de toxicomanii se poate face 
utilizând criterii diverse: cel mai adesea se apelează la 
cele ţinând de natura consumului, acolo unde este 
prezentă o substanţă consumată sub forma unor doze 
în secvenţe diverse, cu care se corelează de obicei 
criteriile cantitativiste (cantitatea de drog dintr-o doză, 
frecvenţa dozelor, tipuri de substanţe consumate), însă 
o astfel de tipologie este utilă doar în măsura în care 
criteriul respectiv este dublat şi de cel calitativ - cât de 
toxic este consumul şi care sunt efectele disfuncţiona-
le. Această primă mare categorie de toxicomani, care 
se defineşte şi se caracterizează prin dependenţa de o 
substanţă, poate fi desemnată prin sintagma „toxico-
mania drogurilor”. În această clasă intră toţi depen-
denţii de o substanţă, fie ea legală sau ilicită; narco-
manii, heroinomanii, dependenţii de droguri naturale 
sau sintetice, dependenţii de droguri de substituţie 
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(metadona şi corelatele), dependenţii de medicamente 
şi poliintoxicaţii, alcoolismul în toate manifestările 
sale, tabagismul, dependenţii de „drogurile dulci” sau 
uşoare (cafea, ceai, ciocolată) - şi lista poate continua 
[12]. 

A doua mare categorie a domeniului este toxico-
mania fără droguri sau clasa adierilor comportamen-
tale. Această propunere nu este o noutate: psihiatrul 
american Otto Fenichel, într-o lucrare din 2005 despre 
nevroze (Valleur, Matysiak, 2012), făcea distincţia 
între tulburările compulsive şi tulburările impulsive, 
fiind într-un fel iniţiatorul curentului american actual 
de clasificare a bolilor mentale, unde, de altfel, sunt 
cuprinse majoritatea criteriilor de evaluare a formelor 
de dependenţă şi toxicomanie. Iar astăzi sunt aduse tot 
mai multe argumente în favoarea utilizării termenului 
de adicţie, cu sferă mai amplă de cuprindere, unde s-ar 
include toxicomaniile autentice, tulburările de com-
portament, „bolile” obişnuinţei.  

Oricum, în accepţiunea actuală, în categoria 
toxicomaniilor fără droguri intră realităţi diverse care 
fac parte din aceeaşi sferă de conţinut: jucătorii de 
noroc înveteraţi, TV-mania, „internet-mania”, jocurile 
video, bulimia, anorexia mentală, sporturile cu risc 
autodistructiv, conduitele şi relaţiile sexuale adictive, 
obişnuinţele cotidiene (hobby-urile), delincventa 
compulsivă (cleptomania), comportamentele consu-
matoriste compulsive (cumpărăturile excesive), de-
pendenţa de muncă - şi lista poate continua. 

În fiecare dintre aceste două mari categorii se pot 
opera alte clasificări, de regula intersectând criterii 
interne, specifice; spre exemplu, în categoria toxico-
maniei drogurilor se poate intersecta tipul de consum 
cu gravitatea efectelor şi se obţine o clasificare după 
elementul de consum ce se poate sintetiza în următoa-
rele cazuri/figuri: 
- absenţa consumului; 
- consumul moderat, neproblematic; 
- consumul relativ ridicat, dar neproblematic; 
- consumul ridicat, asociat cu probleme moderate; 
- consumul ridicat, asociat cu probleme complexe şi 
grave; 
- dependenţa de substanţă, asociată cu probleme de 
sănătate şi de viaţă. 

În literatura de specialitate de referinţă la nivel inter-
naţional, tipurile de consum specificate şi recunoscute 
sunt următoarele: 
- consumul nesancţionat; 
- consumul cu risc (cu potenţial toxic pentru sănăta-
tea individului); 
- consumul disfuncţional (cu efecte vizibile la nivel 
psihologic şi social); 
- consumul distructiv/nociv (care afectează grav 
starea de sănătate fizică şi mentală a consumatorului). 

Tipologia clasificărilor în ierarhizarea drogurilor - 
ca efecte - şi a consumului acestora - ca implicaţii 
socio-psiho-culturale - este extrem de diversă. Aceasta 
întrucât drogul în sine prezintă o multitudine de faţete, 
deci este o realitate dinamică; pe de altă parte, fiinţa 
umană se manifestă într-o uluitoare diversitate şi o 
permanentă devenire. Relaţia dintre drog şi om, oscila-
ţiile, schimbările şi transformările sunt extrem de 
neprevăzute. Din altă perspectivă, cea a cercetării 
avizate, fiecare autor porneşte în efortul organizator de 
la o dominantă a implicaţiilor drogurilor, astfel încât 
fiecare clasificare este specifică, nu neapărat originală 
în raport cu altele, dar toate acestea se găsesc într-un 
raport de completitudine interactivă. Spre exemplu, 
din punctul de vedere al utilizatorilor de droguri, în 
prezent unii autori (Porot, Porot, 2009) repartizează 
narcomanii pe patru mari categorii: psihotici (cu stări-
le corelate), psihopaţi (cu formele specifice de deze-
chilibru, inclusiv caracteriale), imaturii (cei cantonaţi 
într-un anumit nivel al dezvoltării şi care solicită în 
mod persistent afecţiune în locul relaţiilor sociale) şi 
sociopaţii (unde intră cazurile de socializare alternati-
vă sau inversată şi fenomene diverse ca rezultat al 
presiunilor de moment al grupurilor neconvenţionale). 
Fiecare utilizator va apela la tipuri diferite de consum: 
pentru imatur drogul devine o punte prin care intră în 
legătură cu persoanele din jur, pentru cei cu probleme 
de socializare va fi un prilej de realizare a unor dorinţe 
personale legitime prin utilizarea mijloacelor ilegitime 
din zona sexualităţii, distracţiilor „tari”, a obţinerii de 
bani sau altor beneficii ilicite. E posibil ca, în viitorul 
apropiat, noi tipologii să fie elaborate, dar de fiecare 
dată acestea trebuie să fie completate cu cele care 
vizează în primul rând politici de intervenţie, preven-
ţie şi reinserţie pentru consumatorii aflaţi în situaţiile 
de risc social. 
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REZUMAT 

În lucrarea de față ne-am propus să investigăm două aspecte ale agresivității preadolescenților. Primul ține de 
studiul comparat al agresivității preadolescenților din mediul urban și rural. Al doilea se referă la investigarea dife-
rențelor de gen privind manifestarea agresivității. Am determinat că există diferențe în manifestarea agresivității la 
preadolescenții din mediul rural și urban, în special la agresivitatea fizică, care este mai înaltă la preadolescenţii din 
mediul urban în comparaţie cu preadolescenţii din mediul rural. Am stabilit că existența diferențelor de gen în mani-
festarea agresivității la variabila suspiciune și autoagresiune, unde fetele dețin valori mai mari.  Ele adesea au con-
vingerea că cei din jur urmăresc să le lezeze, fiind  mai neâncrezătoare și autoculpabilizându-se mai frecvent  decât 
băieţii. 

Cuvinte cheie: agresivitate, suspiciune, sentiment de vină, suspiciune, preadolescenți, mediu rural, urban. 
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SUMMARY 

In this paper we have proposed to investigate two aspects of aggressiveness of preadolescents. The first is the 
comparative study of the aggressiveness of urban and rural preadolescents. The second is to investigate gender 
differences in aggressiveness. We determined that there is a difference in the aggressiveness of pre-adolescents in 
rural and urban areas, especially in the physical aggression that is higher in the urban preadolescence compared to 
rural preadolescents. We determined the existence of gender differences in the manifestation of aggression at the 
variable suspicion and self-aggression, where the girls have higher values. They often have the belief that the others 
are aiming to injure them, being more distrustful and self-repugnant more often than boys. 

Keywords: aggression, suspicion, feeling of guilt, suspicion, preadolescents, rural, urban. 
 

În literatura de specialitate, agresivitatea este un 
subiect  frecvent abordat. În domeniul științelor socia-
le și comportamentale printre cele mai des utilizate 
definiții ale agresivității este cea emisă de Buss, 
,,agresiunea este un răspuns al unui individ, care pro-
voacă ceva neplăcut unei alte persoane” [11, p.42].  

În lucrarea de față ne-am propus să cercetărm două 
aspecte ale agresivității preadolescenților. Primul ține 
de studiul comparat al agresivității preadolescenților 
din mediul urban și rural. Al doilea se referă la inves-

tigarea diferențelor de gen privind manifestarea agre-
sivității.  

Pentru a determina tipurile şi formele agresivităţii, 
precum şi manifestarea acesteia am administrat 
chestionurul de agresivitate Bass-Dark. Rezultatele 
obţinute în urma aplicării acestui chestionar sunt re-
flectate în următoarele figuri. Vom începe cu prezen-
tarea comparată a rezultatelor elevilor din mediul 
urban şi rural (figura 1). 
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Fig.1  Distribuţia datelor privind valorile medii ale agresivităţii în dependenţă de mediu (rural şi urban) 
   

Datele prezentate în figura 1 ne-au permis identifi-
carea diferenţelor semnificative, așa ca agresivitate 
fizică, unde U=944, p=0,05 manifestând agresivitate 
fizică mai înaltă preadolescenţii din mediul urban în 
comparaţie cu preadolescenţii din mediul rural. Deci, 
putem afirma că preadolescenții de la orașe mai des 
recurg la agresivitatea fizică, comparativ cu semenii 
săi din mediul rural.  

Interacţiunea individ-mediu şcolar are o mare im-
portanţă în demersul educativ, iar mediul şcolar trebu-
ie să ofere toate condiţiile necesare bunei desfăşurări 
ale activităţii didactice, astfel încât ambianţa educaţio-
nală din cadrul şcolii să fie una propice dezvoltării 
elevilor.  

Unul dintre factorii care poate afecta comunicarea 
şi relaţiile ce se stabilesc în acest mediu este violenţa 
şcolară. Dardel Jaouadi spune: lupta împotriva violen-
ţei şcolare are ca rezultat ameliorarea relaţiilor şi a 
comunicării între persoanele implicate în activitatea 
educaţională [6, p. 53].  Acest lucru este esenţial pen-
tru desfăşurarea activităţilor educaţionale, care au ca 
scop formarea de personalităţi armonioase, active şi 
creatoare, în concordanţă cu cerinţele individuale şi 
sociale [8, p.31]. 

În continuare vom prezenta valorile medii ale 
agresivităţii în dependenţă de gen după chestionarul de 
agresiviate Bass-Dark. 

 

 
 

Fig. 2  Distribuţia datelor privind valorile medii ale agresivităţii în dependenţă de gen 
 

5,25

3,59
4,48

2,38

6,92

4,75

5,86 5,88
6

3,78

4,91

2,29

7,1

4,91

6 6,27

0

1

2

3

4

5

6

7

8

sat

oraş

5,72

3,63

4,84

2,39

6,62

4,62

5,98 5,65
5,43

3,75

4,95

2,26

7,56

5,12 5,85

6,65

0

1

2

3

4

5

6

7

8

băieţi

fete



116  

La compararea rezultatelor în dependenţă de gen 
am obţinut diferenţe semnificative la variabila: suspi-
ciune  (U = 821, p = 0.008) fetele adesea au convinge-
rea că cei din jur urmăresc să le lezeze fiind adesea 
mai neâncrezătoare, decât băieţii şi la variabila 
autoagresiune (U = 807.5, p = 0.006) având sentimen-
te de vină împotriva propriei persoane mai frecvent 
fetele  decât băieţii. 

Presupunem că această diferenţiere este legată în 
mare măsură de timpul intrării în perioada maturizării 
sexuale. Fetele în acest aspect depăşesc băieţii cu un 
an şi perioada agresivităţii mărită soseşte cu un an mai 
devreme, de aceea şi nivelul de manifestare a agresivi-
tăţii este mai accentuat la fete. 

Cercetările evidenţiază faptul că prezenţa unei can-
tităţi de estrogen mult mai mare la fete decât la băieţi 
explică numărul redus de comportamente agresive şi 
competitive la acestea. De asemenea, cantitatea cres-
cută de estrogen este responsabilă de încrederea în 
sine scăzută şi de lipsa autoasertivităţii de care dau 
dovadă fetele. Prezenţa comportamentelor agresive, 
competitive, a autoâncrederii şi a autoasertivităţii în 
contextul social este favorizată de un nivel crescut de 
testosteron. Acest hormon este secretat în cantităţi 
mari la bărbaţi, şi ca urmare, aceste comportamente 
sunt întâlnite cu mare frecvenţă la băieţi în cadrul 
interacţiunilor sociale. De asemenea, la bărbaţi, amig-
dala, formaţiune din sistemul nervos central, este mai 
bine dezvoltată şi secretă o serie de hormoni care 

predispun la răspunsuri vegetative accentuate şi la 
manifestări agresive în situaţii conflictuale [10, p. 78]. 

Emisferele cerebrale sunt dezvoltate diferenţiat la 
fete şi la băieţi. Emisfera stângă este mai bine dezvol-
tată la fete şi asigură o performanţă superioară în sar-
cinile verbale. Ca urmare, fetele prezintă în contextul 
interacţiunilor sociale abilităţi de ascultare mai bine 
dezvoltate decât ale băieţilor [10, 93]. 

Adulţii se raportează diferit la performanţele fete-
lor şi cele ale băieţilor şi favorizează apariţia şi menţi-
nerea stilului atribuţional diferit. După  Alessandri & 
Lewis, adulţii critică fetele mai mult decât băieţii 
pentru diferite eşecuri, atribuindu-le mai mult lipsa de 
competenţe sau/şi lipsa de înţelegere a sarcinilor, în 
timp ce tot adulţii critică băieţii mai puţin, iar atunci 
când o fac, le atribuie greşelile mai mult unor factori 
specifici, situaţionali  [ 5, p.129]. 

În concluzie putem afirma că există diferențe în 
manifestarea agresivității la preadolescenții din mediul 
rural și urban, în special la agresivitatea fizică care 
este mai înaltă la preadolescenţii din mediul urban în 
comparaţie cu preadolescenţii din mediul rural. Am 
determinat existența diferențelor de gen în manifesta-
rea agresivității la variabila suspiciune și 
autoagresiune, unde fetele dețin valori mai mari.  Ele 
adesea au convingerea că cei din jur urmăresc să le 
lezeze, fiind  mai neâncrezătoare și autoculpabili-
zându-se mai frecvent  decât băieţii. 
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REZUMAT 

 Pregătirea pentru interculturalitate înseamnă în primul rând un efort continuu de autoconstrucţie interioară,de 
reflecţie personală şi instituţională asupra cadrelor ideatice, într-un efort de cunoaştere şi respect a propriilor valori 
şi a respectului faţă de valorile celuilalt. Activitatea de învăţare devine o învăţare a acceptării alterităţii, un proces de 
formare a maturităţii culturale concretizată în competenţă interculturală, incluzând toate palierele comunicării. 

Metodele activ participative  dau frâu liber imaginaţiei,  ideilor neobişnuite şi originale, a părerilor neconven-
ţionale, provocând o reacţie în lanţ, constructivă, de creare a „ideilor pe idei”. Educaţia interculturală presupune o 
reorientare şi nuanţare a metodelor, accentuând acele aspecte capabile de a dezvolta o dinamică interculturală, astfel 
încât să le permită elevilor să colaboreze, să se exprime. 



117 

Utilizarea metodelor nuanţate intercultural permite ca învăţarea în şcoli şi clase eterogene să constituie un 
avantaj pentru fiecare copil, nu un handicap. Metodele tradiţionate alături de cele activ- participative sunt îmbinate 
în funcţie de creativitatea fiecărui cadru didactic: conversaţia euristică ajută elevii să formuleze întrebări, explicaţia, 
să înţeleagă anumite conţinuturi, dezbaterea, să-şi formeze opinii, mozaicul, să-şi dezvolte sentimentul de responsa-
bilitate, studiul de caz, capacitatea de analiză, jocul de rol, ajută elevii să devină empatici. 

Cuvinte cheie educație interculturală, psihologie, valori. 
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SUMMARY 
Preparing for interculturality means primarily an ongoing effort  to  rebuild the   inner reflection on personal 

and institutional frameworks of ideas, in an effort to know and respect one's own values and respect  them .Learning   
becomes an activity of  accepting  the  others, a process of formation of cultural maturity embodied in intercultural 
competence, including all levels of communication. 

Participative methods reveal the imagination, the  unusual and original ideas, the unconventional views, 
causing a reaction chain, constructive, creating, ideas on ideas'. Intercultural education involves a shift and shading 
methods, emphasizing those aspects capable of developing intercultural dynamics in order to allow students to 
collaborate and express  themselves. 

Using these type of methods, allows nuanced intercultural learning in schools and heterogeneous classes ,for 
each child being an advantage, not a handicap. 

Traditional methods with the active - participation are put together, by teachers: in heuristic conversation, 
helping students to formulate questions, explanation, in order to understand certain contents , to form  their own 
opinions, mosaic, to develop their sense of responsibility , case studies,  the capacity,  the role-playing helps 
students to become empathic. 
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Indiferent ce profesie va avea fiecare copil, el tre-

buie pregătit pentru o societate interculturală, deoarece 
societatea contemporană se caracterizează din ce în ce 
mai mult pe extinderea fenomenului de întâlnire reală 
sau virtuală a culturilor. Noua perspectivă asupra 
educaţiei ce propune deschiderea spre diversitate cul-
turală se bazează pe comunicare. Numai în căutarea 
celuilalt ne descoperim pe noi înşine şi această proiec-
tare în altul nu o putem realiza decât prin comunicare 
interculturală. 

Pregătirea pentru interculturalitate înseamnă în 
primul rând un efort continuu de autoconstrucţie inte-
rioară, de reflecţie personală şi instituţională asupra 
cadrelor ideatice, într-un efort de cunoaştere şi respect 
a propriilor valori şi a respectului faţă de valorile 
celuilalt. Cadrul didactic poate fi călăuzitorul elevului 
între polul universal şi polul particular impuse la fel de 
mult de societatea contemporană, formând elevul în 
sensul deschiderii spre universal, dar cu păstrarea 
respectului şi ataşamentului faţă de particularul cultu-
ral. Activitatea de învăţare devine o învăţare a accep-
tării alterităţii, un proces de formare a maturităţii cul-
turale concretizată în competenţă interculturală, inclu-
zând toate palierele comunicării [ 1, p. 45]. 

A da elevilor posibilitatea de a se manifesta prin 
elemente ce ţin de propria cultură, chiar minoritară 
fiind, este o cale de a dezrădăcina prejudecăţi. A-şi 
aduce în clasă sau la diverse manifestări şcolare obice-
iuri şi tradiţii din cultura proprie poate determina cu-
noaşterea, deci comunicarea între apartenenţi la gru-
puri etnice distincte, construirea unui climat favorabil 

cooperării şi acceptării alterităţii, având elementele 
sale definitorii. 

Metodele activ participative  dau frâu liber imagi-
naţiei,  ideilor neobişnuite şi originale, a părerilor 
neconvenţionale, provocând o reacţie în lanţ, construc-
tivă, de crearea „ideilor pe idei”. Punctul de plecare 
poate fi şi câteva curiozităţi despre grupurile etnice de 
pe teritoriul ţării noastre. 
- Scriitorul Victor Eftimiu s-a născut în Albania, dar 

a trăit şi creat  în  România. A fost colaborator 
apropiat al poetului Octavian Goga. 

- Cehilor le place să mănânce  griş cu lapte, fiind 
consumat de toată familia, nu numai de copii. La 
micul dejun, în satele din România este consumat 
cu plăcere. 

- În afara de Paşte macedonenii sărbătoresc celelalte 
evenimente  religioase cu 13 zile după români. 
Crăciunul îl serbează pe 7 ianuarie, şi Noul An pe 
data de 14 ianuarie. 

- Pentru maghiari, ziua femeii şi ziua mamei sunt 
două sărbători  diferite. Ziua femeii este pe 8 mar-
tie, ca şi la celelalte popoare,  iar ziua mamei este 
întotdeauna în prima duminică din luna mai. 

- Sărbătorile importante ale polonezilor din Româ-
nia se leagă şi de naşterea Învierii Mântuitorului. 
La lăsatul Secolului, (Zapusty), au loc întâlniri la 
casele poloneze şi se servesc mâncăruri tradiţiona-
le: biogos (mâncare din varză cu carne, cărnaţi  si 
afumătură) şi gogoşi.   

- Una dintre tradiţiile româneşti de primăvară este 
mărțișorul care se  sărbătoreşte pe 1 martie. Con-
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form tradiţiei pe 1 martie femeile dăruiesc mărţi-
şoare bărbaţilor, iar pe 8 martie acestea primesc 
cadouri. 

- Romii se împart în mai multe neamuri: gaborii 
(romii din Transilvania), lăutarii (cântăreţii), flora-
rii (vânzătorii de flori), geamabaşii (comercianţii 
de cai), rudarii (prelucrează aurul), argintarii (pre-
lucrează argintul). 

- Rutenii au fost la origine oamenii de munte, meş-
teri pricepuţi ai prelucrării lemnului, ridicând bise-
rici impunătoare ce au dăinuit veacurilor. 

- Cei mai mulţi sârbi trăiesc în zona Banatului (de 
pe teritoriul României). Centrul vieţii culturii sâr-
beşti este Timişoara. Cel mai important eveniment 
pe care sârbii îl celebrează este Sărbătoarea Sf. Sa-
va. 

- Slovacii din Nădlac ţin foarte mult la obiceiurile de 
nuntă şi mai ales la pregătirea dulciurilor. O speci-
alitate locală este tortul din nuci şi zahăr ars, reali-
zat în cele mai diverse forme, de la păsări până la  
vapoare. 

- Tătarii sau mongolii sunt originari din Asia şi se 
înrudesc cu turcii. Biserica în care se roagă tătarii 
se numeşte moschee. 

- Cea mai impotantă figură din zonă Dobrogei a fost 
liderul spiritual  Sari Saltuk Dede. El a avut o atât 
de mare influenţă asupra etnicilor turci, încât aceş-
tia îl cinstesc în mod deosebit. Mormântul lui este  
înconjurat de candele, iar creştinii ajung să-l con-
funde cu Sf. Nicolae. 

- Limba ucraineană face parte din grupul limbilor 
slave. Vorbitorul de ucraineană se înţelege cu vor-
bitorii de rusă, poloneză, slovacă si cu grade diferi-
te de dificultate cu vorbitorii altor limbi slave. To-
tuşi limba ucraineană este diferită de celelalte 
limbi slave. 

- Dragonul este unul dintre simbolurile cele mai 
importante ale chinezilor. Ei se considera descen-
denţi ai dragonilor. Dragonul este un simbol pentru 
bogăţie, noroc, prosperitate, putere, eroism şi nobi-
litate. Este asociat cu vremea si aşa se şi consideră 
că are puterea de a aduce ploaia. 

- Limba arabă face parte din aceeaşi famile lingvis-
tică din care face parte şi limba ebraică. Aceste 
limbi sunt asemănătoare, iar cititul se face de la 
dreapta la stanga [2, p. 96]. Brainstorming-ul 
(„asalt de idei”) este o metodă de stimulare a crea-
tivităţii şi de generare a ideilor noi, prin activităţi 
de grup, atractivă în orice moment al lecţiei, având 
următoarele caracteristici: 
- se evită blocajele intelectuale; 
- ajută elevii să-şi dezvolte gândirea critică; 
- dezvoltă capacitatea de a rezolva probleme ; 
- stimulează utilizarea activă a cunoştinţelor de-

ţinute pentru a asculta activ; 
- se evită stereotipurile şi prejudecăţile; 
- încurajează implicarea tuturor elevilor în actul 

comunicării deoarece toate ideile sunt notate; 
- creşte stima de sine; 
- dezvoltă creativitatea, spontanietatea, încrede-

rea în sine prin procesul evaluării amânate; 

- oferă soluţii posibile, nu realizarea efectivă; 
Rolul învaţătorului este de facilitator, încura-

jând elevii să producă cat mai multe idei pe o durată 
de 5-7 minute si are următoarele reguli: 

- se discutată o singură problemă; 
- se lasă imaginaţia liberă; 
- se creează o atmosferă relaxantă şi plăcută; 
- nu se critică nicio idee atunci cand se emite; 
- se notează  toate ideile emise; 
- se propun soluţii. 

ETAPE: 
1. Organizarea clasei; 
2. Comunicare sarcinii de lucru si solicitarea elevilor 

de a se exprima în fraze cât mai scurte şi cuprinză-
toare a ideilor ce le vin în minte în legătură cu re-
zolvarea problemei aflată în discuţie. 

3. Formularea şi notarea ideilor şi răspunsurilor 
4. Prezentarea frontală a ideilor apoi se notează pe 

tablă; 
5. Evaluarea ideilor, fiind reluate, eventual reformu-

late, grupate pe categorii în jurul unor cuvinte che-
ie. 
Evaluarea se realizează pe parcursul activităţii 

când sunt confirmate sau infirmate. 
Subiectul pentru brainstorming poate fi formulat 

sub forma unor întrebări problematizante, a unei cerin-
ţe sau a unei propoziţii eliptice asupra căreia fiecare 
participant va reflecta. 

ÎNTREBĂRI PROBLEMATIZANTE: 
- Care sunt asemănările/ deosebirile dintre mi-

nuni şi falsele minuni? 
- Ce efecte ar avea lipsa educaţiei religioase în 

şcoală? 
- Ce calităţi ar trebui să aiba un prieten? 
- Ce este bine/rău în realitatea mea? 
- De ce există atât de multe limbi? 
- Cum ar putea comunica oamenii eficent altfel 

decât utilizând limba scrisă sau vorbită? 
- Ce putem face ca elevii să se simtă bineveniţi 

în clasa noastră? 
- Care sunt genurile de muzică preferate de ti-

nerii de vârsta noastră? 
      CITATE:  
 „Îmi amintesc în fiecare zi, de sute de ori, faptul 

că atât viaţa mea interioară cât şi cea exterioară depind 
de acţiunile altor oameni, care mă înconjoară sau care 
au trăit înaintea mea şi că trebuie să mă străduiesc să 
ofer şi eu celor din jur la fel de mult pe cât am primit 
şi încă mai primesc” . (Albert Einstein) 

„ Un prieten bun care îţi arată unde greşeşti şi te 
dojeneşte când meriţi, trebuie respectat ca şi când ţi-ar 
destăinui secretul unei comori ascunse.”  (Guatama 
Buddhu) 

 „ Fiecare om trebuie sa ştie cum să accepte res-
pingerea şi cum să respingă acceptarea.”  (Ray 
Bradlrery) 

„ Un om înţelept consideră sănătatea ca cea mai 
mare binecuvântare şi trage învăţăminte de pe urma 
bolii.”  (Hipocrate) 

„ Un copil nerecunoscător te poate răni mai adânc 
decât colţii unui şarpe veninos!”  (William Shakespea-
re) 

Comportamentul elevului poate fi modelat zi de zi 
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în direcţia deschiderii toleranţei  şi comuniunii cu 
celălalt, prin discutarea unor provocări întâlnite zi de 
zi.Începănd cu exerciţii de examinare a propriilor 
obişnuinţe, moduri de gândire, stiluri de viaţă, de 
stabilire a propriei identităţi, copilul reflectă asupra 
modului cum este perceput de ceilalţi. El conştienti-
zează asupra propriei existenţe prin descoperirea ce-
luilalt, identificând propria realitate culturală. 

Educaţia interculturală presupune o reorientare şi 
nuanţare a metodelor, accentuând acele aspecte capa-
bile de a dezvolta o dinamică interculturală, astfel 
încât să le permită elevilor să colaboreze, să se expri-
me. 

Putem formula următoarele competenţe intercultu-
rale ce sunt necesare a fi formate la elevi: 

- cooperarea elevilor în realiarea unor sarcini 
şcolare; 

- construirea împreună a acordului în situaţii ca-
racterizate de divergenţă de opinii, credinţă, norme, 
valori; 

- exprimarea eficientă a propriei identităţi cultu-
rale în faţa colegilor, profesorilor (experienţe trecute, 
aşteptări, opinii); 

- identificarea unor persoane, a unor elemente 
simbolice relevante pentru facilitarea propriei evoluţii; 

- construirea unor relaţii colegiale corecte; 
- adaptarea eficientă la un nou colectiv, în medii 

interculturale; 
- legarea unor prietenii; 
- medierea şi rezolvarea unor eventuale conflicte 

interculturale  în grupul de elevi; 
- negocierea modelelor de comportament într-o 

comunitate interculturală; 
Este binevenită aplicarea metodelor de prevenire 

sau rezolvare a conflictelor, de diminuare a stereotipu-
rilor, prejudecăţilor, discriminării sau a metodelor 
oferite de domeniul consilierii. Elevul trebuie să se 
confrunte cu situaţii reale sau ipotetice astfel incât să 
poată integra concluziile în sfera valorilor persona-
le.Utilizarea metodelor nuanţate intercultural permite 
ca învăţarea în şcoli şi clase eterogene să constituie un 
avantaj pentru fiecare copil, nu un handicap. Metodele 
tradiţionate alături de cele activ- participative sunt 
îmbinate în funcţie de creativitatea fiecărui cadru 
didactic: conversaţia euristică ajută elevii să formuleze 
întrebări, explicaţia, să înţeleagă anumite conţinuturi, 
dezbaterea, să-şi formeze opinii, mozaicul, să-şi dez-
volte sentimentul de responsabilitate, studiul de caz, 
capacitatea de analiză, jocul de rol, ajută elevii să 
devină empatici. Elevul poate fi înzestrat cu resursele 
constitutive ale competenţei interculturale precum: 

- cunoştinţe: enumerarea unor trăsături specifice 
pentru grupurile etnice cunoscute, identificarea ase-
mănărilor şi deosebirilor dintre persoane; 

- abilităţi: capacitatea de a învăţa prin cooperare, 
capacitatea de analiză, sinteză, comunicare eficientă. 

- valori şi atitudini: deschidere faţă de celălalt, 
cooperare, respect reciproc, empatie, sentimentul 
identităţii şi al apartenenţei, acceptarea diversităţii [3, 
p. 71-92]. 
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SUMMARY 

Learning in the university is only a component of the learning process that man is subjected to throughout his 
life. It can not and does not propose to solve the entire structure of the human being. The learning process in which 
the teacher-student relationship (student group) is explicit and conducts in the university does not exhaust the 
learning process. By integrating this type of learning, society also appeals to social learning, ie to the process by 
which groups of people (professional, sports, ethnic, national) assimilate models of thinking and attitudes to the 
norms and values of the social time in which they live or produce themselves . 

Keywords: personal development, social learning, mental and social development, intellectual development, 
affective development, socio-moral development. 

 
Actualitatea temei de cercetare. În Republica 

Moldova, în momentul de faţă, când procesul de învă-
ţare în şcoli/universităţi este în criză, se simte nevoia 
recurgerii la învăţarea socială dirijată şi îngrădirea tot 
mai accentuată a învăţării sociale spontane. Aceasta 
din urmă se dezvoltă în principal cu efecte negative în 
formarea individului şi a colectivităţii pentru că mode-
lele de comportament reale sunt, în majoritate, negati-
ve. Din păcate posibilităţile existente pentru structura-
rea învăţării sociale dirijate prin mass-media nu sunt 
utilizate într-un sens constructiv ci, dimpotrivă. Evolu-
ţia dezorganizată a societăţii noastre este o exprimare 
fidelă a acestei situaţii. Dinamica mentalităţilor şi 
comportamentelor grupurilor umane în societatea 
actuală se datorează nu atât „moştenirii” din vechea 
organizare socio-politică, cât neglijării condamnabile 
a învăţării sociale dirijate. Democraţia nu este cauza 
absenţei învăţării sociale dirijate, ci a devenit, la noi, 
prilejul pentru a renunţa la ea. 

Dezvoltarea este o lege universal valabilă şi apli-
cabilă atât sistemului psihic-individual, cât şi celui 
social. Întregul proces de adaptare a sistemului psihic 
individual la cel social nu se poate realiza fără învăţa-
re. Avem în vedere acea învăţare prin care subiectul 
asimilează, selectează, prelucrează şi elaborează un 
minimum necesar de informaţie, în baza căreia îşi 
structurează sau restructurează modalităţile funcţiona-
le şi comportamentale [8, p.13]. 

Mult timp noţiunea de dezvoltare s-a aplicat copi-
lului şi, mai mult sau mai puţin, adolescentu-
lui/studentului/adultului. Extinderea devenirii indivi-
dului pe toată durata vieţii sale este relativ nouă. Ea 
porneşte mai întâi de la interpretarea conceptului dez-
voltării nu numai în termenii continuităţii, ci mai ales 
în termenii transformării. Studentul/adultul nu înce-
tează să se dezvolte şi să se transforme [2, p.9]. 

Conceptul de dezvoltare personală vehiculează 
ideea, conform căreia fiinţa umană conţine ca matrice 
internă a structurii sale funcţionale evoluţia în progre-
sie relativ controlabilă a echilibrului tuturor compo-
nentelor personalităţii sale [7, p.60]. 

Învăţarea socială contribuie efectiv la realizarea 
fuziunii indivizilor în colectiv, a sintalităţii grupului 
etnic sau/şi naţional, la formarea opiniilor, atitudinilor 
şi aspiraţiilor colective, fapt aproape de neîmplinit în 
procesul de învăţare din şcoală orientat, prin însăşi 
organizarea şi desfăşurarea sa, spre realizarea unui 
scop preponderent cognitiv şi acţional individual 
fiindu-i străine şi imposibil de format capacităţi de 
procesare colectivă (socio-procesori) care, în ultimă 
instanţă, favorizează manifestarea celor formate în 
şcoală [9, p.53].  

Scopul cercetării constă în analiza reperelor teore-
tice ale dezvoltării personale a studenţilor în contextul 
învăţării sociale.  

Expunerea conţinutului de bază. În prezent se 
produce o transformare intensă a învăţământului cla-
sic, rigid, bazat pe memorizarea mecanică, pasivă şi 
rudimentară într-un învăţământ modern, creativ şi 
inteligent, axat pe participare şi colaborare, în care 
cadrul didactic şi studentul cooperează, pe însuşirea şi 
aplicarea creativă a cunoştinţelor în practică; pe dez-
voltarea metodelor de gândire şi acţiune, cu scopul de 
a forma studenţilor competenţe profesionale solicitate 
de viitoarea profesie [3, p.6].  

A instrui pentru a învăţa permanent combină, ope-
raţional şi în mod natural, în sistematica strategiilor 
învăţământului superior cele patru moduri fundamen-
tale de a învăţa/studia ca temei al profesionalizării, al 
predictibilităţii reuşitei în spaţiul universitar: a învăţa 
să cunoşti; a învăţa să faci; a învăţa să trăieşti în 
colectiv; a învăţa să fii. Întotdeauna trebuie să ştii 
foarte bine ce să înveţi, când să înveţi, cum să înveţi 
sau ce metodă de învăţare să foloseşti şi pentru ce să 
înveţi. învăţarea inteligentă presupune o metodă. A 
învăţa metodic înseamnă a învăţa sistematic, după un 
plan de studiu dinainte stabilit. Procedând metodic 
economisim timp şi forţe, învăţarea este activitatea 
psihică complexă de însuşire activă a deprinderilor, 
formare a cunoştinţelor şi asimilare a experienţei soci-
ale ce duce la dezvoltarea personalităţii prin dobândi-
rea de noi capacităţi de a acţiona şi de modificare 
adaptativă progresivă a comportamentului conform 
noilor cerinţe ale vieţii şi activităţii [3, p.7].  

Ca unitate psihosocială cu statut educaţional speci-
fic, cu roluri pedagogice multiple, grupul de studenţi 
are valenţe formative importante pentru formarea şi 
dezvoltarea personalităţii studenţilor, priviţi ca indivi-
dualităţi şi ca membri ai colectivului respectiv. Litera-
tura de specialitate (A. Neculau; M. Zlate) consem-
nează următoarele modalităţi prin care grupa acţionea-
ză asupra fiecăruia dintre membrii săi: 

1) ca un prototip de învăţare psihosocială în şi prin 
colectiv, care are capacitatea de preluare, transmitere 
şi consolidare a unor norme şi modele elaborate şi 
instituţionalizate deja la nivel de sistem (social, de 
educaţie, de învăţământ); 

2) ca un mecanism psihosocial şi 
psihoeducaţional, de selectare, filtrare, rafinare, prelu-
crare a normelor şi cerinţelor generale în vederea 
adaptării lor la obiectivele şi necesităţile pedagogice 
proprii grupei de studenţi; 

3) ca un cadru organizat instituţional special pen-
tru elaborarea unor norme proprii validate intern şi 
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extern, care impun „modele comportamentale adecva-
te cerinţelor situaţiei"; 

4) ca un context de învăţare socială, iniţial sponta-
nă (realizată doar la nivel socio-perceptiv, prin mijloa-
ce de imitaţie), ulterior devenită tot mai complexă prin 
dirijarea învăţării psihosociale realizată de profesor, 
dar şi de alţi lideri de tip formal şi informai, având ca 
efect formativ judecata de valoare, raţionamentul de 
ordin moral; 

5) ca un mijloc strategic de transformare a învăţă-
rii psihosociale dirijate într-un tip de învăţare psihoso-
cială auto-dirijată [4, p.34-35].  

Competenţele-cheie specifice muncii intelectuale 
eficiente la nivel academic sunt definite şi înţelese ca 
seturi de cunoştinţe, deprinderi, abilităţi şi atitudini de 
care studenţii şi absolvenţii învăţământului superior au 
nevoie pentru a-şi asigura reuşita academică, pentru 
evoluţia personală, pentru angajare şi competiţie ulte-
rioară pe piaţa muncii. În setul complex al competen-
ţelor-cheie nominalizat şi recomandat de către Consi-
liul şi Parlamentul Europei [10], definind scopul dez-
voltării personale, inserţia profesională şi incluziunea 
socială optimă, a învăţa să înveţi ocupă un loc cen-
tral, o condiţie necesară, nu suficientă însă în formarea 
personalităţii integrale a studentului, viitor specialist 
într-un anumit domeniu al societăţii cunoaşterii. 

Competenţa „a învăţa să înveţi” reprezintă în sens 
larg: puterea plus abilitatea de: a penetra mai multe 
forme ale cunoaşterii şi acţiunii umane; a persevera 

diferenţiat în efortul de a învăţa continuu; a organiza 
progresiv şi eficace propria învăţare; a gestiona eco-
nomic timpul, schimbările structurale ale psihismului 
uman şi colectiv-informaţional; a conştientiza şi dirija 
inteligent procesul şi nevoile proprii de învăţare; a 
identifica oportunităţile de performare a obiectivelor 
proprii, de a depăşi obstacolele pentru a învăţa cu 
succes; a şti să cauţi şi să utilizezi metodele de orien-
tare şi consiliere în învăţarea academică; a aplica şi 
transfera cunoştinţele şi abilităţile într-o varietate de 
situaţii şi contexte de învăţare; a fi motivat pozitiv, a 
avea încredere în Sinele autorităţii intelectuale, în 
procesele de auto-transformare şi de ameliorare a 
stilurilor epistemologice şi de viaţă [8, p.19].  

Dezvoltarea psihică reprezintă procesul de formare 
la subiectul uman a noi seturi de procese, însuşiri şi 
dimensiuni psihice - şi de renivelare a lor continuă -, 
proces care se sprijină pe terenul eredităţii, îşi extrage 
conţinuturile din mediul sociocultural, este ghidat de 
educaţie, se desfăşoară în contextul propriei activităţi 
(de învăţare) a subiectului, fiind impulsionat de moti-
vaţie şi având drept mecanism trecerea de la exterior 
la interior (interiorizarea achiziţiilor), formarea acelor 
suporturi „pe care se sprijină actul de valorificare în 
plan intern a informaţiilor şi influenţelor externe” [5].  

Dialectica relaţiilor dintre formele dezvoltării per-
sonale şi tipurile fundamentale de învăţare este expri-
mată sintetic în elaborarea personală, prezentată în 
tabelul 1.: 

 
 

Tabelul 1. Corelaţia dintre formele dezvoltării personale şi tipurile principale de învăţare (elaborare personală) 
 

DEZVOLTAREA  PERSONALĂ 
Tipuri de 
dezvoltare 

Subtipuri Rezultatul 
învăţării 

Procese, însuşiri, atitudini şi calităţi implicate 

 
 
 

Psihică 

 
intelectuală 

 
cognitive 

gândirea, memoria, imaginaţia, limbajul, creativitatea, curiozita-
te epistemică, înţelegerea, rezolvarea de probleme, luarea deci-
ziilor, spiritul de observaţie, convingeri, etc. 

 
 

afectivă 

afective emoţii, sentimente, voinţa, stima de sine, autoreglare emoţiona-
lă, atitudini de schimbare pozitivă, etc. 

 
autoreglate 

atenţia, motivaţia, medierea şi controlul personal, auto-
eficacitate, auto-conştientizarea propriului Eu, locul controlului, 
scopul şi interesele personale, nivelul de aspiraţii, satisfacţii, 
succesul personal, etc. 

 
 
 

Socială 

socio-morală  
 

 
 

sociale 

responsabilitate personală, cunoaşterea personală, cunoaşterea 
celorlalţi, comportament pro-activ, valori comportamentale, 
empatie, toleranţă, etc. 

 
socio-

relaţională 

relaţiile sociale, relaţii interpersonale, percepţia socială, interac-
ţiuni comunicative, comunicarea socială, comportament social, 
comunicarea interpersonală, relaţionarea pozitivă ce ceilalţi, 
climatul pozitiv, încredere, acceptare, schimb şi ajutor reciproc, 
colaborare, competiţie, siguranţă şi suport, acceptare necondiţi-
onată, ascultarea activă, etc. 

 
Între condiţiile cerute pentru ca învăţarea să fie 

procesual eficace, cele referitoare la normalitatea, 
nivelul, ritmul şi calitatea dezvoltării personale devin 
prioritare. O privire comparativă asupra învăţării soci-
ale şi învăţării cognitive (include procesul de învăţare 

din şcoală) îl oferă Pavel Mureşan. Conţinutul tabelu-
lui nr.2 este deosebit de sugestiv în ceea ce privesc 
valoarea şi forţa de penetraţie a celor două tipuri de 
procese de învăţare. 
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Tabelul 2. Valoarea comparativă a învăţării sociale şi a învăţării cognitive [9, p.54] 
ÎNVĂŢAREA COGNITIVA ÎNVĂŢAREA SOCIALĂ 

1. Formează dimensiunea intelectuală a per-
sonalităţii: procese de cunoaştere, concepte, 
noţiuni, judecăţi, raţionamente, gândirea etc. 

1. Formează dimensiunea afectivă (emoţii, sentimente şi pasiuni 
intelectuale, morale, artistice, ştiinţifice, profesionale, etc.), morală 
(modele de conduită, trăsături de personalitate, atitudini, convin-
geri etc.), motivaţională (interese, aspiraţii, idealuri, scopuri etc.) şi 
socială (mentalităţi, concepţii, modele de viaţă, stiluri de interacţi-
une etc.) a personalităţii şi grupurilor sociale. 

2. Caracter indus, unidirecţional (subiect-
obiect) din punct de vedere didactic se reali-
zează de la profesor la elev. 

2. Caracter biunivoc (subiect-subiect) se realizează cu precădere cu 
inter-învăţare într-un context interpersonal (ambii parteneri de 
interacţiune învaţă). 

3 Caracter personal: individual 3. Caracter interpersonal şi colectiv        
4. Bi-dimensionalitate:  
- nivel senzorial;  
- nivel logic. 
 

4. Cvadri-dimensionalitate:                     
− nivel cognitiv socio-perceptiv, socio-gnostic; 
− nivel valoric; 
− nivel instrumental; 
− nivel interacţional-interpersonal. 

5. Caracter operaţional: pregăteşte omul pen-
tru condiţia tehnică a muncii şi existenţei. 

5. Caracter umanist: pregăteşte omul pentru condiţia socială, inte-
rumană a muncii şi existenţei. 

6. Conţinutul se schimbă sau se 
îmbogăţeşte odată cu descoperirea de noi 
adevăruri ştiinţifice. 

6. Caracter istoric: conţinutul ei se  schimbă o dată cu schimbarea 
structurilor, sistemelor, normelor şi valorilor sociale. 

7. Mecanism: se realizează ca învăţare de 
semnale, condiţionări de asociaţii; „stimul-
răspuns”, înlănţuiri şi scrieri de asociaţii, aso-
ciaţii verbale, învăţare de discriminări, de 
concepte şi reguli, rezolvări de probleme etc. 

7. Mecanism: se realizează ca inter-învăţare prin auto-
experimentare şi inter-experimentare, întărire şi pedeapsă, observa-
re şi imitare, condiţionare socială asociativă şi instrumentală, prin 
instrucţiuni verbale, participare şi identificare sau empatie, argu-
mentare şi convingere şi ca învăţare de roluri sociale. 

8. Caracter parţial şi subordonat:  priveşte 
formarea numai a unei dimensiuni a personali-
tăţii şi se subordonează formelor ce privesc 
formarea integrală a personalităţii. 

8. Caracter sistemic, holodinamic şi integrator: îşi subordonează 
sistemic într-o verticalizare evolutivă toate celelalte forme ale 
învăţării şi abordează într-o perspectivă integral-dinamică formarea 
personalităţii. 

 
Acceptarea rolului esenţial al învăţării sociale, în-

ţelegerea adecvată a mecanismelor funcţionării sale, 
realizarea unei teorii pertinente, permit construirea de 
modele eficiente menite să îmbunătăţească vizibil şi 
relativ rapid calitatea mediului social şi orientarea lui 
spre a satisface individul. Modelele adoptate în proce-
sul de învăţare socială sunt dependente în special de 
modul de vieţuire şi de rezolvare a problemelor grupu-
lui ţintă: „Societăţile consumatoare - scrie P. Mureşan 
- practică învăţarea socială din experienţă şi adaptare, 
în timp ce societăţile novatoare interesate în schimbare 
se orientează spre învăţarea din modele prospective, 
normative şi anticipative. Mecanismele unei astfel de 
învăţări sociale conţin procedee de decizie şi adaptabi-
litate, sensibilizare a structurilor, conducere participa-
tivă, formarea continuă a oamenilor, strategii inteli-
gente de dezvoltare, cultivare a creativităţii” [6, p.23]. 
Un exemplu strălucit de apel la învăţarea socială din 
modele prospective cu rezultate excepţionale îl consti-
tuie cazul Japoniei care, după al doilea război mondi-
al, a înlocuit practic procesul de învăţare din şcoa-
lă/universitate cu învăţarea prin televiziune dotată cu 
toate caracteristicile învăţării sociale dirijate. Pe lângă 
acumulările creative realizate în capacitatea de proce-
sare, japonezii au câştigat enorm în realizarea compor-
tamentelor individuale şi colective de natură afectivă, 

motivaţională, profesională şi deontologică [9, p.52-
53].  

În acest context, învăţarea poate fi înţeleasă drept 
„sursă şi mecanism de formare şi dezvoltare a trăsătu-
rilor, competenţelor, capacităţilor şi caracteristicilor 
umane, a conduitei şi comportamentului uman în ge-
nere” [6, p.15].  

Dezvoltarea personală prin învăţarea socială este 
esenţialmente necesară nu numai pentru că umanizea-
ză trebuinţele/nevoile fundamentale, dar şi explică 
cum variază ele de la un subiect la altul, ce mecanisme 
sunt implicate, ce acompaniamente emoţional-
motivaţionale definesc procesele complexe de perso-
nalizare, de individualizare [7, p.65].  

În continuare, prezentăm repere pentru instruirea 
studenţilor în activităţi tip training, ce conţin activităţi 
de dezvoltare personală prin învăţare socială (după: 
Levin Ileray şi Ramberger Russel UNESCO: Perspec-
tivei, nr.2, 1959).  

Dezvoltarea personală implică procesul de formare 
a competenţelor (calităţi generale, capacităţi şi com-
portamente) dobândite în universitate, pentru a putea 
dovedi eficacitate în noile contexte ale activităţii pro-
fesionale: 

• INIŢIATIVĂ - dinamism şi creativitate, care 
să permită independenţă în gândire şi acţiune. 
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• COOPERARE - interacţiune constructivă cu 
alţii, orientată spre un scop, cu accent pe învăţarea în 
comun a demersului obţinerii de rezultate. 

• MUNCA ÎN ECHIPĂ - grupe de lucru, urmă-
rind realizarea unor obiective pe termen scurt şi exe-
cutarea unor activităţi concrete în mod eficient, în 
colectiv şi nu individual, concurenţial. 

• INSTRUIRE RECIPROCĂ - pregătire for-
mală şi informală, reciprocă, la locul de muncă, între 
parteneri de acelaşi rang. 

• EVALUARE - aprecierea şi certificarea calită-
ţii serviciului propriu, care rezultă din activitatea de-
pusă. 

• COMUNICARE - utilizarea optimă a infor-
maţiei orale, scrise, gestuale; priceperea de a asculta, a 
citi, a înţelege şi interpreta corect informaţiile (mesa-
jele) primite. 

• GÂNDIRE LOGICĂ - raţionamente şi argu-
mente logice, permiţând demersuri inductive şi deduc-
tive, care să contrasteze cu memorarea şi învăţarea. 

• REZOLVARE DE PROBLEME - identifica-
rea problemelor prioritare, stabilirea soluţiilor posibi-
le, cu analiza consecinţelor. 

• LUAREA DECIZIILOR - utilizarea eficientă 
a demersului rezolvării de probleme, prin respectarea 
regulilor de luare a deciziei şi aplicarea unor soluţii 
alternative, aceasta presupunând o pregătire şi o prac-
tică continuă. 

• OBŢINEREA ŞI UTILIZAREA INFOR-
MAŢIEI - a stabili dacă, prin rezolvarea problemelor, 
informaţia este pertinentă (variată, adecvată, consis-
tentă, recentă, validă, suficientă), unde anume este 
depozitată, cum se poate înregistra, prelucra, difuza şi 
utiliza corect în luarea deciziilor. 

• PLANIFICAREA PROPRIILOR ACŢIUNI 
- stabilirea obiectivelor, fixarea scopului, determinarea 
priorităţilor, precizarea calendarului de executare a 
sarcinilor, care să permită atingerea obiectivelor pro-
puse în termenele prevăzute. 

• A ŞTI SĂ ÎNVEŢI - predispoziţia afectivă 
spre cunoaştere, care facilitează achiziţionarea noilor 
cunoştinţe şi deprinderi, prin iniţierea în arta de a 
aborda situaţii noi de învăţare, prin dobândirea noilor 
stiluri eficiente de învăţare, prin a învăţa să ştii să 
înveţi singur, să te autoinstruieşti, pentru a şti să faci. 

• CONVIEŢUIRE - deprinderi multiculturale: 
predispoziţia şi priceperea de a conlucra cu reprezen-
tanţii diferitelor grupuri etnice şi culturale, deosebiţi 
prin limbă, stil de comunicare, sistem de valori, reli-
gie, care poate favoriza cultivarea relaţiilor umane de 
cunoaştere, toleranţă, înţelegere şi respect reciproc, 
cooperare şi într-ajutorare [1, p.174-175].  

Concluzii: 
1. Dezvoltarea personală implică competenţa „a 

învăţa să înveţi” şi facilitează inserţia profesională şi 
incluziunea socială optimă, ocupând un loc central şi o 
condiţie necesară în formarea personalităţii integrale a 
studentului, viitor specialist într-un anumit domeniu al 
societăţii.  

2. Învăţarea socială nu înlocuieşte, în mod nor-
mal, învăţarea în şcoală/universitate, ci reprezintă o 
completare necesară ce permite modificarea aşteptată 
a tuturor componentelor capacităţii de procesare (indi-
viduală şi socială), orientarea lor spre a determina 
comportamente cognitive, afective şi motivaţionale 
dezirabile. 
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REZUMAT 

În grădiniţă, educatorul este cel care trebuie să-l iniţieze pe copil în desen şi pictură. Desenul liber sau tema-
tic reprezintă o cale potrivită, de evaluare a personalităţii copilului, a problemelor sale emoţionale, a capacităţilor şi 
a dificultăţilor sale de a se adapta la mediul şcolar şi social, etc.  

Dezvoltarea creativităţii contribuie la asigurarea autonomiei persoanelor, autonomia  ce înlesneşte şi 
îmbogăteşte relaţiile sociale. Interesul psihologilor şi pedagogilor pentru realizările plastice ale copiilor a fost priori-
tar, apreciind că practica desenului angajează puternic capacitatea de observaţie a copilului, contribuind la dezvolta-
rea spiritului de observaţie.  

Cuvinte cheie: educație, creativitate, mediu școlar. 
 

THE ROLE OF FINE ARTS IN THE CREATIVE DEVELOPMENT OF PRESCHOOL CHILDREN 
 

COJOLEANCĂ Raluca Elena,  
prof., School Center for Inclusive Education 
"Saint Andrew" Gura Humorului, Romania 

 
SUMMARY 

In kindergarten, the teacher is the one who initiates the child in drawing and painting. Free drawing or 
thematic one represent a suitable way to evaluate the child's personality, his emotional problems, his capacities and 
his difficulties in order for him or her to be  adaptable to school and social environment, etc. Developing creativity 
contributes at the  enpowering  the individuals autonomy that enables and enriches social relations. 

The interest that the psychologists and teachers showed for the achievements of children regardind plastic 
arts was a priority, saying that drawing strongly committed children observation ability, contributing to develop the 
spirit of observation. 

Keywors: educations, creativity, school environment. 
 

În grădiniţă, educatorul  este cel care trebuie să-l 
iniţieze pe copil în desen şi pictură. De cele mai multe 
ori există  însă tendinţa de a fi tratată cu superficialita-
te şi aşezată pe un plan secundar, după disciplinele 
„nobile” ca educarea limbajului şi activităţi matemati-
ce. 

Cu cât minimalizăm importanţa desenului în gră-
diniţă, în şcoală copiii vor avea repercusiuni asupra 
dezvoltării personalităţii. Astfel, un copil care are rare 
ocazii de a desena la grădiniţă se va cantona într-o 
reprezentare monotonă, va avea tendinţa de a reprodu-
ce întotdeauna aceleaşi teme, cu aceleaşi culori, fără a 
lăsa amprenta sensibilităţii sale  

La grădiniţă, comunicarea prin limbaj nu este pen-
tru copil foarte simplă el riscând să-şi exprime fals 
gândirea fie pentru că achiziţia vocabularului său este 
recentă şi incompletă, fie  limbajul este un fapt social 
a cărui achiziţie este legată de mediul sociocultu-
ral.Cea mai uşoară  cale de comunicare pentru copil 
este desenul care nu este condiţionat de prezenţa sau 
absenţa talentului, ci de comunicarea subiectelor care 
îl interesează pe micuţ. 

Desenul liber sau tematic reprezintă o cale potrivi-
tă, de evaluare a personalităţii copilului, a problemelor 
sale emoţionale, a capacităţilor şi a dificultăţilor sale 
de a se adapta la mediul şcolar şi social,iar de cele mai 
multe ori prin aceste desene psihologii pot da părinţi-

lor informaţiile necesare acolo unde pot apărea diverse 
probleme de ordin social, afectiv sau mintal. 

Orice educator ar trebui să ştie că desenele sunt 
surse de informaţie psihologică inconştientă sau de 
mesaje pe care copiii sunt incapabili de a le exprima 
verbal, iar prin intermediul liniilor grafice, culorilor, 
formelor, poziţiilor, dimensiunilor personajelor sau 
obiectelor desenate pot  fi evidenţiate anumite carenţe 
ale copiilor.Desenele şi jocurile sunt considerate de 
specialişti drept cele mai relevante modalităţi de ex-
presie a primilor ani de viaţă oferind date importante 
despre inteligenţa şi afectivitatea copiilor. 

Utilizarea desenului, a culorii, ca mijloc de cu-
noaştere a copiilor, nu trebuie neglijată, uitată sau 
minimalizată, desenul având o valoare: expresivă, 
narativă, simbolică. Educaţia plastică intră în sfera 
cunoaşterii şi creativităţii, ea fiind educaţia acelor 
simţuri pe care se bazează inteligenţa şi gândirea crea-
toare a elevilor 

Sarcina educatorului capătă astfel o complexitate 
aparte pentru însuşirea de către copii a unui vocabular 
plastic adecvat, a unor tehnici de lucru şi a unei meto-
dologii moderne de predare a problemelor de instruire 
şi exprimare plastică [1]. 

Creaţia artistică este mediată de învăţare, de în-
drumare, de o directivare discretă, dar în schimb per-
manentă”. Arta s-a dovedit, prin efectele ei, o necesi-
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tate a echilibrării şi reechilibrării fiinţei umane. Aşa 
cum observa şi Francoise Reiss, arta are proprietăţi 
sugestive, dinamice şi constructive; sensibilitatea 
artistică pe care o induce educaţia prin artă echilibrea-
ză exerciţiul memoriei şi afectele unui intelectualism 
prea abstract” [2]. 

Caracterul procesual unic şi irepetabil al activităţii 
artistico- plastice la fiecare copil îşi lasă amprenta pe 
unele din sarcinile de baza ale educaţiei generale con-
temporane: „tratamentul” personalizat în corelaţie cu 
dezvoltarea autonomă a fiecărei individualităţi, stimu-
larea nelimitată a spiritului investigator şi, prin acesta, 
a creativităţii, crearea tuturor condiţiilor subiective şi 
obiective ale unei integrări sociale imediate şi eficien-
te de ambele părţi [3, p. 15]. 

Dezvoltarea creativităţii contribuie la asigurarea 
autonomiei persoanelor,autonomia  ce înlesneşte şi 
îmbogăteşte relaţiile sociale [4, p. 56]. 

Tot dezvoltarea creativităţii nu poate fi dezvoltată 
fără a înţelege ce este  mijlocul de expresivitate. Orice 
opera de arta cu cât este mai expresivă cu atât mai 
mult ne place.Aceasta este reprezentată de  culoarea, 
formă, mărime, ritm, simetrie şi asimetria respectiv 
dinamică-toate acestea fiind mijloace ale expresivităţii 
[5, p. 43]. 

Începând cu vârsta mică putem folosi aceste mij-
loace, culoarea fiind prima care se însuseşte. După 
culoare copilul poate să se orienteze şi să spună ce 
obiect a desenat. În funcţie de ritmul şi dezvoltarea 
biologică, copilul între 3 şi 4 ani îşi controlează mai 
bine trasările grafice şi experienţa câştigată din 
,,mâzgălelile” anterioare îşi spune cuvântul [6, p. 73]. 

Preocupat de tot ceea ce se întâmplă în jurul său, 
copilul începe să observe legătura dintre formele situa-
te în mediul imediat înconjurător şi formele obţinute 
prin trasările,,mâzgălelilor”. Colectarea şi datarea 
lucrărilor cu ,,mâzgălituri” pot să redea evoluţia copi-
lului în perceperea formelor.  

În grupa mijlocie, copilul parcurge o altă etapă 
foarte importantă de exprimare artistico-plastică, folo-
sind elementele de limbaj caracteristice. La început, 
până la câştigarea unei experienţe în trasare, informa-
ţiile vizuale sunt percepute corespunzător vârstei, şi, 
de aceea, prelucrările exprimate grafic suferă o oare-
care deformare.Desenul este o disciplină care se con-
stituie ca un mijloc de activare a capacităţii de percep-
ţie  şi de cunoaştere a lumii înconjurătoare,care dez-
voltă gândirea şi imaginaţia şi creativitatea. Orice 
activitate de educaţie artistico-plastică implică o deci-
zie ce necesită un efort fizic şi intelectual. Mâna devi-
ne,prin efortul fizic depus, un executant al comenzii 
mentale.Procesul cheie în obţinerea deprinderilor de 
exprimare îl reprezintă acţiunea de coordonare între 
informaţia vizuală,prelucrarea mentală şi executarea 
manuală. 

Între patru respectiv cinci ani copilul se bazează pe 
experienţa de trasare dobândită anterior aşteaptând noi 
provocări prin care să se descopere obţinând astfel 
satisfacţia unei exprimări artistico-plastice personale. 

La vârsta de 6-7 ani copii cunosc culorile de bază 
şi le aplică în practică. Nuanţele la fel, mestecând mai 
multe culori împreună îi dau o nuanţă.Cu cât un copil 
percepe mai mult aceste nuanţe din una şi aceeaşi 

culoare, cu atât este mai dezvoltată perceperea senzo-
rială (galben – roşu, galben – cafeniu).Copilul trebuie 
învăţat cum să combine şi cum să îmbinea, iar acest 
lucru se  face prin utilizarea unor metode ca: explica-
ţie, demonstraţia –metode prin care  copilul învaţă 
efectiv prin  activitatea practică [7, p. 39]. 

Cât priveşte forma, aceasta  joacă un rol foarte im-
portant în  expresivitate deoarece  copiii folosesc cel 
mai des patratul, cilindrul, cercul, triunghiul, toate 
figurile geometrice, arcuri, etc.Copilul foloseşte pătra-
tul- la redarea băsmaluţei, casei, calculatorului, triun-
ghiul – la aplicaţie  de redare a bradului,trapezul – sub 
formă de barcă, acoperiş, etc [8, p. 71]. Mărimea după 
lăţime, înălţime, lungime, grosimi, prin combinarea 
lor le dau posibilitatea  copiilor să  redea diferite lu-
cruri după anumite criterii -mai lat, mai îngust şi mai 
îngust, subţire, mai grosuţ, gros [9, p. 35]. 

Interesul psihologilor şi pedagogilor pentru reali-
zările plastice ale copiilor a fost prioritar, apreciind că 
practica desenului angajează puternic capacitatea de 
observaţie a copilului, contribuind la dezvolatera spiri-
tului de observaţie. În lucrările lor, copii prezintă 
perioade de exprimare plastică specifică perioadei de 
vârstă care dezvăluie orizontul larg de preocupări, 
înţelegeri şi viziuni spaţiale ale lor, iar educatorii sunt 
plăcut impresionaţi de fantezia lor, de imaginaţia bo-
gată, de inteligenţa raporturilor studiate, de puterea de 
creaţie, precum şi de talentul lor.  

 De exemplu un copil care îşi începe desenul cu 
propria persoană  denota că are o mare importanţă în 
familia ei şi o stimă de sine crescută. Dacă după el  
sunt desenaţi: mama, tata şi sora /fratele mai  mare, 
dar nu în ultimul rând  de exemplu pisica familiei 
acest desen reflecta o familie unită,copilul fiind bine 
integrat în mediul familial Din punct de vedere croma-
tic dacă subiectul nostru foloseşte toate culorile curcu-
beului în mod echilibrat  ne arată că este un copil 
sociabil, deschis, comunicativ cu buna stima de si-
ne.Dacă  culorile sunt în general mai pastelate aplicate 
uşor şi uniform avem un copil cu un temperament 
calm şi emoţional [10, p. 24]. 

Un alt copil poate să îşi înceapă desenul cu tatăl pe 
care-l desenează cel mai mare denotă faptul că are o 
semnificaţie puternică. Dacă  tatăl se ţine de mână cu 
mama este  subliniată o legatură armonioasă în fami-
lie.Tot astfel dacă un copil  desenează foarte multe 
clădiri şi anume: o casă, o anexă în care sunt animale, 
căsuţa câinelui şi chiar soarele din gradină poate   
sugera faptul că este foarte ancorat în  locul în care 
trăieşte. Cromatic, folosirea unei  o game variate de 
culori, culorile reci predominând, şi deşi este un copil 
bine adaptat social are tendinţe spre timiditate. Pre-
dominarea unei anumite culori – verde semnifică 
ambiţie, curiozitate, comunicativitate, dar poate şi 
simbolul unui ego extrem de pronunţat. Poate fi un 
copil care trăieşte intens, curios, intuitiv, dornic să 
comunice , perseverent, ambiţios,mai matur decât ar 
trebui să fie pentru vârsta lui. Copilul care alege 
această culoare este un copil hipersensibil şi emotiv, 
iubeşte natura şi animalele ceea ce reese şi din desenul 
său. Dacă un copil foloseşte culoarea maro în cantitate 
mai mare poate semnifica în desen calm şi seriozitate, 
tendinţe spre stabilitate, securitate, confort în familie. 
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De exemplu  dacă un copil desenează membrii fa-
miliei foarte mici şi cu foarte puţine elemente la 
schema corporală  arată un nivel intelectual scăzut şi o 
stima de sine scăzută. Un desen în care primul perso-
naj desenat este mama, urmată de tată, al cărui corp 
este îngroşat cu un creion negru sugerează prezenţa 
unor probleme emoţionale. Utilizarea  în exces a culo-
rii galbene poate sugera din partea copilului dependen-
ţa şi nevoia de a se elibera de o tensiune interioară. Un 
copil care utilizează în desen culoarea violet în ponde-
rea cea mai mare, poate semnifica nelinişte, prudenţă, 
imaturitate, anxietate.Poate indica cerinţe prea mari 
din partea adulţilor sau un precoce simţ al responsabi-
lităţii care provoacă teama de a nu reuşi să fie la înăl-
ţimea aşteptărilor [11, p. 62]. 

Desfăşurarea activităţilor de desen, pictură, mode-
laj în grădiniţă presupune pregătirea din timp a copii-
lor. Educatoarea va organiza grupa, va pune la dispo-
ziţia copiilor materialele necesare, asigurând un climat 
favorabil bunei desfăşurări a activităţii. Este bine ca în 
fiecare grupă să existe sectoare pentru modelaj, pentru 
desen, să existe condiţii ca preşcolarii să aibă posibili-
tatea să lucreze, lăsându-li-se liberatatea de creaţie. 
Pentru pictură se va alege un loc liniştit, bine luminat, 
aranjat în aşa fel încât copilul să se poată concentra 
asupra lucrului. În cadrul activităţilor de desen trebuie 
să se facă distincţie între activităţile la care tema este 
dată de educatoare şi cele la care tema este aleasă de 
copii [12, p. 84]. 

Activităţile de desen pot fi cu model sau fără, cu 
suport intuitiv sau nu, depinde de ceea ce crede cadrul 
didactic, dacă este benefic pentru creativitatea copiilor 
sau dacă se îngrădeşte expresivitatea. La activităţile la 
care educatoarea prezintă suportul intuitiv, acesta 
poate fi confecţionat de cadrul didactic, poate fi ales 
din natură sau poate fi o lucrare a unui copil care co-
respunde temei date. Activităţile fără model se trans-
formă în activităţi după desen din memorie cu cerinţa 
de a se desena teme cunoscute copiilor, din universul 
lor apropiat, fiind vorba de fapt de perfecţionarea unor 
clişee ori de realizarea unor teme fără model, nefami-
liare care le dezvoltă copiilor imaginaţia. Temele de 
natură statică pentru preşcolari sunt reprezentate prin 
alegerea unui subiect familiar copiilor şi compus dintr-
un singur element plastic [13, p. 54]. Desenarea obiec-
telor după natură ajută copilul să dobândească capaci-
tatea de a reda în plan imaginea unui obiect perceput 
în formă tridimensională. Un mare aport în educaţia 
estetică a copilului îl are desenul decorativ, care este 
prezent la acest nivel de teme simple ca cele de deco-
rare a  imaginii unui obiect. Toate activităţile de edesn 
cu tema dată de educatoare, indiferent de felul desenu-
lui, cuprind aceleaşi secvenţe didactice, acestea 
deosebindu-se în funcţie de felul desenului, particula-
rităţile intelectuale ale copiilor, de perioada anului 
şcolar în care se desfăşoară activitatea, de gradul de 
dificultatea al temei şi a modalităţii de rezolvarea a 
acesteia din punct de vedere metodologic [14, p. 34]. 
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Descoperirea propriei individualităţi reflectă nevo-
ia profundă a preadolescentului de a se integra într-o 
lume care să corespundă aspiraţiilor sale. Astfel, as-
pectele imaginii de sine devin o temă actuală și nece-
sară în studierea aprofundată a relațiilor preadolescen-
ților cu semenii și anume dezvoltarea imaginii de sine 
în detrimetrul social. 

Conform psihologiei umaniste dezvoltată de C. 
Rogers şi A. Maslow, fiecare persoană este valoroasă 
în sine, iar prin natura sa umană, are capacitatea de a 
se dezvolta şi de a-şi alege propriul destin, de a-şi 
valida calităţile pozitive în măsura în care mediul îi 
creează condiţiile de actualizare a sinelui. Omul este 
singura fiinţă capabilă de a stabili şi întreţine relaţii nu 
numai cu lumea externă, ci şi cu sine însuşi. El perce-
pe şi îşi elaborează un model informaţional intern 
(mental) nu numai despre obiectele şi fenomenele 
lumii externe, ci şi despre el însuşi [4]. 

R. Doron presupune că imaginea de sine este ex-
presia concretizată a modului în care se vede o per-
soană oarecare. Reprezintă trăirea aspectului unifica-
tor de coeziune a personalității. Succesele și eșecurile 
modifică imaginea de sine și constituie punctul de 
plecare pentru o largă gamă de atitudini și conduită 
[3]. 

C. Cooley consideră că noi dezvoltăm un fel de 
“sine în oglindă”, o imagine de sine bazată pe modul 
în care credem că ne văd ceilalţi. Aceasta înseamnă că 
imaginea de sine este puternic modelată de reacţiile 
celorlalţi, ca şi de propriile noastre cunoştinţe [8].  

Imaginea de sine reprezintă un integrator  și orga-
nizator al vieții psihice a individului, cu rol major în 
alegerea rolurilor și scopurilor. Ea este nucleul central 
al personalității, element definitoriu al statutului și 
rolului social [10]. 

Conceptul de sine se manifestă prin: convingeri 
(elemente cognitive); atitudini afective faţă de convin-
gerile respective (elemente afectiv – valorice); reacţii 
comportamentale; iar imaginea de sine se construieşte 
la confluenţa dintre:  

• ceea ce cred ceilalţi despre noi;  
• ceea ce credem noi despre ceilalţi;  
• ceea ce credem despre noi înşine [2]. 
C. Rogers (1951), alături de alți psihologi de orien-

tare umanistă, consideră sinele ca putând fi înțeles 
doar din punctul de vedere unic al individului, pentru 
că sinele este un concept ce descrie individul din inte-
rior și nu poate fi relevat sau cunoscut din exterior fără 
a-i modifica aproape tot conținutul. Imaginea de sine 
include mai multe componente, printre care: identita-
tea fizică, psiho-sexuală, vocațională, moral-spirituală, 
toate acestea exprimându-se prin caracteristici psiho-
logice și comportamentale, care afirmă și întăresc 
sinele și personalitatea individului [7]. 

Există diferite păreri asupra componentelor imagi-
nii de sine. Unii autori consideră că conceptul de sine 
(totalitatea cunoștințelor care le au oamenii despre 
calitățile și caracteristicile lor) [12]; stima de sine 
(componenta evaluativă a eului) [6], încrederea în 



128 

sine, iubirea de sine și auto-prezentarea (strategiile 
utilizate de individ pentru a modela impresia celor din 
jur despre el) [12, 11, 14], reprezintă componentele 
imaginii de sine, însă alți autori cum ar fi G. Allport, 
W. James [1], deduc că există Eul fizic - care se referă 
la atitudinile corporale, identificându-se cu schema 
corporală; Eul cognitiv – sunt gândurile, judecățile și 
conținuturile informaționale despre sine și despre 
lume, dar și modul în care individul operează cu aces-
tea; Eul emotional include totalitatea sentimentelor și 
emoțiilor despre sine și despre lume în general; Eul 
social - reprezintă dimensiunea personalității pe care 
individul este dispus să o expună lumii; Eul spiritual 
face referire la capacitatea noastră de auto-refecție, la 
valorile relativ stabile a personalității noastre [16, 10, 
5]. 

Specificul imaginii de sine la preadolescenți 
Perioada preadolescentă durează între 10/11ani și 

14/15ani și mai este numită și pubertate. Este denumi-
tă și ca perioada școlarității mijlocii sau perioada cari-
caturală, datorită  procesului de creștere și maturizare 
sexuală, o treaptă intermediară între copilărie și viața 
adultă, care deși decurge pentru fiecare diferit, însă ca 
moment de declanșare și durată  au aceeași linie de 
succesiune și pentru toți reprezintă același rezultat – 
obținerea maturității [13]. 

Problema principală a perioadei pubertății și ado-
lescenței este aceea a identificării de sine sau a dezvol-
tării conștiinței de sine. Dezvoltarea conștiinței de sine 
este prezentă și în perioada școlară mică și se contu-
rează pe baza rezultatelor activității și a compensației, 
dar și raportării acesteia la ceilalți și la cerințele lor. 
Această perioadă repune problemele dezvoltării con-
științei de sine datorită, pe de o parte, modificărilor ce 
survin în sistemul general de cerințe ce se manifestă 
față de preadolescent, iar pe de altă parte, datorită 
schimbărilor prin care trece personalitatea cu structuri-
le și substructurile sale. De aceea, dezvoltarea conști-
inței de sine se complică. E vorba de intensificarea 
percepției de sine care are câteva aspecte, dintre care:  

• propria-i imagine corporală, 
• identificarea și conștiința ego-ului, 
• identificarea sensului, rolului și statutului sexu-

al, mai ales a celui social [15]. 
Conform definiției lui L. Vîgotski, conștiința de 

sine este după conținutul său conștiință socială, trans-
ferată în interior [13, p.223]. 

Preadolescentul în această perioadă capătă un nou 
sens al identității, precum și un copleșitor sentiment al 
dispersării identității, fapt ce reprezintă polaritatea 
acestei faze de dezvoltare.  Treptat devine conştient de 
lume, de alţii, de sine – dintre aceste trei forme de 
conştiinţă esenţială fiind ultima, deoarece ea este o 
formaţiune psihică deosebit de esențială, ce permite 
individului să-şi dea seama cine este el, ce reprezintă 
pentru sine şi pentru alţii, ce scopuri şi idealuri are, ce-
şi propune să devină.  

În preadolescență se întâlnește adesea neîncredere 

în forțele proprii ca o reflectare directă a părerii mo-
deste despre sine, cu care preadolescentul a reușit să 
se împace. Apariția autoaprecierii stabile în ceea ce 
privește sfera morală și calitățile propriei personalități 
devine factorul de primă importanță al dezvoltării 
elevilor la sfârșitul vârstei adolescentine [13]. 

E. Erikson consideră preadolescența ca fiind peri-
oada în care tânărul pendulează între 2 extremități: 
identitatea clară sau roluri confuze. Adică preadoles-
centul, capabil să facă generalizări, trebuie să adune 
tot ce știe despre sine (ca elev, fecior, sportiv, prieten, 
etc.) într-un tot întreg, să conștientizeze, să stabilească 
relații cu trecutul și să proiecteze viitorul. Dacă prea-
dolescentul face față acestei sarcini de identificare 
psihosocială – el  va avea senzația clară despre cine 
este, unde se află, încotro se îndreaptă. Dobândirea 
identității în preadolescență, după E. Erikson, depinde 
de alegerile pe care le-a făcut copilul în perioadele 
precedente: încredere – neîncredere, autonomie – 
dependență, inițiativă – sentimentul vinovăției, spirit 
întreprinzător – sentimentul incompetenței. Șanse de 
a-și recunoaște identitatea au preadolescenții care au 
făcut alegeri pozitive până acum [9]. 

Preadolescentul manifestă încă o oarecare agitaţie 
şi impulsivitate, unele extravaganţe, momente de neli-
nişte şi momente de dificultate, de concentrare, obo-
seală la efort. Începe să crească interesul pentru pro-
bleme abstracte şi de sinteză, dar şi pentru participare 
la roluri mai deosebite. Apare mai pregnantă dorinţa 
de afirmare personală ca expresie a socializării, iar 
experienţa afectivă se nuanţează şi se impregnează de 
valori.   

Pare evident faptul că stabilitatea sau instabilitatea 
componentei afective a sinelui depinde de certitudinea 
pe care indivizii o au despre ceea ce sunt ei. În preado-
lescență imaginea de sine reprezintă un proces la fel 
de complicat  dar care se caracterizează prin intensifi-
carea conştiinţei de sine datorită transformărilor  bio-
logice , schimbarea atitudinilor celorlalţi faţă de prea-
dolescenţi, capacităţilor  cognitive crescute, care le 
permit să înţeleagă, mai mult şi mai bine, ceea ce se 
referă la propria fiinţă. 

În contextul celor expuse ne-am propus studierea 
imaginii de sine și a componentelor acesteia la preado-
lescenții de diferite vârste (10-12 ani și 14-16 ani). 

Eșantionul cercetării a fost format din 105 preado-
lescenți cu vârsta cuprinsă între 10-12 ani (clasa V-a)  
și 14-16 ani (clasa IX-a), dintre care  67 fete și 38 
băieți, care-și fac studiile în cadrul unui liceu din ora-
șul Chișinău. 

În scopul măsurării imaginii de sine la 
preadolescenți am aplicat Testul „Cât de puternică este 
imaginea de sine?” (N. Mitrofan), tehnica de studiere 
a autoaprecierii la preadolescenţi Dembo-Rubinstein 
(varianta A. Prihojan) și Testul de studiere a încrederii 
în sine (V. Romek). Rezultatele preadolescenților 
pentru imaginea de sine sunt reprezentate în figura 1. 
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IX-a a obținut următoarele rezultate: 45,84% nivel 
înalt, 16,66% nivel mediu și 8,34% nivel sc
autoaprecierii, iar în clasa a V-a au fost ob
toarele: 24,56% mediu înalt, 5,26% nivel mediu 

 

 
Fig.3 Repartizarea datelor pentru 

erea contactelor sociale) la preadolescen
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Cei cu o reprezentare pozitivă față de propria persoană 
sunt apreciați și respectați de cei din jur.  

Aceasta s-ar explica prin faptul că cu cât imaginea 
de sine va creşte, va spori şi încrederea în sine, autoa-
precierea,  şi invers, dacă imaginea de sine va scădea, 
atunci va scădea şi încrederea în sine, autoaprecierea. 

Odată cu creșterea imaginii de sine, apar modificări 
semnificative în sfera autoaprecierii, în manifestarea 
încrederii în sine, curajului social și inițierii contacte-
lor sociale de către subiect, sensul evoluției uneia, 
determină evoluția celeilalte. 
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REZUMAT 

Articolul oferă o înțelegere amplă a procesului de formare a identității etnice la adolescenții imigranți. Are ca 
scop clarificarea conceptelor legate de identitatea etnică, fiind considerată o parte componentă a identității sociale. 
Scoate în evidență aspectele psihologice implicate in procesul dat, cât și consecințele identității etnice pozitive sau 
negative asupra comportamentelor, atitudinilor adolescenților imigranți. 
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SUMMARY 

The article provides a broad understanding of the process of ethnic identity formation in immigrant 
adolescents. It aims to clarify the concepts of ethnic identity, being considered a component part of social identity. It 
highlights the psychological aspects involved in the given process, as well as the consequences of the positive or 
negative ethnic identity on the behaviors, attitudes of immigrant adolescents. 
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Identitatea etnică este o parte componentă a identi-
tății sociale, care se axează pe autoidentificare, pe 
sentimentele de apartenență și implicare, pe valorile și 

atitudinile împărtășite sau atitudinea față de propriul 
grup de apartenență.  

Procesul formării identității etnice la adolescenții 
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imigranți a peocupat mai mulți cercetători de-a  lungul 
timpului. Azi, identitatea etnică este definită drept un 
concept complex și multidimensional, luând în calcul 
condițiile fenomenului migrației cu care se confruntă 
Republica Moldova. 

Rezultate și discuții. Etnopsihologia contempora-
nă  își pune problema de a studia  în ce măsură aparte-
nența sau identificarea cu un grup etnic care are un 
statut inferior în societate poate sau nu fi legat de o 
concepție săracă despre Sine. 

Identitatea etnică  are sens doar dacă două sau mai 
multe grupuri intră în contact între ele o anumită peri-
oadă de timp. Respectiv, dacă o societate ar fi, din 
punct de vedere etnic, omogenă, conceptul de identita-
te etnică ar fi lipsit de sens. 

Atât teoria identității sociale cât și modelele de 
aculturalizare văd identitatea etnică drept un concept 
dinamic, care se schimbă în timp și în dependență de 
context. Unii autori consideră identitatea etnică drept 
un scop la care s-a ajuns prin intermediul unui proces 
activ de decizii și evaluări ale Sinelui [10, p.101-109].
  

După Weinreich, identitatea etnică nu este o entita-
te ci mai degrabă o totalitate de procese cu care per-
soanele își construiesc propria identitate.[11, p.79]. Un 
cadru important de referință a fost oferit de Erikson 
prin teoria sa despre formarea identității, conform 
căruia, identitatea atinsă este fructul unei perioade de 
explorări și de experimentări care au loc mai ales în 
adolescență  și care conduc spre decizii în diferite 
domenii ale vieții, cum ar fi, de exemplu, cel legat de 
câmpul muncii sau cel religios [7, p.201]. 

Phinney propune un model din trei stadii, cu refe-
rință la identitatea etnică, care pornește de la o perioa-
dă în care identitatea etnică nu este examinată, fiind 
urmată de o perioadă de explorare,până când se ajunge 
la o identitate etnică consolidată  [6, p.311] . 

Conform modelului lui Phinney, adolescenții și 
unii adulți care nu au fost expuși problemei de identi-
tate etnică, se află la prima fază, acea a identității 
neexplorate. Acest stadiu este caracterizat  de o prefe-
rință pentru cultura dominantă, chiar dacă nu întot-
deauna această predilecție este prezentă în această 
fază. Adolescenții pot, pur și simplu, să nu fie intere-
sați de ”problema etnică” și nu se gândesc la acest tip 
de identitate. În plus, este posibil ca ei să fi absorbit 
anumite atitudini etnice pozitive de la părinți sau de la 
alți adulți semnificativi și pot să nu demonstreze nici o 
preferință față de grupul dominant.  

Cea de-a doua fază este caracterizată de explorarea 
propriei etnicități. Aceasta poate fi rezultatul unei 
experiențe semnificative care duce la conștientizarea 
propriei apartenențe etnice. Poate fi un proces de im-
plicare mult mai intens  în  propria cultură, printr-o 
serie de activități cum ar fi: lectura, discuția cu alte 
persoane, vizitarea muzeelor etnice și participarea 
activă la evenimentele culturale. Pentru unele persoa-
ne, aceasta poate însemna refuzarea valorilor culturii 
dominante. Modelul pe faze, propus de Phinney ne 
sugerează că persoanele pot ajunge la o înțelegere 
profundă și la o apreciere a propriei etnicități. Semni-
ficația atingerii identității etnice este, desigur, diferită 
pentru fiecare persoană în parte și pentru fiecare grup, 

deoarece sunt diferiți atât prin propriile istorii de viață 
personală și experiențe, cât și prin istoria lor comună. 
Deaceea, atingerea unei identități etnice nu presupune  
în mod obligatoriu, o implicare maximă în propria 
etnicitate, persoana  putând ști  foarte clar  ce înseam-
nă să aparții unui anumit grup etnic fără a depune mult 
efort. 

Părțile componente,cele mai semnificative ale 
identității etnice sunt următoarele:  

1) Autoidentificarea sau autoetichetarea, ori  mai 
bine zis eticheta pe care fiecare și-o dă sie însuși pen-
tru a se defini din punct de vedere etnic, acesta fiind 
un aspect important în definirea identității etnice, dar 
și extrem de complex. 

2) Implicarea sau sentimentul de apartenență și 
atașamentul [7, p.201]. Sentimentul de apartenență a 
unui grup etnic poate fi, mai mult sau mai puțin puter-
nic și poate fi corelat cu unele sentimente specifice. [1, 
p.189-196] Atașamentul a fost inclus de Ashmore, în 
2004 drept una din părțile componente cheie ale iden-
tității grupului [2, p.80-114].  Termenul de implicare 
este folosit atât de psihologia socială cât și de psiholo-
gia dezvoltării, pentru a se referi la un atașament foar-
te puternic și la o investiție personală în favoarea unui 
grup.  

3) Explorarea este considerată drept un aspect im-
portant al identității etnice, nu doar fundamental pen-
tru formarea și dezvoltarea sa, ci  drept o caracteristică 
distinctivă a identității, deoarece aceasta conține în 
sine diverse activități, cum ar fi: cititul și discuția cu 
alte persoane, învățarea unor practici culturale și parti-
ciparea la evenimente culturale.  

4) Așa zisele comportamente etnice, precum: cu-
noașterea și vorbirea limbii, mâncarea anumitor tipuri 
de bucate și participarea la activități  cu membrii pro-
priului grup etnic. Totodată, identitatea etnică este o 
structură internă care poate exista și fără componenta 
comportamentală. 

5) Atitudini pozitive și negative față de propriul 
grup etnic  [6, p.311]. Printre atitudinile pozitive pot 
fi: mândria, plăcerea și satisfacția pentru propriul grup 
etnic. Lipsa atitudinilor pozitive față de propriul grup 
sau prezența unor atitudini negative poate fi citită 
drept o negație a propriei identități etnice. O identitate 
etnică bine definită presupune o atitudine față de pro-
priul grup, examinată și evaluată în mod independent. 

6) Implicarea etnică (participarea sociala). 
Chiar dacă acest „parametru” este unul din cei mai 

utilizați în cercetările cu referință la identitatea etnică, 
acesta este unul destul de complex, fiind imposibil să 
generalizăm diversele aspecte ale participării sociale 
pentru toate grupurile. Totuși, indicatorii cei mai des 
folosiți sunt: a) limba, importanța ei variază în depen-
dență de situații, și nu pentru toate grupurile este o 
componentă atât de determinantă, b) prietenia, c) 
forma de organizare socială, d) religia, e) structura 
socială a grupurilor, f) tradițiile culturale și politice, g) 
zona de reședință, fiind considerată importantă pentru 
consolidarea identității etnice.  

Un alt element important care trebuie luat în calcul 
este contextul, multe cercetări demonstrând că identi-
tatea etnică variază în dependență de acesta și de ca-
racteristicile grupului. Spre exemplu, unii adolescenți 
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susțin că sentimentele lor față de etnicitatea lor variază 
în dependență de persoanele cu care stau într-un anu-
mit moment, dar și în funcție de situație [7, p.201]. 
Totodată, identitatea etnică de multe ori, constituie un 
fel de protecție în fața nesiguranței tipice perioadei 
adolescentine. În timp ce tânărul încearcă să răspundă 
la întrebarea ”cine sunt eu?”, siguranța de a aparține 
unui grup etnic bine definit poate constitui baza pe 
care poate fi construit răspunsul la această întrebare. 

Diferit de identitatea personală, cea etnică nu poate 
fi aleasă de un individ, aceasta fiind determinată de la 
naștere, sau atribuită de alte persoane în baza unui 
background etnic sau a unui anumit fenotip. 

Procesul de formare a identității etnice presupune 
construirea propriului Eu ca membru al unui grup.  
Identitatea etnică începe a se dezvolta, chiar dacă într-
un  mod rudimentar, încă din copilărie, suferind nume-
roase transformări și cunoaște o dezvoltare importantă 
în perioada adolescenței și a tinereții. Cu vârsta, per-
soanele au o identitate etnică relativ stabilă, sau mai 
bine zis, sunt sigure că aparțin unui anumit grup etnic, 
chiar dacă faza de cercetare și de explorare poate 
continua. 

Multe modele de dezvoltare a identității rasiale și 
etnice se bazează pe lucrarea lui Erik Erikson, care a 
formulat  teoria dezvoltării a „stadiilor” [3, p.304]. În 
adolescență (a cincea stadie), dezvoltarea identității 
este sarcina primară, adolescenții începând să desco-
pere cine sunt în diverse aspecte ale vieții lor, inclusiv 
identitatea de lucru sau profesională, identitatea religi-
oasă, identitatea sexuală și, pentru mulți adolescenți, 
identitatea etnică sau rasială [10, p.101-109]. 

Unul din cele mai cunoscute și studiate modele de 
identitate etnică este împărțit în stadii și este coerent 
cu teoria lui Erikson [6, p.301]. Acest model prezintă 
dezvoltarea drept un proces de descoperire în care 
adolescenții construiesc o identitate etnică urmând 
două căi: explorarea și implicarea. Explorarea repre-
zintă măsura în care adolescenții descoperă conținutul 
(limba, cultura, crezul) propriei lor eredități etnice și 
semnificația acestor informații etnice pentru identita-
tea lor personală. Implicarea indică cu câtă energie un 
adolescent îmbrățișează și evaluează etnicitatea drept 
parte a identității personale. De obicei, adolescenții 
parcurg trei stadii diferite, în mod linear, în timp ce se 
apropie de viața de adult: identitatea etnică neexami-
nată, căutarea identității etnice și identitatea etnică 
interiorizată. Adolescenții cu identitate etnică neexa-
minată nu au explorat activ propria apartenență la 
grupul etnic și, probabil, nu înțeleg pe deplin proble-
mele legate de etnicitate. Cu timpul, mulți adolescenți 
trec la căutarea identității etnice. Există un dezacord 
cu privire la factorii care accelerează acest progres de 
dezvoltare. Unii autori sugerează că o confruntare cu 
rasismul  sau discriminarea ar fi un moment de trecere 
de la o stare neexaminată la una de căutare. 

Alții, invers, susțin că adolescenții în societățile 
multiculturale, devin tot mai conștienți de problemele 
etnice și deseori doresc să înțeleagă aceste probleme 
legate de propria lor identitate, pe măsură ce se matu-
rizează din punct de vedere cognitiv și social. Oricare 
ar fi factorul provocator, adolescenții, în faza de căuta-
re a identității etnice se scufundă în istorie, în practici-

le culturale și în crezul grupului lor etnic, explorând, 
în același timp, semnificația apartenenței lor la grupul 
etnic și relația lor cu alte grupuri etnice prezente într-o 
societate multietnică. Pe măsura folosirii noilor infor-
mații acumulate pentru a-și construi o identitate etni-
că, adolescenții trec la stadiul final. O identitate etnică 
interiorizată este stadiul final optim de dezvoltare. 

Adolescenții cu o identitate etnică internalizată au 
o cunoștință operativă despre ereditatea lor etnică, o 
idee clară despre semnificația apartenenței la grupul 
etnic și o obligație față de etnicitatea lor și de rolul 
căpătat din aceasta în viața lor. 

Totodată diverse cercetări  sugerează că adolescen-
ții cu o identitate etnică vagă pot interioriza stereotipu-
rile sociale neadecvate și  idei negative despre propriul 
grup, dăunătoare pentru sănătatea lor mintală și adap-
tarea lor. Din punct de vedere psihologic, adolescenții 
unei minorități etnice ar trebui să-și dezvolte o identi-
tate etnică sau rasială puternică și pozitivă pentru a se 
proteja de prejudecăți, de rasism și de discriminare, 
fenomene care sunt destul de  frecvente în societatea 
de azi.  Așadar, orice discuție despre adaptarea ado-
lescenților și identitatea etnică ar fi incompletă fără 
prezentarea de dovezi bazate pe relația dintre identita-
tea etnică și răspunsurile (atât de tip comportamental, 
cât și psihologic) referitor la discriminarea rasială. 

Un studiu, care se focalizează pe dificultățile și 
problemele întâmpinate de adolescenții imigranți din 
Asia, în contextul canadian prezintă interes pentru mai 
mulți cercetători. Această tară oficial adoptă o politică 
orientată către multiculturalism care promovează 
menținerea, de către imigranți, a culturii țării lor de 
origine. Adolescenții imigranți sunt adesea simultan 
cultivați în interiorul a două culturi de referință, cea a 
propriilor părinți și cea a țării-gazdă, Canada. Întâlni-
rea cu cultura dominantă are loc prin colegi, televizor, 
profesori, la școală, în timp ce valorile și idealurile 
culturii lor de origine sunt transmise tinerilor de către 
părinți și comunitatea etnică căre-i aparțin. De multe 
ori, cele două culturi au multe nuanțe  de diversitate și 
sunt în opoziție. Copiii, prin urmare, cresc în familii 
care îmbrățișează valori opuse culturii canadiene, iar 
acest lucru poate cauza adolescenților imigranți con-
flicte personale în încercarea de a se identifica cu 
ambele grupuri ai căror membri se simt. 

Dificultățile și conflictele prin care trec copiii și ti-
nerii care aparțin a două culturi diferite sunt reflectate 
în mai multe studii. Studiul lui Phinney și Devich 
Navarro aduce dovezi despre faptul că conflictele 
cauzate de apartenența lor la două grupuri diferite, cel 
al culturii de origine și cel al culturii dominante, de-
pind de faptul cum adolescenții echilibrează cele două 
identități [4,p.607]. 

Cei care integrează cele două culturi,  demonstrea-
ză, per total, mai puține conflicte, cei care în schimb, 
se identifică puternic cu cultura de origine și îmbrăți-
șează, regulile culturii țării-gazdă în unele contexte 
(de exemplu la școală) demonstrează mai multe con-
flicte.  Cei care, însă, se identifica  exclusiv cu cultura 
lor de origine, nu se confruntă cu conflicte biculturale 
în sine, dar se confruntă cu un grad mai mare de ex-
cludere din partea membrilor culturii dominante. 

Există două modele diferite de biculturalism men-
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ționate în acest studiu. Unul este modelul lui La 
Fromboise, în care o persoană care face parte din două 
culturi diferite reușește să le mențină distincte una de 
cealaltă, adoptând identitatea și comportamentele care 
într-un context dat sunt mai potrivite si  modelul pro-
pus de Birman, care cere individului să adopte o nouă 
identitate ca fiind rezultatul a două culturi diferite 
[9,p.90-93]. 

În modelul lui La Fromboise sunt propuse o serie 
de factori importanți, implicați în dezvoltarea abilități-
lor biculturale: a) cunoașterea convingerilor și a valo-
rilor culturale, b) atitudinile pozitive față de ambele 
grupuri,  c) abilitatea de a comunica în ambele culturi, 
d) capacitatea de a adopta comportamente adecvate 
pentru ambele culturi, e) o rețea socială sigură în inte-
riorul fiecărei culturi. În fiecare caz, e probabil ca 
persoana caracterizată prin acest model să simtă o 
stare de confuzie, din momentul în care încearcă să 
împace valorile și normele referitoare la două culturi 
diferite. 

Spre deosebire de părinții lor, adolescenții de azi 
trăiesc și cresc într-o lume care este mult mai multi-
culturală și globalizată. Datorită acestor procese, ado-
lescenții interacționează cu persoane ce aparțin diferi-
telor culturi. În acest scenariu, formarea unei identități 
culturale și etnice devine mult mai complexă și, dese-
ori, se întâmplă că adolescenții dobândesc mai multe 
identități. Formarea  identității cultural-etnice implică 
o anumită viziune a lumii, a convingerilor și a com-
portamentelor care unesc oamenii într-o anumită co-
munitate. 

 Prin urmare, aceste convingeri despre cum este 
lumea, de multe ori se referă la natura ființei umane, la 
relațiile dintre indivizi și la idealurile morale și religi-
oase. Aceleași convingeri se transmit din generație în 
generație, prin practicile vieții de zi cu zi, cum ar fi 
modul de a se îmbrăca,  de a mânca și prin ritualuri 
care marchează momente importante în viața unei 
persoane. Prin urmare, convingerile pe care fiecare 
dintre noi le are, sunt partajate cu alte persoane din 
aceeași comunitate. Chiar și religia și moralitatea sunt 
importante pentru a înțelege identitatea etnică a unei 
persoane. De exemplu, valorile precum autonomia și 
independența, sunt accentuate în societățile occidenta-
le, și de multe ori, aceste valori par ireconciliabile cu 
cele ale culturilor mai tradiționaliste, care în schimb, 
subliniază altele, cum ar fi religia. Deci, identitatea 
cultural-etnică include o gamă largă de convingeri și 
concepții despre lume și practici de comportament. 

Luând în considerație extinderea acestor convin-
geri în formarea identității etnice, putem include de 
asemenea și domeniile-cheie evidențiate de Erikson în 
procesul de formare a identității la adolescent. Aceste 
domenii se referă la ideologie, dragoste și muncă. 
Erikson s-a concentrat pe faptul că adolescenții își fac 
alegerile cu privire la aceste trei domenii, pentru a 
ajunge apoi să aibă un sens despre sine independent și 
unic, în contextul cultural în care trăiesc. Totuși, Pen-
tru Erikson, problema formării identității se concen-
trează pe aspectul personal și adolescentul decide 
singur ce-l face să iasă în evidență de restul membrilor 
care aparțin comunității sale. 

Azi, a-ți forma o identitate etnică devine un proces 

conștient, cu atât mai mult dacă ești expus multiplelor 
forme culturale.  Deci, identitatea  unui individ face 
apel la o gamă largă de convingeri și comportamente 
împărtășite cu alți membri ai comunității căre-i aparți-
ne. Influența unei lumi globalizate  asupra identității 
etnice prezintă  mult interes mai ales  în perioada 
adolescenței. Cultura populară și mass-media (televi-
ziunea, internetul, filmele și muzica) contribuie la o 
rapidă și extinsă difuziune de idei între diferite culturi 
și adolescenții sunt foarte influențați, dat faptului că 
beneficiază de aceste mijloace mai mult decât adulții 
sau copiii. În plus, adolescența este o perioadă în care 
mintea este deschisă spre alte culturi, adolescentul 
fiind suficient de matur pentru a fi capabil să gândeas-
că într-o manieră complexă asupra lucrurilor noi. 
Adolescenții imigranți sunt mai rapizi în schimbarea 
convingerilor și valorilor spre deosebire de adulți, 
acest fenomen fiind  numit de către Portes  aculturație 
disonantă [8, p.15].  

Contactul, chiar și cel indirect, cu alte culturi decât 
cea personală, face ca adolescenții să-și schimbe felul 
de a trăi, fapt demonstrat din experiențele studiate de 
mai mulți antropologi  și de unele cercetări efectuate 
în India, unde, de exemplu, modul de a se căsători 
aranjat de părinți, departe de a fi abandonat, este din 
ce în ce mai respins de către adolescenții care prin 
internet și mass-media s-au sensibilizat și s-au apropi-
at de modul occidental unde  dragostea este cea care 
duce la această decizie. 

Totuși, dacă un adolescent este expus la mai multe 
culturi în același timp, procesul este mult mai com-
plex, pentru că tânărul trebuie să-și formeze o identita-
te, luând în considerație, pe de o parte, tradițiile cultu-
rale ale propriului context și al familiei de origine, 
care are anumite obiective, iar pe de altă parte, contex-
tul în care trăiește, care, deseori, are valori cu totul 
necorespunzătoare primelor.  De aceea, calea care 
duce la formarea unei identități cultural-etnice  nu este 
niciodată unică  într-o lume globalizată și modernă. 

Adaptările psihologice și problemele care însoțesc 
procesele de aculturație pot fi împărțite în trei niveluri. 
În primul nivel, aculturația poate include "desprinde-
rea culturală" prin care, adolescentul, lasă în spate 
unele aspecte a culturii părinților. Această desprindere 
poate duce la un sentiment de pierdere, dar și la un 
sentiment pozitiv, deoarece sunt lăsate în urmă aspecte 
sau convingeri nu prea dorite. În al doilea nivel, acul-
turația poate include adaptări psihologice mai dificile,  
în cazul în care, adolescentul poate experimenta un 
"șoc cultural" sau un "stres de aculturație". Cu alte 
cuvinte, adolescentul poate avea probleme în a-și 
forma o identitate coerentă, întrucât viziunile lumii cu 
care intră în contact, sunt adesea de neânțeles.  In cel 
de-al treilea și ultimul nivel, aculturația poate duce la 
dificultăți mult mai serioase, de natură psihopatologi-
că.  Literatura vastă despre imigrație ne sugerează că, 
cu cât este mai mare distanța dintre culturi, cu atât mai 
mari vor fi problemele psihologice și sociale. Totoda-
tă, comportamentele problematice ale adolescenților, 
cum ar fi abuzul de substanțe, prostituția, atacurile cu 
arme și sinuciderile, ce au  loc  în anumite culturi, sunt 
în parte legate de globalizare, deoarece aceasta ar duce 
la o confuzie de identitate și la un sentiment de margi-
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nalizare față de valorile culturale care sunt atât de greu 
combinate.  

Concluzii. Un rol de importanță primară în dez-
voltarea identității  etnice îl au părinții, ca primii pro-
fesori ai copiilor, care ar trebui să-i învețe  să facă față 
discriminării și stereotipurilor denigratoare, printr-un 
proces  de socializare intens. Este recomandabil să se 
discute  în mod activ despre aspectele  relevante refe-
ritoare la apartenența  grupului  etnic, care pot crea 
copilului o cale spre explorarea identității etnice și în 

cele din urmă spre o identitate etnică internalizată în 
adolescență. Împreună cu școala, colaborând  prin 
programe de educație culturală,  pot dezvolta  instru-
mentele necesare adolescenților  pentru a acționa cu 
succes în mediul de cultură dominantă, rămânând în 
același timp bine înzestrați cu cultura de origine și, 
prin urmare, protejați de un puternic sentiment de 
identitate pozitivă. Astfel de activități asigură dezvol-
tarea unei mândrii etnice mai bune și a unei identități 
etnice mai puternice la tineri. 
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REZUMAT 

O organizație se dezvoltă atunci când liderii ei reușesc să-și transmită valorile și aceștia sunt acceptați și in-
ternalizați de ceilalți angajați ca fiind modul corect de a gândi și de a acționa. Este important ca între lideri și supor-
terii lor să se stabilească legături sincere și încrezătoare, bazate pe o serie de valori care sunt reciproce. 

Leadershipul devine un rezultat al cooperării dintre lider și părțile interesate, în condițiile în care el reușește 
să construiască o viziune a modului de a-și motiva și accepta punctele de vedere, pentru a le internaliza și a le spri-
jini. 
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SUMMARY 

An organization develops when its leaders succeed to convey their values and these are accepted and 
internalized by the other employees as being the correct way of thinking and acting. It’s important that between the 
leaders and their supporters to establish sincere and trusting connections, based on a range of values that are mutual 
shared. 

Leadership becomes a result of cooperation between the leader and its stakeholders, under the circumstances 
in which he succeeds to build up a vision of the nature to motivate and accept their points of view, to internalize and 
to support them. 

Keywords: Psychology, leadership, organizational development. 
 

Principala limitare a acestui studiu este dată de me-
todologia utilizată -faptul că am folosit doar motorul 
de căutare Google Scholar limitează aria cercetată. Un 
studiu comprehensiv ar trebui să pornească de la o 
selecţie a revistelor ştiinţifice care publică articole din 
sfera leadership-ului. Pe de altă parte, există posibilita-
tea, datorită complexităţii şi ambiguităţii termenului 
de leadership, ca o astfel de selecţie să elimine surse 
neobişnuite (ca domeniu) pentru cercetări pe această 
temă. 

Activitatea umană este un proces continuu de învă-
ţare, de adaptare, de competiţie şi selecţie.  

În contextul actual, al globalizării pieţelor şi activi-
tăţilor, a creşterii rapide a concurenţei la un nivel fără 
precedent, rolul managerilor si al liderilor devine tot 
mai important. Ei sunt aceia ce trebuie să creeze, să 
dezvolte şi să implementeze o viziune de succes, care 
prin strategiile şi politicile elaborate să conducă la o 
dezvoltare a firmelor pe care le reprezintă. Termenul 
de manager nu se suprapune cu cel de lider, dar este 
de dorit ca, în practică, lucrul acesta să se întâmple. 
Dacă managerul are o poziţie şi o influenţă ce vin din 
locul său formal în ierarhia organizaţiei, liderul îşi 
câştigă simpatia şi sprijinul prin calităţile pe care le 
posedă şi le utilizează în relaţiile cu cei din jur. 

Warren Bennis, unul dintre cei mai de seamă au-
tori pe acest subiect nota (1959) că dintre toate dome-
niile psihologiei sociale, leadership-ul ocupă cu sigu-
ranță prima poziție din prisma confuziei și ambiguită-
ții care îl înconjoară. 

Una dintre provocările majore cu care se con-
fruntă persoanele cu poziţii cheie într-o organizaţie, 
este aceea de a crea şi menţine o cultură organizaţio-
nală care să fie în concordanţă cu obiectivele firmei şi 
natur activităţilor desfăşurate în cadrul acesteia. Este o 
problemă de integrare a aşteptărilor şi capacităţilor 
individuale cu cele organizaţionale, astfel încât să 
răspundă cu succes mediului de afaceri în care funcţi-
onează şi fiecare dintre părţi să fie mulţumită de rezul-
tatul obţinut. 

Crearea unei viziuni cu privire la situaţia dorită a 
viitorului este una dintre metodele cele mai populare 
pentru planificarea şi implementarea schimbărilor 
organizaţiei, inclusiv a culturii acesteia. 

Crearea unei culturi participative cu o implicare ri-
dicată a salariaţilor reprezintă o modalitatea importan-
tă pentru îmbunătăţirea rezultatelor firmei, într- un 
astfel de climat, membrii organizaţiei se simt mai 
responsabili pentru acţiunile lor şi gradul de ataşament 
faţă de manageri şi organizaţie se amplifică. 

Conform lui Nanus [1, p. 13] nu există o forţă mai 
mare care să conducă o firmă către excelenţă, către 
succes pe termen mediu şi lung, decât o viziune a 
viitorului şi pe care autorul o defineşte ca fiind „o 
construcţie mentală pe care noi avem forţa de a o 
trasforma în realitate”. 

Această construcţie se bazează pe un set de valori 
ce stau la baza culturii organizaţionale. Viziunea pre-
figurează astfel starea viitoare a culturii organizaţiona-
le. În esenţă, viziunea managerială reprezintă o 
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expresie directă a culturii manageriale. Dintr-o 
perspectivă a interpretării simbolice, viziunea ar putea 
servi mai departe, pentru crearea culturii organizaţio-
nale necesare succesului firmei în viitor şi de a facilita 
transformările necesare pentru a ajunge la rezultatul 
dorit. 

Crearea unei culturi participative cu o implicare ri-
dicată a salariaţilor reprezintă o modalitatea importan-
tă pentru îmbunătăţirea rezultatelor firmei, într- un 
astfel de climat, membrii organizaţiei se simt mai 
responsabili pentru acţiunile lor şi gradul de ataşament 
faţă de manageri şi organizaţie se amplifică. 

Fenomenul de schimbare şi realiniere a valorilor la 
noile cerinţe ale managerilor/liderilor sunt strâns lega-
te de capacitatea managerilor/liderilor de a dezvolta o 
viziune organizatorică puternică, atractivă pentru 
membrii firmei. Viziunea este astfel, un set de valori 
bine individualizate ce se doreşte a fi adoptate şi apli-
cate în viaţa organizaţiei, într-o anumită perioadă de 
timp şi care reflectă şi se reflectă puternic în conţinu-
tul culturii manageriale. 

Potrivit lui Nanus, viziunile puternice au următoa-
rele trăsături: 

• adecvare - ele sunt adecvate pentru organiza-
ţiile respective, în contextul existent. Ele se potrivesc 
cu cultura firmei, istoria şi valorile organizaţiei, cu 
performanţele ei şi furnizează o evaluare a situaţiilor 
dorite la care se va ajunge dacă se urmăresc anumite 
căi; 

• idealism - viziunile stabilesc nişte standarde de 
excelenţă şi reflectă o serie de idealuri înalte. Totoda-
tă, dezvoltă un sentiment de comunitate şi de respon-
sabilitate colectivă; 

• clarifică scopul organizaţiei - ele dau noi înţe-
lesuri, noi semnificaţii existenţei firmei şi rolului sala-
riaţilor din cadrul acesteia. Ele sunt convingătoare şi 
credibile în ceea ce priveşte dorinţa firmei de a obţine 
ceva, ce constituie o bază importantă pentru ca oame-
nii să perceapă că aspiraţiile lor vor fi satisfăcute; 

• inspiră entuziasm - viziunea inspiră entuziasm 
şi încurajează implicarea salariaţilor la nivele cât mai 
mari. În viziune sunt cuprinse toate interesele 
stakeholderilor, care se văd recompensaţi dacă sprijină 
liderii respectivi; 

• uşor de înţeles - sunt bine articulate şi uşor de 
înţeles, astfel încât să poată ghida deciziile şi acţiunile 
celor care sunt chemaţi să le pună în practică; 

• unicitate - viziunea reflectă unicitatea firmei, 
competenţele sale distinctive  şi performanţa ce doreş-
te să o obţină şi care o să o individualizeze de aseme-
nea; 

• ambiţie - viziunea trebuie să fie ambiţioasă, să 
provoace salariaţii la autodepăşire, să se implice inte-
lectual şi emoţional în dezvoltarea activităţilor firmei. 

Leadershipul se manifestă diferit în organizaţii, fi-
ind influenţat de o mare diversitate de factori, cei mai 
importanţi fiind legaţi de personalitatea liderului, de 
caracteristicile susţinătorilor săi şi de specificitatea 
contextului în care acesta evoluează. 

Interacţiunea acestor elemente stau la baza stiluri-
lor de leadership pe care le întâlnim la nivelul organi-
zaţiilor, indiferent de dimensiunea sau de domeniul lor 

de activitate.  
Leadership charismatic. Leadershipul charisma-

tic se întâlneşte la persoanele considerate carismatice, 
care au un talent nativ deosebit în a-i influenţa într-o 
manieră profundă pe cei din jur. Liderii carismatici au 
realizări importante de mici copii şi evoluţia lor con-
firmă calităţile pe care le-au moştenit de la generaţiile 
anterioare. În condiţiile în care calităţile native sunt 
şlefuite prin educaţie, prin diferite experienţe, liderul 
devine o personalitate marcantă a comunităţii în care 
îşi desfăşoară activitatea. 

Liderii carismatici se caracterizează printr-o încre-
dere foarte mare în propriile resurse, în propriile va-
lori, dar şi în abilitatea lor de a obţine ceea ce îşi do-
resc. De altfel, mult timp s-a considerat că poţi fi un 
lider adevărat doar în măsura în care te naşti cu un 
astfel de talent, aşa cum nu poţi fi un pictor sau artist 
strălucit dacă nu ai un talent înnăscut. 

Un lider carismatic prezintă următoarele calităţi: 
a) capacitatea de a creea o viziune ce este de na-

tură să evidenţieze un viitor dorit, strălucitor pentru 
susţinătorii săi. 

Această capacitate are în vedere următoarele ele-
mente: 

• articularea unei viziuni convingătoare; 
• stabilirea unor aşteptări înalte; 
• modelarea unor comportamente competitive. 
b) capacitatea de a energiza, în special printr-o 

implicare personală ridicată. Liderul carismatic con-
duce prin propriul său exemplu, el nu cere altora să 
facă ceea ce el însuşi nu face. 

Capacitatea de energizare cuprinde următoarele 
aspecte: 

• evidenţierea propriului angajament; 
• exprimarea încrederii personale; 
• obţinerea şi utilizarea succesului. 
c)  capacitatea de a dezvolta şi utiliza potenţia-

lul susţinătorilor săi în concretizarea viziunii organi-
zaţionale pe care a transmis-o acestora. Obţinerea 
implicării raţionale şi afective a susţinătorilor săi este 
un proces important pentru oficializarea şi amplifica-
rea puterii unui lider. 

În acest sens, se au în vedere următoarele: 
• exprimarea sprijinului personal; 
• manifestarea empatică; 
• exprimarea încrederii în oameni. 
Acest tip de leadership se bazează în mare parte pe 

capacitatea liderului de a negocia. Pentru a obţine 
implicarea personalului şi a-l atrage de partea sa el 
promite o serie de recompense în schimbul adoptării 
anumitor decizii şi comportamente. 

Pentru a direcţiona energia susţinătorilor săi, el 
trebuie să-şi dezvolte în permanenă abilităţile de ne-
gociator şi să fie empatic cu ei, astfel încât să reuşeas-
că să înţeleagă pe deplin factorii ce-i motivează pe 
aceştia. 

Dacă liderul promite anumite recompense în 
schimbul anumitor decizii, comportamente, perfor-
manţe ce-i sunt satisfăcute, dar el nu reuşeşte să ofere 
într-un timp rezonabil recompensele promise, vom 
asista la pierderea credibilităţii acestuia în faţa susţină-
torilor. Odată pierdută credibilitatea, foarte puţin mai 
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este posibil ca acea persoană, acel lider să poată să 
recupereze terenul pierdut şi vom asista la o amplifica-
re a influenţei unui rival, a unui nou lider, ce va dori 
să-şi extindă şi să-şi oficializeze puterea. 

Leadership transformaţional. Leadershipul 
transformaţional caracterizează liderii ce reuşesc să 
perceapă nevoia de schimbare, să proiecteze şi să 
conducă în mod eficace schimbări organizaţionale 
majore. 

Modelul leadership-ului transformațional s-a dez-
voltat ca o evoluție a modelului tranzacțional și are la 
bază rolul liderului ca agent de schimbare în cadrul 
organizației sau în cadrul comunității (în acest caz 
vorbim despre schimbare socială). 

„Liderul transformațional le cere celor care îl ur-
mează să treacă dincolo de propriul interes, în numele 
interesului grupului, al organizației sau al societății; să 
ia în considerare nevoile de dezvoltare personală pe 
termen lung, mai degrabă decât nevoile de moment; să 
conștientizeze care sunt aspectele cu adevărat impor-
tante [2, p. 50]. 

Pentru a reuşi acest lucru este nevoie de un set de 
abilităţi, de o serie de calităţi care să-i ofere unei per-
soane capacitatea de a lucru într-un mediu turbulent, 
de a fi deschisă provocărilor venite atât din mediul 
intern, cât şi din mediul extern. 

Într-un mediu cu o rată deosebit de mare a schim-
bărilor, în termeni de viteză şi amplitudine, este vital 
pentru o organizaţie să dispună de oameni cu o capaci-
tate mare de anticipare, care să reziste stresului gene-
rat de transformarea schimbării într-o stare de norma-
litate. Mai mult, ei îşi pot asuma responsabilitatea 
schimbărilor organizaţionale, iar demersurile lor sunt 
frecvent încununate de succes.  

Liderii transformaţionali reuşesc asemenea lideri-
lor carismatici să creeze o viziune atractivă, să-i inspi-
re în deciziile şi comportamentele lor pe cei cu care 
vine în contact. 

Leadershipul transformational este considerat a fi 
opusul leadershipului clasic, ce se manifesta în peri-
oade de relativă stabilitate, cu schimbări rare şi, în 
general, previzibile, ce ofereau un timp suficient de 
mare pentru pregătire şi reacţie. 

În vederea evaluării comportamentelor presupuse 
atât de leadership-ul transformaţional, cât şi de cel 
tranzacţional, Bass (1985; 1985) a conceput un in-
strument de evaluare care ia în considerare mai mulţi 
factori (Multifactor Leadership Questionnaire - MLQ). 

Acesta a fost conceput ca având 4 dimensiuni, co-
relate între ele [2 p.51]. Influenţă idealizată (sau lea-
dership charismatic) - indică faptul că liderii sunt 
percepuţi ca fiind modele de urmat pentru adepţi. Ei 
sunt admiraţi, respectaţi şi se bucură de încredere, iar 
datorită faptului că trec dincolo de interesele proprii şi 
pun accentul pe interesele grupului şi ale membrilor 
acestuia 

1. Inspiraţia motivaţională - se referă la capacita-
tea liderului de a formula în cuvinte simple scopul şi 
obiectivele grupului (organizaţiei). De asemenea, 
include şi capacitatea acestuia de a crea un consens cu 
privire la ceea ce este bine şi ceea ce este greşit. Lide-
rii transformaţionali elaborează viziuni în legătură cu 

obiectivele care pot fi atinse şi modalităţile de a le 
realiza. 

2. Stimulare intelectuală - este strâns legată de 
creativitate şi spirit inovator. Stimulându-i intelectual 
pe adepţii lor, liderii transformaţionali îi ajută pe aceş-
tia să găsească noi perspective de rezolvare a proble-
melor. 

3. Aprecierea individualizată - se referă la faptul 
că liderul ţine seama de nevoile fiecăruia dintre mem-
brii organizaţiei, incluzându-i pe toţi în procesul de 
„transformare" [3 p. 178]. Angajaţii dezvoltă noi 
competenţe, din ce în ce mai complexe, iar liderul 
transformaţional consideră că fiecare membru al gru-
pului este unic şi are nevoi, abilităţi şi cunoştinţe dis-
tincte. 

Leadership de tip "laissez - faire". Leadershipul 
de tip “laissez - faire” este specific liderilor care prefe-
ră să creeze un cadru general de referinţă, să constru-
iască o viziune şi să stabilească obiective, după care să 
lase susţinătorilor săi deplină libertate asupra modali-
tăţilor de realizare a acestora. 

În cazul acesta, liderul se implică doar la partea de 
concepţie, la partea macro- şi nu intervine la nivel 
micro-, în zona operaţională. Susţinătorii liderului îşi 
stabilesc propria strategie, îşi definesc şi împart roluri-
le, adoptă decizii şi acţionează, fără ca în aceste ale-
geri să intervină liderul lor. 

Leadership cultural. Un element important ce 
trebuie avut în vedere este acela al unicităţii culturii. 
Fiecare cultură organizaţională, fiecare cultură mana-
gerială reprezintă o construcţie socială cu propria 
identitate, asemănătoare indivizilor. În cadrul acesto-
ra, salariaţii desfăşoară o serie de activităţi, comunică 
şi interacţionează pentru atingerea obiectivelor stabili-
te în strategii şi politici. 

Liderii din organizaţiile moderne se confruntă tot 
mai des cu provocarea integrării unor elemente cultu-
rale ce provin de la persoane aparţinând diverselor 
naţionalităţi, cu diferite nivele de pregătire, diferite 
obiceiuri, tradiţii, comportamente etc. Impactul direct 
şi imediat este cel asupra culturii manageriale. Aceasta 
trebuie să fie deschisă, să permită cuprinderea şi inte-
grarea unor simboluri, valori, norme ce nu reflectă 
baza culturală a majorităţii personalului. 

Diversitatea culturală este una dintre temele cel 
mai des abordate în teoria şi practica organizaţională. 
Ea încearcă să ofere o serie de explicaţii cu privire la 
modul în care indivizii şi grupurile sunt diferite, dar şi 
la modalităţile prin care „zestrea culturală” poate fi 
utilizată de către manageri, lideri, pentru o dezvoltare 
a capacităţii de acţiune a organizaţiilor. 

În definirea leadershipului cultural putem pleca de 
la următoarele premise: 

•  valorile şi practicile societale şi organizaţiona-
le influenţează apariţia şi manifestarea liderilor; 

•  liderii influenţează structurarea şi desfăşurarea 
activităţilor, precum şi formele de manifestare a cultu-
rii organizaţionale; 

•  personalul organizaţiilor este influenţat de 
structura şi practicile organizaţionale, de cultura orga-
nizaţională şi de forţa de influenţă a liderilor; 

•  relaţiile strategice dintre mediu şi organizaţie 
sunt modelate de forţele culturale; 
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•  performanţele individuale şi organizaţionale 
depind de capacitatea liderilor de a stabili obiective 
realiste şi de a motiva personalul să participe la elabo-
rarea şi realizarea acestora. 

Prin leadership cultural înțelegem capacitatea 
unei persoane de a crea o viziune atractiva, de a influ-
enta si a motiva alte persoane de a se implica major, 
fizic, rațional și emoțional, în stabilirea şi realizarea 
unor obiective, prin luarea în considerare la un nivel 
înalt a simbolurilor, valorilor, atitudinilor şi normelor 
de comportament specifice unor indivizi sau grupuri 
de persoane [4]. 

Rolul liderului/managerului nu este unul uşor; el 
trebuie să creeze întâi o viziune bazată pe un set de 
valori proprii, care să ţină seama de elementele cultu-
rale organizaţionale şi să fie acceptate de către ceilalţi 
componenţi ai firmei. Este o activitate ce se desfăşoară 
mai mult pe plan informal. Apoi, este necesar ca el să 
creeze un cadru formal în care să instituţionalizeze 
valorile declarate, să construiască structuri şi sisteme 
care să le sprijine şi să le dezvolte. 

Principala diferenţă a leadershipului cultural de cel 
clasic este accentuarea elementelor culturale, atât 
din punct de vedere al managerului în construirea 
viziunii organizaţionale, cât şi din punct de vedere al 
aşteptărilor susţinătorilor acestuia. 

Problema este cu atât mai importantă, cu cât asis-
tăm în prezent, la două tendinţe majore: 

•  salariaţii vor să fie tot mai mult trataţi ca indi-
vizi, ca entităţi cu propria personalitate, propriu bagaj 
cultural, propriu sistem de nevoi şi aspiraţii. De altfel, 
societăţile democratice prin toate instituţiile şi regle-
mentările elaborate au în vedere individul cu drepturi-
le şi obligaţiile sale; 

• complexitatea mediului economic şi manageri-
al impune cooperarea dintre indivizi şi grupuri; este 
tot mai dificil să te bucuri de succes acţionând izolat 
de membrii unui grup, ai unei organizaţii sau colecti-
vităţi. 

Managerii şi liderii culturali pot micşora şi chiar 
elimina zidurile culturale dintre indivizi sau grupuri şi 
să construiască adevărate poduri care să poată permite 
contactele şi interacţiunea membrilor şi grupurilor ce 
prezintă forme sau intensităţi diferite de manifestare a 
culturii organizaţionale. 

Determinantă pentru liderii/managerii culturali, es-
te capacitatea de a sesiza diferenţele de abordare cul-
turală a potenţialilor susţinători, de preluare a unor 
elemente culturale în cadrul viziunii organizaţionale 
pe care o construieşte şi de a translata ulterior în prac-
tică noile sisteme de valori, simboluri, atitudini şi 
comportamente pe care doreşte să le găsească în jurul 
lor, toate acestea fiind puternic orientate către concre-
tizarea unor obiective precis stabilite. 

Leadershipul reprezintă procesul prin care o per-
soană, un lider, determină, prin utilizarea relaţiilor 
interpersonale, una sau mai multe persoane să acţione-
ze în vederea realizării unor obiective bine stabilite, pe 
baza unei viziuni puternice şi attractive [5]. 

Leadership-ul autentic reprezintă o abordare de 
leadership care pune accentul pe construirea legitimi-
tății liderului prin relații oneste cu urmăritorii săi, 
relații care sunt construite pe o fundație etică. În gene-

ral, liderii autentici sunt persoane pozitive cu auto-
concepte sincere ce promovează deschiderea. Prin 
construirea încrederii și generarea de sprijin entuziast 
din partea subordonaților, liderii autentici sunt capabili 
de a îmbunătăți performanțele individuale și de echi-
pă. Această abordare a fost pe deplin adoptată de mulți 
manageri și coachi de leadership care văd leadership-
ul autentic ca fiind o alternativă la managerii care pun 
accent pe profit și pe prețul acțiunilor în detrimentul 
oamenilor și a eticii. Leadership-ul autentic este un 
domeniu de studiu în creștere în cadrul cercetării aca-
demice a leadership-ului, care a crescut recent de la 
anonimitate la un concept complet matur și consacrat. 

Rădăcinile leadership-ului autentic se trag din filo-
sofia greacă antică, care se concentrează pe dezvolta-
rea nucleului, sau a virtuților. Aceste virtuți sunt: 
prudența (corectitudinea, înțelepciunea și anticiparea 
tuturor cursurilor posibile de acțiune), temperamentul 
(să fii echilibrat emoțional și sub auto-control mereu), 
justiție (să fii corect în relație cu ceilalți) și curajul (de 
a face lucrurile corecte). 

Deși există mai multe definiții a acestui concept 
există un consens că leadership-ul autentic este com-
pus din 4 componente distincte: [6] 

1. Autocunoașterea (“Cunoaște-te pe tine în-
suți”) – o condiție prealabilă pentru a fi un lider auten-
tic este să îți cunoști propriile puncte forte, limite și 
valori. Știind cine ești și care îți sunt valorile reprezin-
tă un punct critic. Mai mult chiar decât atât, conștiința 
de sine este necesară pentru a dezvolta alte componen-
te ale leadership-ului autentic. 

2. Transparența relațională (“Fii autentic”) – 
aceasta implică să fii onest și simplu în relațiile cu 
ceilalți. Un lider autentic nu joacă jocuri ascunse sau 
au o agendă secretă. Tu știi cum “stai” într-o relație cu 
un lider autentic. 

3. Procesare echilibrată (“Fii nepărtinitor”) – un 
lider autentic eficient solicită puncte de vedere opuse 
și consideră toate opțiunile înainte de a alege un curs 
de acțiune. Nu există nici o acțiune impulsivă sau 
agende secrete – planurile sunt bine gândite și discuta-
te intens. 

4. O perspectivă morală internalizată („Fă ceea 
ce trebuie”) – un lider autentic are un nucleu etic per-
sonal. Ea sau el cunoaște care e lucrul corect și este 
motivat de o preocupare pentru etică și corectitudine. 

În opinia lui Kevin Kruse, liderii autentici au, în 
general, patru caracteristici esențiale: 

1. Liderii autentici sunt conștienți de sine și natu-
rali (autentici) – despre această caracteristică-
componentă am scris mai sus; 

2. Liderii autentici sunt motivați de misiune și se 
concentrează pe rezultate – ei sunt capabili să pună 
misiunea și obiectivele organizației înaintea interese-
lor proprii. Ei își fac treaba în căutare de rezultate, dar 
nu pentru propria lor putere, statut, bani sau ego; 

3. Liderii autentici conduc și cu inima lor, nu doar 
cu rațiunea - ei nu au frică să-și arate propriile emoții, 
punctele slabe, și să se conecteze cu angajații lor. 
Aceasta nu înseamnă că liderii autentici sunt “moi” 
sau slabi. De fapt, comunicarea într-o manieră directă 
este critică pentru performanța companiei, dar se face 
cu empatie; franchețea fără empatie este crudă; 
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4. Liderii autentici se concentrează pe termen 
lung – ei își dau seama că nu doar profitul contează, ci 
și performanța și competitivitatea companiei pe ter-
men lung. 

Alte caracteristici ale liderilor autentici sunt: 
• Un lider autentic nu pretinde că e lider doar din 

cauza că a fost promovat într-o poziție înaltă; 
• Un lider autentic nu lucrează să-și creeze o 

imagine de lider; 
• Un lider autentic acționează în concordanță cu 

propriile crezuri și valori, nu pentru a mulțumi o audi-
ență sau a câștiga popularitate; 

• Un lider autentic are ca bază: experiența, emo-
ția, reflectarea asupra experiențelor și emoțiilor, învă-
țarea și acțiunea; 

• Un lider autentic își trăiește viața și se dezvoltă 
congruent cu propriile valori. 

Amalia Sterescu rezumă leadership-ul autentic la 
cinci competențe: 

1. Construirea de relații (networking) – în realita-
tea economică de astăzi, relațiile sunt critice pentru 
reușita oricărui business. Cei ce stabilesc relații puter-
nice atât în interiorul companiei, cât și în exteriorul ei, 
vor genera valoare și se vor dezvolta rapid; 

2. Dezvoltare personală continuă – conștientiza-
rea ariilor de dezvoltare este imperativă atât pentru cei 
ce activează în corporații cât și pentru antreprenori. 
Într-o lume globalizată în continuă schimbare, dezvol-
tarea personală continuă este obligatorie pentru reușita 
liderilor în afaceri; 

3. Managementul schimbării – un business de 
succes are nevoie de oameni care încurajează și spriji-
nă schimbarea. Fiecare inițiativă de schimbare trebuie 
condusă de campioni ai schimbării care înțeleg nevoia 
de schimbare și modul în care ceilalți reacționează la 
ea; 

4. Managementul oamenilor – bune abilități de 
gestionare a conflictelor, asigurarea unei bune diversi-
tăți de sexe și aptitudini în cadrul echipei și încuraja-
rea spiritului de echipă sunt trăsături ce ar ține de un 
leadership autentic; 

5. Managementul performanței – focalizarea pe 
profit trebuie să existe, însă la fel de importantă este și 
stimularea excelenței în performanță la toate nivelurile 
organizației. Liderii trebuie să acționeze ca și exemple 
personale puternice și să solicite același lucru subor-
donaților lor. 

Cea mai mare diferenţă dintre manageri şi lideri 
este felul prin care aceştia îşi motivează angajaţii, 
lucru ce defineşte cel mai bine modalitatea lor de lucru 
şi acţiune. Multe persoane întrunesc ambele atribuţii, 
fiind atât lideri, cât şi manageri. De asemenea, mulţi 
au funcţii de management, însă realizează că nu pot 
conduce suflete, şi atunci stagnează la nivelul de ma-
nageri [7] 

Managerii au subordonaţi, cu excepţia acelora pen-
tru care titlul este un lucru formal şi impropriu obţinut 
prin vechimea deţinuta în aceasta arie, iar puterea lor 
asupra altora este alta decât autoritatea formală. Dar, 
în general, managerii se caracterizează prin:  

• stil autoritar, 
• tranzacţional, 
• focalizarea pe muncă  
• nevoia de confort.  
Liderii se caracterizează, în general, prin: stil ca-

rismatic, de transformare, focalizarea pe oameni, ex-
plorarea riscului. 

Un lider carismatic ştie să atragă oamenii, să îi 
ghideze şi să realizeze o concordanţă între munca ce 
trebuie făcută şi dorinţele lor în această privinţă. Ast-
fel, echipa va fi capabilă să-l urmeze pe lider indife-
rent de riscul pe care îl implică sarcinile propuse. 
Liderul carismatic poate, prin persuasiune, să atragă 
mai uşor angajaţii de partea lui. În general, ei se folo-
sesc de promisiuni, transformări nu atât extrinseci, 
cum procedează managerii cât intrinseci, inducându-le 
starea necesară în vederea demarării acţiunii. 

Manageri încearcă să evite situaţiile riscante, in 
timp ce liderii acţionează în mod diferit. Ei sunt în 
căutarea de riscuri, precum şi în căutarea de soluţii 
eficiente pentru acestea. Ei se simt confortabil în 
această situaţie şi sunt capabili să identifice riscurile si 
să le modeleze în favoarea lor, sunt capabili să încalce 
regulile pentru a obţine ce vor şi pentru a finaliza cu 
succes o activitate. S-a demonstrat că un număr sur-
prinzător de astfel de lideri au avut probleme în viaţa 
privata, probleme pe care au fost nevoiţi să le depă-
şească, ca de exemplu o copilărie cu traume, dislexie 
etc. Aceste experienţe i-au învăţat probabil să îşi asu-
me riscuri şi să acţioneze în pofida părerilor dezapro-
batoare ale celor din jur. 

Liderul carismatic nu are, în mod obligatoriu, o 
personalitate dominatoare sau puternică. El acţionează 
întotdeauna într-un mod calm faţă de oameni şi ştiu 
să-i asculte, sunt de încredere, iar de obicei iau greşeli-
le şi criticile asupra lor. Reuşesc astfel să câştige loia-
litatea echipei sale.  

Însă, să nu înţelegem greşit: liderul nu este foarte 
prietenos, el ştie să păstreze o anumită limită, o anu-
mită distanţă dintre el şi angajaţi. Liderii sunt concen-
traţi, de asemenea, asupra sarcinilor şi a îndeplinirii 
acestora. Ceea ce reuşesc cu adevărat este să insufle şi 
celorlalţi entuziasmul de a efectua o muncă conform 
viziunii lor. 

Diferenţa dintre management şi leadership poate fi 
ilustrată şi prin considerarea uneia fără cealaltă. Astfel 
că leadershipul fără management stabileşte o direcţie 
sau o vizune pe care angajaţii o urmăresc fără a înţele-
ge pe deplin cum va fi condusă spre realizare, ceea ce 
conduce la finalizarea acţiunii de către alte persoane 
din cadrul organizaţiei. Managementul fără leadership 
se bazează pe controlul tuturor resurselor prin care se 
asigură desfăşurarea activităţii conform planurilor 
iniţiale, fără a modifica sau  schimba direcţia de acţiu-
ne şi fără a încălca regulile deja stabilite. Această 
abordare poate determina o finalitate eronată a acţiunii 
dorite. 

Warren Bennis, în anul 1989 stabileşte următoarele 
diferenţe dintre manager şi lider: 
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1. Managerul administrează; liderul inovează ! 
2. Managerul este o copie; liderul este un original ! 
3. Managerul menţine; liderul dezvoltă ! 
4. Managerul pune accentul pe sisteme şi structuri; 

liderul pe oameni ! 
5. Managerul se bazează pe control; liderul inspiră 

încredere ! 
6. Managerul are viziune pe termen scurt; liderul pe 

termen lung ! 
7. Managerul întreabă cum ? şi când ?; liderul întrea-

bă ce ? şi de ce ? 
8. Managerul ţinteşte rezultatul final; liderul orizon-

tul ! 
9. Managerul invită; liderul iniţiază ! 
10. Managerul acceptă status-quo-ul; liderul îl provoa-

că ! 
11. Managerul este soldatul clasic bun; liderul este 

propriul lui general! 
12. Managerul face bine lucrurile; liderul face lucruri 

bune ! 
13. Managerul este format şi învaţă prin instruire; 

liderul prin educaţie! 

În tabelul următor sunt ilustrate o serie de diferenţe 
dintre management şi leadership. Această caracteriza-
re este ilustrativă pentru că există o multitudine de 
trăsături ce fac diferenţa dintre cele două tipuri de 
conducere. Multe persoane pot fi atât manageri, cât şi 
lideri întrucât pot întruni comportamente combinate. 

Un lider autentic este, în primul rând, un om care 
se cunoaște pe sine însuși. În al doilea rând, este un 
conducător care este autentic, adică onest și corect și 
cu sine însuși, dar și în relație cu ceilalți. În al treilea 
rând, este un om nepărtinitor care face ceea ce trebuie, 
dar care în realizarea obiectivelor își folosește și ini-
ma, adica empatia în relațiile cu oamenii.[8] 

În concluzie nu este ușor să devii un lider autentic. 
Este nevoie de foarte multă auto-reflecție (obținerea 
de cunoaștere de sine), precum și de curajul de a face 
ceea ce trebuie. Aceasta implică totodată și un anumit 
grad de altruism. Într-o lume plină de conducători 
corupți și disfuncționali, teoria leadership-ului autentic 
a devenit destul de populară, în contextul în care mulți 
oameni sunt în căutare de lideri “buni”. 

Caracteristici, acţiuni Lider Manager 

Fond Maleabilitate Stabilitate 

Concentrare pe Viziune către oameni Organizarea muncii 

Deţine Adepţi Subordonaţi 

Orizont Pe termen lung Pe termen scurt 

Urmăreşte Viziune Obiective 

Abordare Stabileşte directivele Plănuieşte detaliile 

Decizie Facilitare Execuţie 

Putere Carismă personală Autoritate formală 

Apelează la Inimă Minte 

Energie Pasiune Control 

Dinamică Proactiv Reactiv 

Persuasiune Vânzare Impunere 

Stil Transformare Tranzacţie 

Schimb Entuziasm pentru muncă Aspecte financiarepentru muncă 

Preferă Străduinţă Acţiunea 

Doreşte Realizare Acţiune 

Risc Asumare Minimizare 

Reguli Încălcare Respectare 

Conflict Util Evitat 

Direcţie Noi viziuni Viziuni deja existente 

Adevăr Urmărit Stabilit 

Grijă Ce este corect Este corect 

Credit Dă Ia 

Vină Ia Dă 
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Reformarea actuală a instituţiilor sociale şi a celor 
din sfera învăţământului, ne angajează reorientarea 
ansamblului educaţional în lumina noilor relaţii. Con-
cepția și curriculumul de EAP [1, p.105-122], care se 
întemeiază pe principiile creației-receptării-
interpretării nu sunt valorificate la justa lor valoare. 
Prin urmare, ideile, programele în domeniul educației 
artistico-plastice, pot fi considerate moral învechite. 
Nu ne pot satisface şi nici proiectele în domeniul ela-
borării curriculum-ului şcolar la arta plastică [1], ca 
obiect de cultură generală (ce prevede 1 oră de activi-
tate pe săptămână), fiindcă în primul rând “desenul ca 
obiect de cultură generală nu poate fi predat-învăţat 
similar condiţiilor şcolii de arte plastice” [2, p. 3], sau 
claselor cu profil de arte plastice. Acest adevăr, pro-
nunţat de cunoscutul pedagog C.Gippius [2] mai mult 
de un secol şi jumătate în urmă, deseori a fost neglijat 
la elaborarea diferitelor programe de educaţie artisti-
co-plastică.  

Este evident, că specificul educaţiei artistico-
plastice de profil diferă de cel tradiţional nu numai 
prin numărul sporit de ore (cinci pe săptămână în 
ciclul primar), dar şi prin trăsături calitative: obiective, 
conţinuturi, finalităţi etc., necesare a fi reflectate în 
programe respective. Dar, până în prezent aşa progra-
me nu sunt propuse. Faptul acesta ne sugerează contu-
rarea noului ideal educaţional, ce ar conţine în sine 
orientări spre noile principii, în condiţiile educaţiei 
societăţii de mâine, care “nu se mai poate mulţumi cu 
asimilarea pasivă a unor ansambluri din ce în ce mai 
vaste de informaţii, ea trebuind să găsească, din con-
tra, o cale apropiată de predare directă de capacităţi, 
de tehnici, de muncă intelectuală şi de rezolvare de 
probleme... în acest sens, viitorul sistem de învăţământ 
pare a avea, ca ideal, dezvoltarea deplină, liberă şi 
armonioasă a individualităţii, propunîndu-şi în egală 
măsură, structurarea unei personalităţi autonome şi 
creative” [3, p. 4]. 
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în baza acestor idei, considerăm, conţinutului acti-
vităţilor educaţionale artistico-plastice a viitorului 
uman îi vor fi proprii caracteristici sub semnul creativ-
cognitiv, fundamentate pe o cunoaştere ştiinţifică 
temeinică şi adevăratele valori. 

Examinarea raportului dintre conţinuturile educaţi-
ei şi curriculum (în accepţie largă a conceptului), 
reliefează specificitatea tipurilor de curricuium: gene-
ral, specializat, extra curriculum, formal, învăţat, tes-
tat, scris, predat, recomandat, curriculum naţional, 
local ș.a. Toate aceste trepte sunt privite în contextul 
curriculum-ului de bază, ca o exaltare convenţională 
pe verticală. Concomitent, pe orizontală, la toate nive-
lele respective arta plastică intră în coeziune 
transdisciplinară cu toate obiectele de studiu, cu natura 
ce-l înconjoară pe elev etc. 

Plecând de la noţiunea curriculum-ului, definiţia 
căruia o găsim, spre exemplu, în ghidul metodologic, 
unde se spune, că “la ora actuală există sute de accep-
ţii ale termenului, acestea fiind extrem de diferite în 
funcţie de şcolile şi curentele care le-au generat. într-
adevăr, conceptul omonim - relativ îngust la începutu-
rile sale în aria discutată a ajuns, recent, să cuprindă 
tot sau aproape tot ceea ce are legătură cu situaţiile ori 
cu procesul devenirii umane prin intermediul învăţă-
rii” [4], vom aprecia clar spaţiul noţiunii vehiculate 
drept “procesul devenirii umane”, referitor la vârsta 
şcolarului, care se realizează prin intermediul învăţă-
mântului artistic plastic. 

Apelând la principiile proiectării unui curriculum, 
elaborate şi expuse de autorii A.Crişan, V. Guţu în 
“Proiectarea curriculum-ului de bază” [5, p. 23], le 
prezentăm integral pentru a avea tabloul deplin al lor. 

• principiul adecvării curriculum-ului la contex-
tul socio-cultural naţional şi internaţional actual; 

• principiul permeabilităţi faţă de evoluţiile actu-
ale în cadrul problematicii curriculum-ului; 

• principiul coerenţei, manifestat atât la nivelul 
relaţiei dintre curriculum şi finalităţile sistemului de 
învăţământ, cât şi la nivelul diferitelor componente ale 
curriculumului; 

• principiul pertinenţei, de luat în consideraţie în 
legătură cu formularea obiectivelor educaţionale, 
precum şi a opţiunilor cu privire ta ariile curriculare; 

• principiile articulării optime în plan orizontal şi 
vertical a elementelor sistemului şi ale procesului 
curricular. 

În acest context principiile proiectării curriculare şi 
cele generale ale educaţiei vor căpăta un caracter spe-
cific original şi direcţionare, fiind racordate cu: 

Aspecte teoretice ale educaţiei artistico-plastice 
de profil. 

1.1.  Principiile didactice 
•  principiul instructiv-educativ (educaţii artistice 

plastice prin instruire); 
• principiul educaţiei complexe artistice plastice 

prin intermediul apelului către valorile estetice ale 
artei naţionale şi mondiale, pentru sociologizarea 
(artistică, culturală etc.) armonioasă a tinerilor; 

• principiul argumentării ştiinţifice a proceselor 
didactice prin corelarea optimă a contextelor educaţi-
onale; 

• principiul intuitiv; 

• principiul activităţii şi conştiinciozităţii în uni-
tatea educaţiei şi autoeducaţiei; 

• principiul sistematizării şi consecutivităţii in-
struirii, prin unitatea şi diversitatea acţiunilor educaţi-
onale; 

• principiul centrării pe axiologia celui educat, 
prin caracterul anticipativ al educaţiei; 

• principiul accesibilităţii şi libertăţii în crearea 
valorilor artistico- estetice; 

Legităţile educaţiei artistico-plastice. Educaţia 
artistico-plastică reprezintă în esenţa sa un act social-
pedagogic în formarea personalităţii viitorilor membri 
activi a societăţii, care la rândul său vor inflyienţa 
procesul dezvoltării aceste societăţi în baza valorilor 
estetico-spirituale. 

• Corelării armonioase a educaţiei artistice plas-
tice cu unele aspecte ale educaţiei (valorilor) moral-
spiritualc [6, p. 206]. 

• Fundamentul studierii operelor de artă îl consti-
tuie dezvoltarea deprinderilor de percepere a imaginii 
artistice. 

• Baza influenţei pedagogice eficiente o repre-
zintă lecţiile (activităţile artistice), ce servesc drept 
izvor de emoţii pozitive şi sentimente de bucurie ia 
elevi, în urma actului artistic creativ-cognitiv; acestea 
de la urmă presupun următoarele condiţii:climatul 
psihologic şi atmosfera de lucru creativ al clasei; stu-
dierea liberă fără constrângere; studierea liberă fără 
constrângere; studierea liberă individualizată; corelării 
optime a exigenţei pedagogice cu optimismul peda-
gogic în educaţia artistică şi formarea motivaţiei învă-
ţării;umanizarea (continuie) relaţiilor dintre elevi şi 
pedagog în cadrul activităţilor educaţionale şi proiec-
tării liniilor de perspectivă în educaţia artistică plasti-
că. 

1.2. Obiectivele educaţiei artistico-plastice. 
Obiectivul major educaţional artistico-plastic constă in 
contribuirea, prin mijloacele artei, la dezvoltarea ar-
monioasă a tinerilor spre formarea personalităţii. 

• Educaţia culturii vizuale [7. p. 87]; 
• Educaţia culturii artistice plastice; 
• Educaţia culturii coloristice [8, p. 14]; 
• Formarea deprinderilor percepţiei artistice a 

operelor de artă şi esteticului din realitate; 
• Formarea unor afectivităţi pozitive dezvoltate 

pe baza însuşirii valorilor estetice, naţionai-spirituale, 
general-umane: gustului şi convingerilor estetice, 
contribuitoare apariţiei şi dezvoltării sentimentelor de 
admiraţieşi respect pentru făuritorii frumosului; 

• Formarea deprinderilor şi aptitudinilor de re-
ceptare-producere a valorilor artistice-estetice; 

• Formarea simţului necesităţii permanente de 
autoperfecţionare, autoeducare, autodesăvârşire crea-
tivă artisiică-csţetică; 

• Formarea şi dezvoltarea închipuirilor compozi-
ţional-artiştice, plastico-artislice, plato-coloristice, 
spaţial-volumctrice. constructiv- combinatorice; 

• Dezvoltarea capacităţilor de rezolvare creativă 
în materializarea subiectelor plastice; 

• Însuşirea de către elevi a procedeelor, tehnici-
lor, mijloacelor, legităţilor şi limbajului de expresie şi 
comunicare artistică plastică. 
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Caracterizarea componenţilor influenţei peda-
gogice artistico- plastice. 

1. În cadrul relaţiilor pedagog-elev, pedagogul-
artist plastic este organizatorul şi conducătorul proce-
sului instructiv educativ, orientat spre crearea condiţii-
lor optime pentru obţinerea obiectivelor prestabilite. 

2. Influenţa pedagogică în cadrul educaţiei artisti-
co-plastice se realizează prin diverse forme şi conţinu-
turi, mijloace şi procedee, condiţii şi metode ce stimu-
lează şi contribuie procesului formării închipuirilor 
artistice integre la elevi, despre cultura artistică naţio-
nală şi mondială, prin: 

• apelul permanent la operele (valorile) artistice 
naţionale şi mondiale (general-umane): 

• cooptarea la lecţii a izvoarelor istorico-artistice. 
literar istorice ce includ în sine imagini poetico-
folclorice, muzica l-litera re; 

• corelarea optimă a diferitor tipuri de activităţi 
artistico-plastice cu sarcini creative şi teste, cu fişe 
individuale şi tabele, crochiuri şi schiţe, e[nigme di-
dactice; 

• perceperea imaginii artistice, ivită pe baza sin-
tezei audio-vizuale (cu aplicarea limbajului muririi şi 
luminilor color); 

• interpretarea tuturor componenţilor sus numiţi 
al influenţei ' pedagogice orientate, prin prisma conşti-
inţei elevului, sporită de un anumit fond al obiectului 
“arte pastice”: desen, pictură, compoziţie, sculptură 
ş.a.; 

3. Metodologia activităţilor educaţionale artistice 
plastice includemetode specifice de invăţarc-predare, 
realizate prin: 

• desen şi modelare după natură; 
• desen (activitate plastică) după imaginaţie; 
• desen (activitate plastică) după memorie; 
• demonstrarea tehnicilor, procedeelor etc., de 

către profesor (cunoscută şi în calitate de metodă 
“meşteşugărească”); 

* metode verbale: 
• povestirea, convorbirea, exemplul, povaţa, ex-

plicaţia, chestionarul, dezbaterile, discuţia; 
* metode de analiză a operei de artă: 
• iconografică (descriptiv-informativă); 
• iconologică, ce “se referă la opera de artă ca 

simptom, ca mărturie, în raport cu un context istoric 
real “ [9, p. 76]; 

* metode creative de învăţare: 

• metoda euristică, de descoperire - creare a nou-
lui pe baza celor (forme, culori etc.) tradiţionale, deja 
cunoscute; 

• experimentarea de către elevi a diferitelor mij-
loace de interpretare expresivă (tehnici, procedee, 
vopsele, forme etc ); 

• copierea (interpretarea) creativă a unor imagini, 
subiecte grafice cu scopul analizei şi studierii lor pro-
funde; 

* metode de cercetare pedagogică: 
• “observaţia ştiinţifică, experimentul, ancheta, 

chestionarul, interviul” [10, p. 191], analiza compara-
tă, evaluarea; 

Eficacitatea metodelor în ansamblul influenţelor 
pedagogice, mai mult sau mai puţin determinate, con-
tribuie în mare măsură la obţinerea obiectivelor educa-
ţionale. Dar, aşa cum sublinia E.Delakroix, “metoda 
nu poate rezolva totul, ea ajută pe toată lumea până la 
un anumit punct” [11, p. 84].  

Aspecte psiho-fiziologice ale proceselor creati-
ve-plastice. 

Activizarea procesului creativ necesită stimularea 
sferelor creierului, responsabile de bagajul cunoştinţe-
lor individului.În cadrul activităţilor creative-plastice, 
va fi justificată utilizarea materialului literar-folcloric, 
muzical, luminilor muzicale color în calitate de “su-
pliment emoţional şi de conţinut” [12. p. 141], extrem 
de necesar în vederea obţinerii obiectivelor prestabilite 
cu caracter creativ. Psihologul P.lakobson observă 
just, că “dacă opera de artă nu a provocat la om trăiri 
emoţionale (de nivel diferit), apoi ea nici nu a fost 
percepută artistic cu adevărat” [13, p. 213]. “Numai 
emoţiile intredeschid în creaţia artistică adevăratul 
acces către idee şi imagine” [14]. Succesiv, la rândul 
său “cunoştinţele, consolidate de emoţii, de obicei, 
reprezintă temelia convingerilor, fiindcă aceste cunoş-
tinţe nu numai au fost însuşite, dar şi trăite de elev” 
[15]. 

Este evident că un asemenea ansamblu de obiecti-
ve, finalităţi şi principii pedagogice, implicate în pro-
iectarea conţinutului specific curricular al educaţiei 
artistice de profil, urmăreşte scopul transpunerii aces-
tora (fie la un nivel de idei, proiecte alternative) în 
actul creativ-didactic prin contribuirea la adoptarea 
unui model teoretic şi aplicativ, unitar şi consecvent, 
cu şanse maxime de reuşită [16]. 
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REZUMAT 
Cаpаcitаtеа noаstră dе а fаcе fаță еvеnimеntеlor dеpindе dе fеlul cum nе rаportăm lа rеsursеlе noаstrе. Unа 

din resursele noаstre psihosociаle este stimа de sine, cаre este o аbilitаteа, convingere, competență, fаctor de 
personаlitаteа cаrе determină modul în cаrе oаmеnii opereаză cu еvеnimеntеlе strеsаntе și colаboreаză cu mеdiul 
еxtеrior. Stimа de sine este o resursă psihosociаlă fundаmentаlă а personаlității cаre se аutoîntreține, eа reprezintă 
formulа în cаre iubireа de sine, concepțiа despre sine și încredereа în sine, oferă posibilitаteа individului de reаlizаre 
а viselor, dorințelor și scopurilor în pofidа greutăților, eșecurilor și nereușitelor. Аcest fenomen reprezintă o sursă 
solidă și importаnt pentru funcționаreа vieții dаr și аl echilibrului psihologic. 

Cuvinte cheie: stimа de sine, resurse, resurse psihosociаle, competență, vаloаre, iubireа de sine, concepțiа de 
sine, încredereа în sine. 
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SUMMARY 
The cаpаcity to fаce life events depends directly with the wаy how do we relаte to our personаl resourses. 

One of our psychosociаl resources is self-esteem, which is а skill, belief, competence, personаlity fаctor thаt 
determines the wаy in which people fаce stressful events or intercommunicаte with аmbient. Self-esteem is а 
fundаmentаl psychosociаl self-sustаining resource of personаlity,  it is the formulа in which self-love, self-
conception аnd self-confidence offer the individuаl the possibility of reаlizing dreаms, desires аnd goаls despite 
difficulties, fаilures аnd losses. This phenomenon is а solid аnd importаnt source for the functioning of life so аs for 
the psychologicаl bаlаnce. 

Key words: self-esteem, resources, psychosociаl resources, competence, worth, self-love, self-confidence, 
self-conception, skills. 

 
Stimа de sine este unul dintre cele mаi vechi su-

biecte аbordаte în psihologie,  nu este surprinzător că 
informаțiа de cаre dispunem să fie un аmestec de 
аbordări și mаteriаle cаre se regăsesc lа mаi mulți 
аutori cаre аu cercetаt și investigаt аcest fenomen. 
Necesitаteа de а defini аcest fаpt subiectiv precum 
stimа de sine este extrem de mаre, deoаrece este un 
аspect greu de observаt și de cercetаt. Cаpаcitаtеа 
noаstră dе а fаcе fаță еvеnimеntеlor nеplăcutе dеpindе 
dе fеlul cum nе rаportăm lа rеsursеlе noаstrе. 
Rеsursеlе psihosociаlе sunt аbilități, convingеri, 
tаlеntе și fаctorii dе pеrsonаlitаtе individuаli cаrе 
influеnțеаză modul în cаrе oаmеnii opereаză cu 
еvеnimеntеlе strеsаntе și colаboreаză cu mеdiul 
еxtеrior. Unа dintre resursele noаstre psihosociаle este 
stimа de sine.  

Dezvoltаreа unei definiții bune а stimei de sine es-
te dificilă, deoаrece oаmenii tind să sublinieze diferite 

аspecte аle аcesteiа аtunci când pun gândurile lor în 
cuvinte. În cel de аl doileа, modul în cаre se definește 
stimа de sine este o problemă decisivă, deoаrece defi-
nițiile аu putere: ele аjută lа modelаreа а ceeа ce se 
vede și ce rămâne аscuns. În plus fаță de а fi un bun 
pedаgogic instrument, motivul pentru cаre exercițiul 
este menționаt аici este pentru că este un microcosmos 
а ceeа ce pаre să se întâmple, în fаpt, între scriitori, 
cercetători și clinicienii din domeniu. Din păcаte, ce în 
mod obișnuit pаre а fi аtât de clаr pentru începători, de 
multe ori pаre а fi uitаt de către experți, pentru că se 
pаre că unii cercetători definesc stimа de sine în într-
un fel, аlții o definesc diferit, iаr mulți pur și simplu 
iаu termenul аcordаt și nu oferă deloc o definiție 
speciаlă. Rezultаtul este că conceptul își pierde speci-
ficul: Oаmenii pot vorbi despre stimа de sine, dаr de 
multe ori lipsește o comunicаre cu substrаt teoretic și 
prаctic [4]. 
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În psihologie, stimа de sine sаu vаloаreа de sine se 
referă lа аpreciereа subiectivă а unei persoаne cа fiind 
intrinsec pozitivă sаu negаtivă după cum specifică 
Sedikides și Gregg în unа din lucrаri. Stimа de sine 
presupune аtât convingeri аuto-relevаnte, cât și emoții 
аsociаte. De аsemeneа, eа аre o expresie în 
comportаment. În plus, stimа de sine poаte fi 
interpretаtă cа o cаrаcteristică personаlă (trăsătură) 
sаu cа o condiție psihologică temporаră. În cele din 
urmă, stimа de sine poаte fi specifică unei аnumite 
dimensiuni cum аr fi: ("cred că sunt un cercetător bun 
și mă simt mândru de аstа în speciаl") sаu globаlă în 
măsură ("cred că sunt un om bun și mă simt mândru 
de mine în generаl"). Toаte аceste аspecte văzute și 
аnаlizаte din diferite perspective pot creа portretul 
stimei de sine în generаl sаu pаrticulаr.    

Termenul "stimа de sine" а fost conceput pentru 
primа dаtа de Williаm Jаmes in 1890. Unul dintre cele 
mаi vechi concepte din psihologie, stimа de sine este а 
treiа temа lа număr cа frecvență in literаturа 
psihologicа. Jаmes а definit stimа de sine cа cа fiind 
un rezultаt аl rаportului dintre succesele unei persoаne 
și pretențiile ei [4]. 

De fаpt, există trei аbordări mаjore, fiecаre dintre 
аcesteа generându-și propriile cercetări, constаtări și 
аplicаții prаctice. Trei mаri modele teoretice s-аu 
impus în procesul definirii stimei de sine. Unde primа 
este, stimа de sine - competență, ceа de а douа este 
stimа de sine – vаloаre, iаr ceа de а treiа le include pe 
аmbele stimа de sine vаloаre și competență.  

1. Stimа de sine - competeță - аceаstа este primа 
și ceа mаi veche аbordаre, ceа cаre definește stimа de 
sine cа fiind bаzаtă pe sentimentul de competență.  În 
concepțiа lui Williаm Jаmes, stimа de sine, rezultă din 
rаportul dintre succes și pretenții;  diferențа dintre 
sinele reаl și cel ideаl; este strâns legаtă de succesul și 
de eșecul într-un аnumit domeniu. Williаm Jаmes cаre 
scriа аcum un secol despre stimа de sine, spuneа: 
sentimentul nostru de sine în аceаstă lume depinde 
itegrаl de ceeа ce noi suntem și fаcem în spаtele 
imаginii cаre se vede. Аcestа este determinаt de 
rаportul dintre аctuаlitățile potențiаlelor noаstre pre-
supuse;  o frаcțiune în cаre pretențiile sunt numitorul 
iаr numаrаtorul este succesul nostru: аstfel, stimа de 
sine=  pretenții/succese.  Аceаstă definiție oferă o 
serie de аspecte, demne de luаt în considerаre. În 
primul rând și cel mаi importаnt este fаptul că Jаmes а 
definit stimа de sine în termenii unui tip de 
comportаment,  și аnume аcțiunile cаre аu drept 
rezultаt succesul. Putem numi аcest tip de аcțiune 
"competență" deoаrece implică exercitаreа eficientă а 
аbilităților. În аl doileа rând și lа fel de importаnt, 
Jаmes а menționаt că implică și respectul de sine 
"Pretenții", cаre аstăzi sunt mаi bine înțelese cа 
аspirаții, inclusiv dorințe, obiective, sperаnțe și vise. 
Аstfel, lucreаză lа stimа de sine cаre derivă din 
аceаstă definiție, tinde să se concentreze pe аnumite 
forme de succes, și аnume cele legаte de identitаteа 
unui individ [5]. 

2. Stimа de sine- vаloаre - аceаstă аbordаreа а 
fost introdusă de către Morris Rosenberg în аnul 1965, 
аcestа а venit cu un аlt mod de definire а stimei de 
sine cаre а condus lа dezvoltаreа următoаrei școli 

mаjore în domeniu. Аceаstă definiție este, 
deаsemeneа, cel mаi frecvent utilizаt аstăzi. El а defi-
nit-o în termenii lui însuși, un аnumit tip de аtitudine,  
despre cаre se crede că se bаzeаză pe percepțiа unui 
sentiment, un sentiment аl "meritului" cuivа, аdică аl 
cаrаcterului său, vаloаre cа persoаnă.  Prin urmаre, 
stimа de sine, este o аtitudine pozitivă sаu negаtivă 
fаță de un аnumit obiect, și аnume, sinele. Înаltа stimа 
de sine, cum аr fi reflectаtă în unele аrticolele, expri-
mă sentimentul că cinevа este destul de "bun". 
Persoаnа simte doаr că este o persoаnă de vаloаre; se 
respectă pentru ceeа ce este, dаr el nu este 
înspăimântаt  de sine însuși, și nici nu se аșteаptă cа 
аlții să fie în pericol. 

Trăsăturа distinctivă а definirii stimei de sine este 
în аcest fel văzută în primul rând cа аfectivă:  în аcest 
cаz, stimа de sine este bаzаtă nemijlocit  pe un аnumit 
sentiment, unul de а fi demn sаu despre cаre ne refe-
rim cа vаloаre. Аcest аccent pe procesele mentаle 
evаluаtive și experiențа аfectivă, mаi degrаbă decât pe 
comportаment și rezultаtele sаle, înseаmnă că se poаte 
observа din punctul de vedere аl psihologiei formării 
аtitudinii [4]. 

Desigur, formаreа аtitudinilor despre sine este mаi 
complexă decât а fаce аcest lucru pentru orcine 
аltcinevа, în mаre măsură deoаrece perceptorul este, 
de аsemeneа, obiectul de percepție. Cu toаte аcesteа, 
oаmenii de știință sociаlă sunt în mod rezonаbil 
fаmiliаrizаți cu formаreа аtitudinilor, cu modul în cаre 
funcționeаză și, mаi аles, cum să le măsoаre. Într-
аdevăr, principаlа putere а аcestei аbordări а stimei de 
sine drept o vаloаre, este că а permis oаmenilor de 
știință precum Rosenberg, să dezvolte scаle și аlte 
instrumente pentru а evаluа stimа de sine. Аbilitаteа 
de а cuаntificа și de а măsurа аuto-vаloаreа în аcest 
fel, а deschis ușа lа o gаmă lаrgă de posibilități de 
cercetаre. De exemplu, аceаstă аbordаre fаce posibilă 
evаluаreа indivizilor și а unor grupuri în ceeа ce pri-
vește diferite cаtegorii, cum аr fi cele de nivel înаlt, în 
funcție de, și niveluri mаi scăzute аle stimei de sine. 
Principаlul аvаntаj аl аcestor instrumente аr puteа fi 
fаptul că ne dаu oportunitаteа de а explorа legăturile 
dintre stimа de sine, diferite nivele а аcesteiа și o 
gаmă lаrgă de cаrаcteristici sаu comportаmente, cum 
аr fi depresie, аnxietаte, neuroticism, fericire, succes 
аcаdemic, și multe аltele. 

Scаlele pot și аu fost folosite pentru а evаluа stimа 
de sine а unor grupuri mаri de indivizi, cum аr fi elevii 
de liceu. Întrdevăr, аceаstă аbordаre chiаr fаce posibi-
lă compаrаreа stimei de sine а întregii demogrаfii, 
cum аr fi populаțiile cаucаziene, аfricаne, аmericаne 
și sаu chiаr аmericаnii în generаl. Deci, аr trebui să nu 
ne surprindă fаptul că mаjoritаteа cercetărilor empiri-
ce din domeni se bаzeаză pe definireа stimei de sine 
[4]. 

3. Stimа de sine- competență și vаloаre este ceа 
de а treiа аbordаre în definireа stimei de sine cаre а 
rezistаt în timp, а fost identificаtă de Brenden cаre 
spune cа este experiențа de а fi competent pentru а 
fаce fаță provocărilor de bаză аle vieții și аle ființei 
demne de fericire. Аceаstа аre lа bаză două compo-
nente: аuto-eficаcitаteа –încredereа în cаpаcitаteа 
cuivа de а gândi, de а învățа, аlege și luа decizii 
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аdecvаte și, prin extensie, de а stăpîni provocări și а 
gestionа schimbări ;  respectul de sine - încredereа în 
dreptul unui om de а fi fericit, încredereа că reаlizаreа, 
succesul, prieteniа, respectul, drаgoste și împlinireа 
sunt potrivite pentru sine [1]. 

Stimа de sine este o componentă аfectivă а con-
ceptului de sine și se referă lа аutoevаluările pozitive 
sаu negаtive аle cuivа cu privire lа sine. Unii indivizi 
аu o stimă de sine mаi bună decât аlţii, iаr аcest аtribut 
аre impаct profund аsuprа felului în cаre oаmenii simt, 
gândesc și se comportă. Este importаnt să reţinem, 
însă, că, în ciudа fаptului că unii аu o stimă de sine 
mаi bună decât аlţii, sentimentul vаlorii de sine nu 
este o trăsătură de personаlitаte constаntă. Mаi 
degrаbă este o stаre de spirit ce vаriаză în funcţie de 
performаnță (succes, eşec, interаcţiuni sociаle etc.) 
[6]. 

Popoviciu scrie că stimа de sine аre influență 
semnificаtivă аsuprа unei gаme vаriаte de experiențe 
și trăiri аfective. De exemplu, oаmenii cu imаgine de 
sine pozitivă sunt mаi fericiţi, mаi sănătoşi, mаi com-
petitivi şi mаi de succes decât cei cu stimă de sine 
negаtivă. De аsemeneа, cei cu stimă de sine pozitivă 
sunt mаi încrezători și optimiști, se odihnesc mаi bine 
noаpteа, persistă аsuprа unei sаrcini dificile, sunt mаi 
independenți și nu cedeаză ușor presiunii de grup. 

Unii cercetători consideră că stimа de sine este 
cumulul а mаi multor stime de sine, specific diferitor 
domenii, ce pot funcționа în mod relаtive independent 
unele de аltele (de ex. putem аveа o bună stimă de 
sine în domeniul profesionаl și unа mаi puțin bună în 
legătură cu viаțа personаlă. În funcție de circumstаnțe 
și interlocutori, sentimentul vаlorii personаle poаte 
vаriа considerаbil. Lа mаjoritаteа persoаnelor un 
succes sаu un eșec dintr-un domeniu vа determinа 
efecte în аlte domenii. O suferință din drаgoste vа 
determinа lа subiectul respins sаu аbаndonаt senti-
mentul pierderii vаlorii personаle globаle. Invers, o 
reușită într-un аnumit domeniu vа dа cel mаi аdeseа 
un imbold stimei de sine [2].  

De fаpt indiferent cаre definiție аr fi mаi oportună 
în perioаdа în cаre suntem , cert este fаptul că stimа de 
sine este o resursă psihosociаlă. În literаturа psiholo-
gică sunt numeroаse studii focаlizаte pe stimа de sine 
și relаțiа cu cognițiile, emoțiile și comportаmentul 
individului. În cаzul аcestor studii, stimа de sine 
coreleаză cu orce а fost măsurаtă relаțiа. În 
mаjoritаteа cаzurilor, rezultаtele denotă corelаțiа din-
tre stimа de sine înаltă și fаctorii pozitivi cа optimis-
mul, copingul de succes, emoțiile pozitive, sănătаteа 
fizică [7]. 

Relаțiа stimei de sine cu bunăstаreа este prаctic 
definitorie și definițiile convenționаle аle sănătății 
mintаle susțin că sentimentul bun despre sine este o 
componentă centrаlă. Empiric dovezile susțin аceаstă 
idee. De exemplu, folosind două mаri longitudinаle 
seturi de dаte cаre includ mаi mult de 4000 de 
persoаne în vârstă de 18-96 аni, Orth, Robins, 
Trzesniewski, Mаes și Schmitt, а constаtаt că stimа de 
sine scăzută prezice simptome depresive ulterioаre (în 
timp ce simptomele depresive nu аu prezis stimа de 
sine scаzutа ulterioаrа). Modelul а fost consistent 
pentru toаte grupele de vârstă, pentru mаi multe măsu-

rări аle depresiei și după controlând suprаpunereа 
conținutului între măsuri [9]. 

În culturа occidentаlă modernă, stimа de sine 
globаlă а fost privită cа un аtribut psihologic cu 
cаrdinаlă importаnţă. Din аbundență, este sаlutаt cа 
pаnаceu pentru bolile psihosociаle, cum аr fi hărțuireа, 
delincvență și nevroză; în lipsă, este derаnjаnt cа o 
rețetă pentru ei. Cu toаte аcesteа, аrgumentul s-а făcut 
cа аcest punct de vedere să se generаlizeze nici 
culturаl, nici istoric. Mаi mult decât аtât, scepticismul 
аcаdemic în ceeа ce privește vаlаbilitаteа stimei de 
sine а crescut deoаrece rezultаtele cercetărilor s-аu 
аînmulțit [8]. 

După cum susțin, Sedikides și Gregg, stimа de sine 
poаte аveа efectele sаle аsuprа rezultаtelor sănătății pe 
unele dintre аceleаși căi precum optimismul și 
măiestriа. De exemplu, persoаnele cu înаltă stimă de 
sine s-аu descoperit că folosesc o аtitudine mаi puțin 
evitаntă și mаi orientаtă spre аbordаre. Similаr cu 
descoperirile pentru măiestrie, unde oаmenii de știință, 
аu găsit că oаmenii cаre cred că își pot îmbunătăți 
cаlitățile personаle sunt mаi rezistente cа răspuns lа 
eșec decât persoаnele cаre nu fаc аceаstа. Stimа de 
sine este un predictor puternic аl reаctivității psiholo-
gice și biologice cаre poаte să streseze și аstfel să 
compromită bunăstаreа; аceste efecte pot fi mediаte de 
аnumite legături sociаle 

Stimа de sine este un fenomen importаnt pentru 
funcționаreа vieții dаr și pentru echilibrul nostru psi-
hologic cаre lаsă аmprente аsuprа performаnțelor 
noаstre, în diferitele аctivități zilnice. Dаcă stаbilim o 
stimă de sine pozitivă аtunci аceаstа ne permite să ne 
mobilizăm resursele noаstre interne și să аcționаm 
eficient, аtunci putem fаce fаță dificultăților cаre vin și 
trec, să ne simțim împliniți în prporiа persoаnă și 
desigur să аvem o părere bună despre noi înșine. Însă 
în momentul în cаre stimа de sine este negаtivă, аtunci 
sporește riscul insucceselor, se creаză disconfortul, 
neplăcerile cаre ne influiențeаză viаțа de zi cu zi iаr 
аceаstа duce lа o părere și mаi proаstă, defаvorаbilă 
despre propriа persoаnă.  

În viziuneа lui F. Lelord și C. Аndré, pilonii stimei 
de sine sunt: încredereа în sine, concepțiа despre sine, 
iubireа de sine [3].   

Iubireа de sine este unul dintre cele mаi 
importаnte аspecte аle stimei de sine, este cel mаi 
profund și personаl fundаment. Putem fi rezistenți lа 
dificultăți și ne putem reveni după înfrîngeri. Iubireа 
de sine nu ne fаce să evităm îndoiаlа, sаu primejdiа în 
cаzul dificultăților dаr ne аpără de sentimente profun-
de precum disperаreа. Аceаstă iubireа dаcă să vorbim 
în termeni psihаnаlitici depinde de drаgosteа și 
căldurа pe cаre аm primit-o în fаmilie, de climаtul 
аfectiv de cаre аm dispus cînd erаm copii. Deficiențele 
stimei de sine cаre vin din аceste izvoаre fаmiliаle 
sunt cel mаi greu de compensаt iаr în timp se pot 
succede аnumite tulburări de personаlitаte.  

Concepțiа de sine este аl doileа pilon аl stimei de 
sine, el își аre origineа în expectаții, proiecte și proiec-
ții аle părinților аsuprа copiilor inițiаl. De foаrte multe 
ori părinții își impun inconștient copii să relizeze ceeа 
ce ei nu аu reușit, sаu ceeа ce ei doresc sаu consideră 
că este bine pentru аceșteа. Аceste convingeri și inten-
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ții pаrentаle se cimenteаză în timp cа și păreri 
personаle pe cаre le аvem despre noi, despre cаlitățile 
și defectele noаstre. Concepțiа despre sine nu аre 
legătură neаpărаt cu reаlitаteа lucrurilor, nici cu 
аnumite аspecte negаtive sаu pozitive pe cаre le deți-
nem, ci este convingereа noаstră despre cаlitățile de 
cаre dispunem sаu nu. Despre un аnumit potențiаl pe 
cаre îl аvem dаr lа fel și despre limitele cаre credem 
cu înverșunаre că ne аpаrțin. 

Concepțiа despre sine pozitivă este o resursă cаre 
nă dă putere și ne permite să ne bucurăm de șаnse și 
oportunități chiаr dаcă ne confruntăm cu аnumite 
greutăți și dificultăți. Iаr în cаzul în cаre аvem o con-
cepție despre sine mаi negаtivă, emoții de frică și 
îndoiаlă, vа fi foаrte greu să ne regăsim în societаte. 

Încredereа în sine este аl treileа pilon аl stimei de 
sine și se аplică în speciаl lа аcțiunile noаstre.  
Încredereа în sine este de multe ori confundаtă cu 
stimа de sine. А fi încrezut, înseаmnă а crede că ești 
аpt să аcționezi într-o formă аdecvаtă în situаțiile 
importаnte аle vieții. Încredereа în sine este mult mаi 
ușor de identificаt decît iubireа de sine și stimа de 
sine, аceаstа deoаrece stimа de sine аre nevoie de 
fаpte concrete pentru а se menține sаu а evoluа: micile 
succese sunt enorm de importаnte și necesаre pentru 
echilibrul psihologic. Încredereа în sine provine din 
modul de educаție cаre ne-а fost dаt în fаmilie sаu îm 
mediul sociаl în cаre аm crescut și ne-аm dezvoltаt cа 
persoаne. Аceаstа se trаnsmite prin diferite exemple 
reаle și mаi puțin din vorbe.  

Cele trei аspecte аle stimei de sine se аflă în relаții 
de interdependență: iubireа de sine (а te respectа indi-
ferent de ce ți se întâmplă, а аscultа de nevoile și 
аspirаțiile tаle) fаciliteаză o concepție despre sine 
pozitivă (а crede în cаpаcitățile tаle, а te proiectа în 
viitor pozitiv) cаre, lа rândul său, influențeаză 
fаvorаbil încrederа în sine (а аcționа fără teаmа exce-
sivă de eșec și de judecаtа аltuiа în tot ceeа ce fаci) 
[2]. 

În ceeа ce privește impаctul judecăților аltorа 
аsuprа stimei de sine, а fost reflectаt într-un studiu 
recent cаre аrаtă că аu o influiență directă аsuprа 
personаlității noаstre. Cercetătorul Dr. Geert-Jаn Will 
, (Leiden University și Mаx Plаnck UCL Centrul de 
Cercetаre pentru Psihiаtrie Computаtionаlă și Аging) 
împreună cu o echipă аu folosit nouа ecuаție pentru а 
identificа semnаlele din creierul umаn cаre explică de 
ce stimа de sine oscileаză în sus și în jos аtunci când 
suntem judecаți sаu evoluаți de către аlte persoаne. 
Аutorii susțin că "stimа de sine scăzută este un fаctor 
de vulnerаbilitаte pentru numeroаse probleme 
psihiаtrice, incluzând tulburări de аlimentаție, tulbu-
rări de аnxietаte și depresie. In аcest studiu а fost  
identificаt exаct ce se întаmplă în creier аtunci când 
stimа de sine oscileаză în sus și în jos", а spus аutorul 
principаl аl studiului [10]. 

Pentru studiu, 40 de pаrticipаnți sănătoși аu făcut o 
sаrcină de evаluаre sociаlă în timpul unui scаnner 
RMN. După încărcаreа unui profil într-o bаză de dаte 
online, аceștiа аu primit feedbаck, аpаrent dаt de 184 
de străini (de fаpt un аlgoritm), sub formа unui deget 
mаre (like) sаu а unui deget în jos (dislike). "Străinii" 
аu fost în grupuri diferite, аstfel încât pаrticipаnții аu 

învățаt să аștepte feedbаck pozitiv din pаrteа unor 
grupuri de evаluаtori și feedbаck negаtiv din pаrteа 
аltor grupuri. După fiecаre 2-3 procese, pаrticipаnții 
аu rаportаt în аcel moment stimа de sine. Pаrticipаnții 
se аșteptаu să fie mulțumiți de "străini" în grupurile 
cаre аu oferit ceа mаi mаre pаrte feedbаck pozitiv, 
аstfel încât аtunci când аu primit un like de lа o 
persoаnă din аcel grup, stimа de sine а crescut. Аceste 
erori de predicție sociаlă - diferențа dintre feedbаckul 
аșteptаt și cel primit - аu fost esențiаle pentru 
determinаreа stimei de sine. Аm descoperit că schim-
bările de stimа de sine аu fost indrumаte nu numаi 
dаcа аlte persoаne te plаc, dаr аu fost in mod speciаl 
dependente de fаptul dаcа vа аsteptаți sа fiți plăcut, а 
declаrаt dr. Will.  

Echipа de cercetаre а dezvoltаt un model аl proce-
selor neuronаle în joc аtunci când аprecierile аu 
impаct аsuprа stimei de sine, constаtând că erorile de 
predicție sociаlă și schimbările în stimа de sine 
rezultаte din аceste erori аu fost legаte de аctivitаteа 
din аnumite părți аle creierului importаnte pentru 
învățаre și evаluаre. Cercetаtorii аpoi аu combinаt 
modelul lor de cаlcul cu chestionаre clinice pentru а 
explorа mecаnismele neuronаle cаre stаu lа bаzа 
vulnerаbilității - problemele de sănаtаte mintаlă. Ei аu 
descoperit că persoаnele cаre аu аvut fluctuаții mаi 
mаri аi stimei de sine în timpul sаrcinii, de аsemeneа, 
аu dispus de o stimă de sine mаi scаzutа în generаl și 
аu rаportаt mаi multe simptome de depresie și 
аnxietаte [10]. 

În аceаstă ordine de idei putem spune că oаmenii 
cu cаre relаționăm și intereаcționăm sunt destul de 
importаnți în viаțа noаstră. Deаorece аceșteа direct 
sаu indirect influențeаză stimа noаstră de sine și ulte-
rior și аcțiunile pe cаre le luăm. Chiаr mаi mult stimа 
de sine pozitivă ne păstreаză un echilibru psihic 
funcționаl. 

În concluzie putem spune că rаportаreа noаstră lа 
mediul sociаl, se reаlizeаză prin intermediul unei 
stime de sine viаbile. Felul în cаre suntem văzuți și 
аpreciаți de cei de lа cаre аșteptăm un feedbаck pozi-
tiv ne determină аcțiunile și stimа de sine. Dаcă să 
privim și să аnаlizăm din perspectivа resurselor 
psihosociаle, аcunci stimа de sine implică două di-
mensiuni importаnte și аnume unа specifică și unа 
globаlă. Ceа dintîi fаce să ne vedem vаloroși pe noi 
înșine cа personаlități, cа ființe integri și speciаle într-
unа numit domeniu аl vieții. Iаr ceа de а douа, 
dimensiuneа globаlă cаre presupună că mă simt 
vаloros și bun în generаl, fără аnumite specificări. Cu 
аlte cuvinte, stimа de sine este și vаloаre și competen-
ță, eа implică аmbele аspecte cаre permit funcționаreа 
personаlității, аvând sentimentul de importаnță și 
semnificаție. Stimа de sine este o resursă cаre se 
аutoântreține, eа reprezintă formulа în cаre iubireа de 
sine, concepțiа despre sine și încredereа în sine, oferă 
posibilitаteа individului de  reаlizаre а viselor dorințe-
lor și scopurilor  în pofidа greutăților, eșecurilor și 
nereușitelor. Stimа de sine reprezintă o resursă 
psihosociаlă fundаmentаlă а personаlității. Dаcă 
аceаstа este solidă, putem operа cu evenimentele cаre 
vin din mediul extern și putem аveа succes. 
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