ISSN 2345-1106
E-ISSN 2587-358X

VECTOR EUROPEAN
Revistă științifico-practică
Nr. 2 / 2019

CHIȘINĂU 2019

COLEGIUL DE REDACȚIE:
CUȘNIR Valeriu - doctor habilitat, profesor universitar, redactor - șef
PERU Aurelia, doctor habilitat, conferențiar universitar, redactor șef-adjunct
SEDLEȚCHI Iurie, Rector USEM, dr, prof. univ., Republica Moldova
BĂIEȘU Aurel, dr. hab. prof. univ., Republica Moldova
BURIAN Alexandru, dr. hab., prof. univ., Republica Moldova
CUȘMIR Marcel, dr. hab., conf. univ., Republica Moldova
GUCEAC Ion, Academician, dr. hab., prof. univ., Republica Moldova
POALELUNGI Mihai, dr. hab., prof. univ., Republica Moldova
AIRAPETEAN Artur, dr. conf. univ., Republica Moldova
BICHICEAN Gheorghe, dr., prof. univ., România
SAMALI Serghei, dr., prof. univ., Republica Belarus
CATAN Petru, dr. hab., prof. univ. interimar, Republica Moldova
PARMACLI Dumitru, dr. hab., prof. univ., Republica Moldova
BUNECI Petre, dr., prof. unv., România
COZAC Iurii, dr., prof. univ., Ucraina
FLOROIU Mihai, dr., prof. univ., România
PUȘCĂ Corneliu-Andy, dr., conf. univ., România
PUȘCAȘ Victor, dr., conf. univ., Republica Moldova
ȘARGU Lilia, dr., conf. univ., Republica Moldova
COJOCARU Aurelia, dr., conf. univ., Republica Moldova
COJOLEANCĂ Bogdan, dr., prof. univ., România
SOSNA Boris, dr., prof. univ. interimar, Republica Moldova
ȚARANU Anatol, dr., conf. univ., Republica Moldova
VALEEVA Iulia, – dr.,docent, Federația Rusă
Redactor tehnic: LANGA Adrian
ADRESA REDACȚIEI:
Str. Ghenadie Iablocikin, 2/1, b. 500, Complexul Editorial, USEM.
Cod poștal: MD-2069. mun. Chișinău, Republica Moldova
tel.: 022- 509 129, fax: 022- 509 122
e-mail: vector-european@mail.ru
web: http://usem.md/md/p/vector-european; http://usem.md/md/p/activitate-stiintifica
Fondator: Universitatea de Studii Europene din Moldova.

Revista este indexată în următoarele Baze de date Internaţionale:
DIRECTORY OF OPEN ACCESS SCHOLARLY RESOURCES
http://road.issn.org/en; eLIBRARY.RU (RINTs) http://elibrary.ru/
Preluarea textelor editate în revista „Vector European‖ este posibilă doar cu acordul autorului. Responsabilitatea asupra conținutului articolelor aparține în exclusivitate autorilor. Formulările și prezentarea materialelor nu reprezintă întotdeauna poziția revistei și nu angajează în nici
un fel redacția.
Toate materialele prezentate sunt recenzate și aprobate spre publicare la ședința Senatului
USEM.
© UNIVERSITATEA DE STUDII EUROPENE DIN MOLDOVA, 2019

2

Cuprins
ȘTIINȚE JURIDICE ..................................................................................................................... 5
BUNECI Bogdan. PERCHEZIŢIA INFORMATICĂ – PROCEDEU PROBATORIU PENTRU
DESCOPERIREA, IDENTIFICAREA ŞI STRÂNGEREA PROBELOR STOCATE ÎNTR-UN
SISTEM INFORMATIC ................................................................................................................. 5
BUNECI Petre. EXECUTAREA MANDATULUI DE SUPRAVEGHERE TEHNICĂ ........... 11
CEBAN Cristina, POPOVICI Mihai-Claudiu. CONCEPTUL ŞI DETERMINAREA
CRIMINALITATĂŢII INTERNAŢIONALE .............................................................................. 14
CEBAN Cristina, TRIBOI-MIHĂIȚĂ Cristinel. REGLEMENTĂRI VIZÂND PROTECŢIA
STRATULUI DE OZON ŞI LUPTA CONTRA EFECTULUI DE SERĂ .................................. 20
DUVAC Constantin. PERSONALITATEA RĂSPUNDERII PENALE ÎN DREPTUL PENAL
ROMÂN ........................................................................................................................................ 25
FRUNZE Ion, TICU Ioan. POLITICA DE EXTINDERE A UNIUNII EUROPENE ŞI
POLITICA EUROPEANĂ DE VECINATATE ........................................................................... 30
GUJA Alexandru. PROTECȚIA TINERILOR ÎN LEGISLAȚIA INTERNAȚIONALĂ ......... 34
HOTCA Mihai Adrian. AVOCATUL – CEL CHEMAT ÎN AJUTOR ..................................... 39
PÎRŢAC Grigore, ŢURCANU Alina. RESPECTAREA DREPTURILOR OMULUI ȘI A
STATULUI DE DREPT - VALOARE FUNDAMENTALĂ A UNIUNII EUROPENE ............ 48
SLUTU Nicolae, PRODAN Svetlana. CONTRACTUL DE CREDIT BANCAR ..................... 53
АРСЕНИ Игорь. НАЗНАЧЕНИЕ АДВОКАТА ОТВЕТЧИКУ, МЕСТО ЖИТЕЛЬСТВА
КОТОРОГО НЕИЗВЕСТНО ...................................................................................................... 57
РАПОПОРТ Анатолий, БОРШЕВСКИЙ Андрей, СОСНА Александр. ИЗМЕНЕНИЕ
МЕНТАЛИТЕТА КАК НЕОБХОДИМАЯ ПРЕДПОСЫЛКА ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ
ПЫТКАМ ..................................................................................................................................... 61
СОСНА Борис, МОРОЗ Ремус. АДМИНИСТРАТИВНЫЙ КОДЕКС РЕСПУБЛИКИ
МОЛДОВА И ПРОБЛЕМЫ ПРИМЕНЕНИЯ ЕГО ОТДЕЛЬНЫХ НОРМ ........................... 67
ȘTIINȚE ECONOMICE .............................................................................................................. 73
BARBILIAN Gh. Adrian, RUSU Vasilica. ESENȚA ECONOMICĂ ȘI TIPOLOGIA
STRATEGIILOR OPERAȚIONALE ALE ÎNTREPRINDERII DIN INDUSTRIA
FARMACEUTICĂ ....................................................................................................................... 73
HAILA Abu Arar. PREVIZIUNEA PERFECȚIONĂRII CUNOȘTINȚELOR ÎN SPAȚIUL
UNIVERSITAR ............................................................................................................................ 81
ȘARGU Lilia. PERFECȚIONAREA SISTEMULUI DE MANAGEMENT ÎN CADRUL
ÎNTREPRINDERII ÎN CONDIȚIILE SITUAȚIILOR ATIPICE ................................................ 86
GOLVATAIA Ludmila, ANDREEVA Tatiana, DUHLICHER Grigore. REGIONAL
ECONOMIC DEVELOPMENT AND SECURITY IN THE CONTEXT OF DANUBE REGION
STRATEGY .................................................................................................................................. 92
LECK HOD, SIROTA Julia. A MANAGERS‘ CONFLICT BETWEEN THE
ORGANIZATIONS SECURITY AND SAFETY ........................................................................ 96
ȘCERBACOV Elena. ANALYSIS OF THE FOOD SECURITY THROUGH THE PRISM OF

THE SELF-INSURANCE LEVEL OF THE REPUBLIC OF MOLDOVA .............................. 100
ВАЛЕЕВА Ю. С. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ КАЧЕСТВА И
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ НА ПРИМЕРЕ
3

КАЗАНСКОГО КООПЕРАТИВНОГО ИНСТИТУТА (ФИЛИАЛА) РОССИЙСКОГО
УНИВЕРСИТЕТА КООПЕРАЦИИ ........................................................................................ 103
КРОТЕНКО Ирина, ЖИГАРЕВА Елена. УРБАН-ТУРИЗМ КАК САМОСТОЯТЕЛЬНОЕ

ИННОВАЦИОННОЕ НАПРАВЛЕНИЕ В МЕЖДУНАРОДНОМ ТУРИЗМЕ
МОЛДОВЫ ................................................................................................................................ 109
ПАРМАКЛИ Д.М., ДУДОГЛО Т.Д., ЕСБУЛАТОВА А.Ж, АРИНКИН Е.А.
СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ ПРОИЗВОДСТВА ПРОДУКЦИИ
РАСТЕНИЕВОДСТВА В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН И РЕСПУБЛИКЕ МОЛДОВЕ . 114
УХАНОВА И.О., КОЗАК Ю.Г. СОСТОЯНИЕ И ДИНАМИКА РАЗВИТИЯ РЫНКА
МЕЖДУНАРОДНЫХ ТУРИСТИЧЕСКИХ УСЛУГ ОДЕССКОГО РЕГИОНА
УКРАИНЫ ................................................................................................................................. 122
PSIHOLOGIE ............................................................................................................................ 129
COJOCARU Aurelia, PANCZI Violina. MODELAREA COMPORTAMENTULUI
ADOLESCENȚILOR ABUZAȚI............................................................................................... 129
DAVIDESCU Elena. FACTORII DE INFLUENŢĂ A NIVELULUI DE AUTOEFICACITATE
PERSONALĂ ............................................................................................................................. 138
DAVIDESCU Elena, MĂLIGĂ Doina. STRATEGII APLICATIVE AXATE PE
DEZVOLTAREA PERSONALĂ A ELEVILOR DIN CICLUL GIMNAZIAL ....................... 145
DIȚA Maria, LEU Natalia. PARTICULARITĂȚILE PSIHOLOGICE ALE
VÂRSTNICILOR ....................................................................................................................... 151
IORDACHI Sergiu. DETERMINAREA SEMNULUI ASCENDENTULUI PRIN
CERCETAREA MORFOLOGICĂ A ASPECTULUI OMULUI .............................................. 154
PERJAN Carolina, POPESCU Cristina. ANGAJAREA ÎN VIAȚA DE CUPLU A
TINERILOR ÎN DEPENDENȚĂ DE VALORILE ACESTORA ............................................. 162
RUSNAC Valentina. REZOLVAREA SITUAȚIILOR CONFLICTUALE ÎN MEDIUL
EDUCAȚIONAL ........................................................................................................................ 166
RUSU Paraschiva Rodica. EDUCAȚIA MORALĂ ................................................................ 170
STAVILA Alina. FORMAREA STEREOTIPURILOR DE GEN ȘI IMPACTUL ASUPRA
SOCIETĂȚII............................................................................................................................... 174
TINTIUC Tatiana. BRANDINGUL PERSONAL CA DIMENSIUNE A SUCCESULUI
PROFESIONAL AL CADRELOR DIDACTICE ...................................................................... 178
ГАВРИЛЮК А.В., КРАЕВА А.П. ОСОБЕННОСТИ ОБРАЗА «Я» СОВРЕМЕННЫХ
СОЛДАТ-СРОЧНИКОВ........................................................................................................... 182

4

ȘTIINȚE JURIDICE
CZU:343.98:004

PERCHEZIŢIA INFORMATICĂ – PROCEDEU PROBATORIU PENTRU DESCOPERIREA, IDENTIFICAREA ŞI STRÂNGEREA PROBELOR STOCATE ÎNTR-UN SISTEM INFORMATIC
BUNECI Bogdan,
Dr., lect. univ.,
Universitatea Ecologică din Bucureşti – Facultatea de drept
bogdanbuneci@yahoo.ro
REZUMAT
Potrivit art. 97 alin. 3 C.pr.pen. legiuitorul a prezentat trei concepte privind probele şi anume: proba, mijloacele de probă şi procedeele probatorii. Proba reprezintă elementul de fapt care serveşte la constatarea existenţei sau
inexistenţei unei infracţiuni, în timp ce mijlocul de probă îl reprezintă modalităţile legale folosite pentru dovedirea
elementelor de fapt. Deşi în limbaj juridic în noţiunea de probă este inclusă atât proba propriu-zisă cât şi mijlocul de
probă, sub aspect tehnic procesual ne aflăm în faţa a două noţiuni distincte.
Pornind de la aceste considerente, lucrarea de faţă analizează percheziţia informatică ca procedeu probatoriu,
tocmai pentru a înlătura confuzia cu raportul de constatare tehnico-ştiinţifică care se dispune de către procuror doar
atunci când există pericolul dispariţiei unor mijloace de probă sau de schimbare a unor situaţii de fapt.
Referitor la competenţa organelor judiciare care pot dispune efectuarea percheziţiei informatice, pe parcursul
urmăririi penale aceasta poate fi dispusă de către judecătorul de drepturi şi libertăţi, la cererea procurorului care trebuie să fie motivată, în timp ce pe parcursul cercetării judecătoreşti este dispusă de către instanţa de judecată, din
oficiu sau la cerere.
Percheziţia informatică se desfăşoară în două faze, prima dintre acestea constând în copierea datelor informatice din sistemul informatic sau din suportul de stocare al datelor informatice, pentru ca în faza a doua să aibă loc
percheziţionarea efectivă a copiei, asigurându-se în acest fel integritatea datelor supuse percheziţiei.
Cuvinte cheie: sistem informatic, date informatice, probe informatice, percheziţie informatică, mandat de
percheziţie.

COMPUTER SEARCHESPROBATE PROCEDURE FOR DISCOVERING, IDENTIFYING AND SUSPENDING STORED SAMPLES IN AN INFORMATION SYSTEM
BUNECI Bogdan,
PhD, University Lecture,
Ecological University of Bucharest - Faculty of Law
bogdanbuneci@yahoo.ro
SUMMARY
According to art. 97 paragraph 3 Code of Cr.Pr. the legislator presented three concepts of evidence, namely:
evidence, evidence and evidentiary procedures. The evidence is the fact that serves to establish the existence or nonexistence of a crime, while the means of proof is the legal means used to prove the facts. Although in the legal language in the notion of proof is included both the proof itself and the means of proof, we are in the technical aspect of
procedural two distinct notions. Based on these considerations, the present paper analyzes the computer search as a
probative process precisely to eliminate confusion with the technical-scientific finding report available to the prosecutor only when there is a danger of the disappearance of evidence or change of circumstances actually. Regarding
the competence of the judicial bodies that may order the execution of the computer search, during the criminal prosecution it may be ordered by the judge of rights and freedoms at the request of the prosecutor who must be motivated, while during the judicial inquiry is ordered by the court judging, ex officio or on request. The computer
search takes place in two phases, the first of which consists of copying the computer data from the computer system
or from the storage medium of the computer data so that in the second phase the actual search of the copy takes
place, thus ensuring the integrity of the data subject to search.
Key words: computer system, computer data, information samples, computer search, search warrant.
Dezvoltarea tehnologică şi utilizarea sistemelor informatice a dus la dezvoltarea impresionantă a societă-

ţii omeneşti. Aşa cum se arată şi în Directiva
2013/40/UE [1] - sistemele informatice reprezintă un
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element esențial al interacțiunii politice, sociale și
economice din Uniune. Societatea este deja dependentă de aceste sisteme, fenomenul fiind în creștere. Buna
funcționare și securitatea acestor sisteme în Uniune
sunt vitale pentru dezvoltarea pieței interne și a unei
economii competitive și inovatoare. Asigurarea unui
nivel adecvat de protecție a sistemelor informatice ar
trebui să facă parte dintr-un cadru cuprinzător și eficace de măsuri de prevenție care să completeze măsurile
prevăzute de drept penal ca răspuns la criminalitatea
informatică.
1. Consideraţii introductive
Pentru informaţiile de pe internet este necesar să
existe o securitate a acestora ce se caracterizează prin
trei concepte de bază şi anume: confidenţialitatea,
integritatea şi disponibilitatea. Dacă informaţia este
citită şi copiată de cineva neautorizat rezultatul este
cunoscut ca pierderea confidenţialităţii care este atributul cel mai important al informaţiei.
Aşa cum se arată şi în Ghidul pentru aplicarea dispoziţiilor legale referitoare la criminalitatea informatică [2], informaţia poate fi modificată în diferite moduri prin pierderea integrităţii sau poate fi ştearsă încât
nu mai poate fi verificată.
În cazul săvârşirii unei infracţiuni, procurorul şi
organele de cercetare penale strâng probele necesare
pentru a se constata dacă există temeiuri sau nu de a
trimite o persoană în judecată. Potrivit dispoziţiilor
procesual penale în art. 97 C.pr.pen. [3], sunt prezentate cele trei concepte privind probele şi anume:proba,
mijloacele de probă şi procedeele probatorii. Dacă
proba este orice element de fapt care serveşte la constatarea existenţei sau inexistenţei unei infracţiuni,
mijlocul de probă îl reprezintă acele modalităţi legale
folosite pentru dovedirea elementelor de fapt. În limbajul juridic curent noţiunea de probă, în sens larg
include atât proba propriu-zisă, cât şi mijlocul de probă însă sub aspect tehnic procesual, ele sunt două noţiuni distincte [4].
Deşi procedeele probatorii reprezintă modalitatea
legală de obţinere a mijlocului de probă, acestea se
află într-o relaţie etiologică întrucât declaraţiile suspectului sau inculpatului, declaraţiile persoanei vătămate, declaraţiile martorilor și ale experţilor sunt mijloace de probă obţinute prin audierea acestor persoane
sau avem procedee probatorii auxiliare cum sunt înscrisurile şi mijloacele materiale de probă, confruntarea, videoconferinţa, ridicarea de obiecte şi înscrisuri,
cercetarea la faţa locului, reconstituirea sau percheziţia.
Pentru a analiza procedeul probatoriu al percheziţiei informatice trebuie arătat că atât în dispoziţiile art.
35 din Legea nr. 161/2003 [5] (prevenirea şi combaterea criminalităţii informatice) cât şi în dispoziţiile art.
181 C.pen.[6], prin sistem informatic se înțelege orice
dispozitiv sau ansamblu de dispozitive interconectate
sau aflate în relaţie funcţională, dintre care unul sau
mai multe asigură prelucrarea automată a datelor, cu
ajutorul unui program informatic, iar prin date informatice se înţelege orice reprezentare a unor fapte, informaţii sau concepte într-o formă care poate fi prelucrată într-un sistem informatic. În această categorie se
include și orice program informatic care poate deter-
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mina realizarea unei funcții de către un sistem informatic. Referiri la sistemul informatic sau date informatice le mai găsim şi în dispoziţiile art. 138 alin. 4 şi
5 C.pr.pen. referitoare la metodele speciale de supraveghere sau cercetare.
Dispoziţiile procesual penale arată în art. 168
C.pr.pen. că prin percheziţia într-un sistem informatic
sau a unui suport de stocare a datelor informatice se
înţelege procedeul de cercetare, descoperire, identificare şi strângere a probelor stocate într-un sistem
informatic sau suport de stocare a datelor informatice, realizat prin intermediul unor mijloace tehnice şi
proceduri adecvate de natură să asigure integritatea
informaţiilor conţinute de acestea.
Acest procedeu probatoriu al percheziţiei informatice poate să ne conducă la probele digitale [2] ce pot
conţine orice informaţie cu valoare probantă care este
stocată, prelucrată sau transmisă într-un format digital.
Prin acest procedeu se obţin probele digitale cu valoare probatorie cu care organele judiciare demonstrează
existenţa sau inexistenţa unei infracţiuni sau cunoaşterea împrejurărilor în care a fost săvârşită o faptă penală.
Probele digitale conţin atât probe informatice cât şi
probe audio digitale, video digitale, cele produse sau
transmise prin telefoane mobile, faxuri digitale sau
informaţiile stocate pe cardurile bancare. Pentru a releva aceste probe este necesar să existe echipamente
de investigaţie şi software-uri specifice pentru ca aceste probe să fie disponibile, tangibile şi utilizabile.
Trebuie să precizăm faptul că percheziţia informatică ca procedeu probatoriu în cadrul procesului penal
nu se poate confunda cu constatarea tehnico-ştiinţifică
care se dispune de către procuror în cadrul urmăririi
penale numai atunci când există pericol de dispariţie a
unor mijloace de probă sau de schimbare a unor situaţii de fapt, ori este necesară lămurirea urgentă a unor
fapte sau împrejurări ale cauzei şi nici cu metoda specială de supraveghere prevăzută de art. 138 alin.1 lit.
b) C.pr.pen. – accesul la un sistem informatic. Prin
această metodă specială de supraveghere organele
judiciare potrivit dispoziţiilor legale pătrund într-un
sistem informatic sau mijloc de stocare a datelor informatice fie direct, fie de la distanţă, prin intermediul
unor programe specializate ori prin intermediul unei
reţele în scopul de a identifica probe.
2. Competenţa organelor judiciare şi condiţiile
în care se dispune percheziţia informatică
Percheziţia informatică poate fi dispusă în cursul
urmăririi penale prin încheiere de către judecătorul de
drepturi şi libertăţi, iar în cursul judecăţii de către instanţa de judecată.
a. Întrucât în faza de urmărire penală se strâng
probele necesare pentru a se constata existenţa unei
fapte penale, procurorul poate solicita obţinerea mandatului de percheziţie informatică dacă sunt îndeplinite următoarele condiţii:
- atunci când pentru descoperirea şi strângerea
probelor este necesară cercetarea unui sistem informatic sau a unui suport de stocare a datelor informatice;
- proba este necesară şi relevantă în raport cu
obiectul probaţiunii din cauză;

- să fie proporţională cu restrângerea drepturilor
şi libertăţilor fundamentale, date fiind particularităţile
cauzei şi importanţa informaţiilor ce urmează a fi obţinute.
Cererea trebuie să fie motivată de procuror (aceasta trebuie să conţină numele şi datele de identificare a
suspectului sau inculpatului de la care a fost ridicat
sistemul informatic sau suportul de stocare al datelor
informatice, expunerea pe scurt a situaţiei de fapt şi a
motivelor pentru care se solicită percheziţia informatică, tipul şi elementele de identificare ale sistemului
informatic sau a suportului de stocare a datelor, precum şi perioada pentru care solicită efectuarea acesteia) şi se adresează judecătorului de drepturi şi libertăţi
de la instanţa competentă de a judeca cauza în primă
instanţă sau la instanţa în a cărei circumscripţie se află
sediul parchetului din care face parte procurorul care
efectuează sau supraveghează urmărirea penală.
Procurorul va înainta instanţei de judecată atât cererea prin care solicită încuviinţarea percheziţiei informatice cât şi dosarul cauzei, iar cererea va fi soluţionată în cameră de consiliu cu participarea obligatorie
a procurorului şi fără a fi citate părţile în cauză.
Prin încheierea pe care o va dispune, judecătorul
de drepturi şi libertăţi va admite cererea, dacă este
întemeiată, încuviinţând efectuarea percheziţiei informatice şi va emite de îndată mandatul de percheziţie,
iar în caz contrar o va respinge. Precizăm faptul că
această încheiere nu este supusă căilor de atac (în
această situaţie nu mai este necesar ca rezultatul deliberării judecătorului să se consemneze într-o minută
aşa cum prevede art. 400 Cod pr.pen. având în vedere
şi emiterea de îndată a mandatului de percheziţie) iar
ea va conţine în principal dispoziţiile prevăzute la art.
168 alin. 6 Cod pr.pen. şi anume denumirea instanţei,
data ora şi locul emiterii, numele şi calitatea persoanei
care emite mandatul, perioada pentru care se emite şi
în care trebuie efectuată activitatea dispusă, scopul
pentru care a fost emis precum şi datele esenţiale ale
sistemului informatic sau suportului de stocare a datelor informatice ce urmează a fi percheziţionate, iar
dacă este cunoscut şi numele suspectului sau inculpatului. Pe lângă aceste aspecte arătăm că încheierea
judecătorului trebuie să menţioneze că şedinţa s-a desfăşurat în cameră de consiliu, care este numele procurorului care a reprezentat parchetul, situaţia de fapt şi
alte elemente pe care se întemeiază cererea şi în cazul
în care o va admite aşa cum arătam mai sus elementele
de identificare a suportului informatic sau al suportului de stocare ce vor fi menţionate inclusiv în mandatul de percheziţie informatică. Astfel, la emiterea
mandatului de percheziţie informatică se are în vedere
faptul că s-a admis cererea prin încheierea pronunţată
în camera de consiliu şi se autorizează efectuarea percheziţiei informatice (menţionându-se sistemul informatic, marca acestuia, capacitatea de stocare şi suportul de stocare a datelor informatice).
Atunci când după analizarea cererii şi a actelor dosarului judecătorul de drepturi şi libertăţi consideră
cererea neîntemeiată apreciind că în cauză nu sunt
îndeplinite condiţiile prev. de art. 168 Cod pr.pen. sau
nu este necesară efectuarea unei percheziţii informatice va respinge cererea formulată de către parchet.

În orice situaţie este obligatorie obţinerea mandatului de percheziţie informatică pentru că în caz contrar se poate constata nulitatea şi excluderea probelor
obţinute prin procedee probatorii nelegale. Pentru datele informatice solicitate persoanelor fizice sau juridice de pe teritoriul României de către organele de
urmărire penală sau de către instanţa de judecată conform dispoziţiilor art. 170 Cod pr.pen. referitoare la
predarea obiectelor, înscrisurilor sau a datelor informatice nu este necesar mandat pentru percheziţia informatică. În asemenea situaţii se comunică anumite
date informatice care sunt în posesia sau sub controlul
acestora, fie sunt stocate într-un sistem informatic şi
au obligaţia să le comunice prin semnarea acestor date
cu semnătură electronică, fără a se putea cunoaşte
conţinutul acestora. După comunicare se va solicita
emiterea unui mandat de percheziţie pentru a vedea
dacă există probe digitale necesare soluţionării cauzei.
Mai trebuie să precizăm faptul că în situaţiile în care
există urgenţă, iar obţinerea mandatului de supraveghere tehnică în condiţiile art. 140 Cod pr.pen. ar conduce la întârzierea substanţială a cercetărilor, procurorul are dreptul potrivit art. 141 alin. 5 Cod pr.pen.,
atunci când are accesul la un sistem informatic prev.
de art. 138 alin. 1 lit. b) Cod pr.pen.să dispună prin
ordonanţă următoarele:
- realizarea şi conservarea unei copii a acestor date
informatice (copiile se fac cu mijloace tehnice şi procedurale adecvate, de natură să asigure integritatea
informaţiilor conţinute de acestea);
- suprimarea accesării sau îndepărtarea acestor date
informatice din sistemul informatic. După desfăşurarea acestor activităţi procurorul este obligat să facă o
cerere motivată pentru obţinerea mandatului de percheziţie informatică.
Din analiza dispoziţiilor legale cu privire la percheziţie în general (percheziţia domiciliară, percheziţia corporală, percheziţia unui vehicul, percheziţia
informatică) se observă că în acestea nu se prevede
posibilitatea ca percheziţia să fie efectuată în lipsa
unui mandat chiar dacă persoana faţă de care aceasta
urmează a se efectua (asupra ei sau a bunurilor deţinute)îşi dă consimţământul. Acest lucru rezultă de fapt şi
din dispoziţiile art. 169 – 170 C.pr.pen., referitoare la
faptul că o persoană poate să predea de bună voie obiecte, înscrisuri sau date informatice la solicitarea organului de urmărire penală sau a instanţei de judecată.
b. În cursul judecăţii aşa cum se arată în dispoziţiile art. 168 alin. 16 Cod pr.pen. percheziţia informatică
se dispune de către instanţa de judecată (numai avem o
competenţă alternativă la ca urmărirea penală şi se
referă la instanţa investită cu judecarea cauzei) din
oficiu sau la cererea procurorului, a părţilor ori a persoanei vătămate. În cazul în care se admite cererea
instanţa emite un mandat de efectuarea percheziţiei
informatice, act ce se comunică procurorului care procedează la percheziţia informatică conform dispoziţiilor art. 168 alin. 8-15 Cod pr.pen.
O situaţie deosebită poate fi în procedura de cameră preliminară(fază distinctă a procesului penal) prev.
de art. 342 şi următoarele Cod pr.pen. în care instanţa
după trimiterea în judecată verifică legalitatea administrării probelor şi a efectuării actelor de către orga-
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nele de urmărire penală. Curtea Constituţională prin
Decizia nr. 802/2017 [7] a constatat că dispoziţiile art.
345 alin. 1 Cod pr.pen. care nu permit judecătorului de
cameră preliminară să administreze alte mijloace de
probă în afara „oricăror înscrisuri noi prezentate‖, sunt
neconstituţionale. În motivarea sa Curtea a arătat că
verificarea legalităţii, inclusiv a loialităţii este o componentă intrinsecă a administrării probelor de către
organele de urmărire penală şi implică controlul realizat de judecătorul de cameră preliminară cu privire la
modul/condiţiile de obţinere şi folosire/administrare a
probelor. Curtea menţionează că şi instanţele europene
au statuat că trebuie să existe posibilitatea veritabilă,
adecvată şi suficientă a părţilor de a contesta fapte sau
împrejurări, inclusiv administrarea oricăror mijloace
de probă ce ar demonstra nelegalitatea probatorilor
produse de organele de urmărire penală.
Referitor la percheziţia informatică în această fază
a procesului penal de cameră preliminară ar putea fi
invocate doar aspectele privind nelegalitatea prin care
s-a administrat procedeul probatoriu al percheziţiei
informatice şi nu proba în sine însă, dacă se constată
că procedeul probatoriu este nelegal, nelegalitatea este
sancţionată potrivit art. 102 din Codul de procedură
penală ducând la excluderea probei astfel obţinută.
Dispoziţiile art. 102 Cod pr.pen. se raportează şi la
dispoziţiile art. 280-282 Cod pr.pen. privind regimul
nulităţilor.
Percheziţia informatică poate fi dispusă de către
instanţă şi în cadrul procedurii de darea în urmărire
cu privire la executarea unui mandat de arestare preventivă, a unui mandat de executare a unei pedepse
privative de libertate, în cazul unei persoane care a
evadat din starea legală de reţinere sau deţinere, atunci
când activităţile ce pot fi efectuate în cadrul acestei
proceduri sunt necesare obţinerea unor date de către
furnizorii de reţele publice ori furnizorii de servicii de
comunicaţii electronice destinate publicului precum şi
în cazul efectuării percheziţiei. Dacă se efectuează o
percheziţie domiciliară şi se ridică sisteme informatice
sau suporturi de stocare a datelor informatice, percheziţia informatică se dispune de către judecătorul de
drepturi şi libertăţi sau instanţa de executare potrivit
art. 523 alin. 2 Cod pr.pen.
3. Procedura efectuării percheziţiei informatice
Dispoziţiile legale procesual penale în vigoare ne
arată care sunt participanţii la efectuarea percheziţiei
informatice. Astfel percheziţia în sistemul informatic
ori a unui suport de stocare a datelor informatice se
efectuează de către un specialist care funcţionează în
cadrul organelor judiciare sau din afara acestora, în
prezenţa procurorului sau organului de cercetare penală(art. 168 alin. 12 Cod pr.pen.). Aceasta se mai
poate realiza şi de către lucrătorii de poliţie specializaţi tot în prezenţa procurorului sau organului de cercetare penală (art. 1681 Cod pr.pen.).Cu privire la specialist acesta trebuie să fie specializat în domeniul
informatic unde să aibă cunoştinţele necesare pentru a
realiza în condiţii normale percheziţia informatică.
Percheziţia informatică se efectuează în prezenţa
suspectului sau inculpatului, fiind aplicabile dispoziţiile referitoare la efectuarea percheziţiei domiciliară
prev. de art. 159 alin. 10 şi 11 Cod pr.pen. în sensul că
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acesta poate fi asistat sau reprezentat de o persoană de
încredere iar atunci când este reţinut sau arestat va fi
adus la percheziţie. Dacă acest lucru nu este posibil
percheziţia se face în prezenţa unui reprezentant ori a
unui martor asistent.
La percheziţia informatică în cazul în care avem un
suspect sau un inculpat în cauză poate participa avocatul acestuia deşi dispoziţiile art. 168 nu prevăd în mod
expres acest lucru aşa cum se prevede la efectuarea
percheziţie domiciliare prev. de art. 159 alin. 10 Cod
pr.pen. când persoana percheziţionată poate fi asistată
ori reprezentată. Prin corelarea acestor dispoziţii legale la percheziţia informatică aproape în toate cazurile
participă şi avocatul suspectului sau inculpatului cu
atât mai mult atunci când inculpatul este arestat la
domiciliu sau arestat preventiv unde asistenţa juridică
este obligatorie. Prezenţa suspectului sau inculpatului
ori asistarea de către avocat dacă nu este respectată
este sancţionată cu nulitatea absolută prev. de art. 281
alin. 1 lit. e) şi f) Cod pr.pen.
Pot exista situaţii în care suspectul sau inculpatul
să nu vorbească sau să nu înțeleagă limba română
asigurându-se în acest sens un interpret pentru a putea
comunica cu organele judiciare şi a-i fi respectate
drepturile procesuale.
Până la efectuarea percheziţiei informatice trebuie
în primul rând ca organele judiciare ajunse la locul
unde se află sistemele informatice ce pot face obiectul
unei percheziţii să se asigure de accesul la acestea iar
la examinarea lor nu trebuie neglijate procedurile criminalistice tradiţionale de analiza spaţiului percheziţionat cum ar fi prelevarea probelor fizice (urme materiale, amprente), relevante fiind chiar şi imaginile aflate pe ecranul monitorului în momentul pătrunderii
organului de cercetare penală ce pot fi păstrate prin
fotografiere, filmare [2-Filele 75-76]. De asemenea
organele judiciare aflate la faţa locului atunci când
ridică sisteme informatice trebuie să ia măsuri care să
permită reconstituirea exactă a acestora în laborator,
modul de aranjare în spaţiu a acestor echipamente iar
atunci când se ridică aceştia trebuie să procedeze la
închiderea sistemului (deconectarea de la sistemul de
alimentare şi închiderea conform procedurii normale),
etichetarea componentelor (dacă se impune dezasamblarea fiecărei componente, acestea trebuie etichetate),
protejarea suporturilor magnetice de stocare (unele
hard discuri au contacte speciale care realizează protejarea la scriere) precum şi ridicarea propriu-zisă care
trebuie făcută cu multă grijă. Pentru asigurarea integrităţii datelor informatice stocate pe obiectele ridicate
trebuie să se manifeste în continuare aceeaşi grijă pentru a păstra intact conţinutul şi integritatea datelor şi
din acest motiv procurorul dispune prin ordonanţă
efectuarea de copii (art. 168 alin. 9 Cod pr.pen.).Dacă
ridicarea obiectelor care conţin date informatice ar
afecta grav desfăşurarea activităţii persoanelor care
deţin aceste obiecte, procurorul poate dispune efectuarea de copii ce servesc ca mijloc de probă, aceste copii
realizându-se cu mijloace tehnice şi proceduri adecvate de natură să asigure integritatea informaţiilor obţinute. Astfel, prin acest procedeu există programe pentru copierea exactă a conţinutului memoriei fizice pentru analiza şi compararea fişierelor pentru catalogarea

conţinutului discului, pentru recuperarea fişierelor
şterse, dar și programe de decriptare sau antivirus.
Până la efectuarea percheziţiei informatice este
obligatoriu ca specialistul să verifice datele menţionate în mandatul de percheziţie informatică, termenul în
care se pot efectua activităţile precum şi datele din
ordonanţa prin care a fost dispusă efectuarea de copii.
De asemenea va fixa obiectele prin fotografiere dacă
au fost sigilate, a eventualelor semnături olografe aplicate pe colet, iar dacă constată că anumite date sunt
insuficiente sau eronate va semnala acest lucru procurorului în cuprinsul procesului verbal de copiere pe
care acesta trebuie să îl încheie. El va identifica şi
persoanele care vor fi prezente la efectuarea percheziţiei informatice cât şi calitatea acestora.
Această percheziţie informatică se desfăşoară în
două faze şi anume faza I - copierea şi faza a II-a percheziţionarea copiei. În activitatea de copiere (faza
1) specialistul în prezenţa procurorului sau organului
de urmărire penală, suspectului sau inculpatului, apărătorului ales sau din oficiu (eventual când este cazul
şi a interpretului) va proceda la prezentarea actelor în
baza cărora se desfășoară percheziţia (mandat de percheziţie şi ordonanţa de copiere a procurorului)precum
şi a obiectelor şi sigiliilor aplicate. În situaţia în care
avem supus percheziţiei un sistem informatic acesta
este supus demontării suportului intern de stocare a
datelor informatice din acel sistem şi conectarea acestuia, printr-un dispozitiv fizic de blocare a scrierii în
vederea copierii conţinutului la sistemul informatic pe
care îl utilizează specialistul (poate fi folosit şi un duplicator Forensic ce permite efectuarea copiei fără
utilizarea altui sistem informatic). Se porneşte sistemul informatic şi se copiază conţinutul suportului intern pe un alt suport extern şi în funcţie de gradul de
complexitate al serverelor poate fi ataşat şi alt sistem
accesibil din serverul principal.
Tot în această fază atunci când avem dispozitive
mobile cu sisteme de operare ce nu permit conectarea
la sistemul informatic utilizat de specialist se poate
efectua o copiere fizică din conţinutul suportului intern de stocare, o copiere parţială sau doar copierea
datelor active generate de utilizator. Pot exista situaţii
când dispozitivul mobil (exemplu telefonul mobil protejat cu pin sau parolă, amprentă papilară, recunoaştere facială sau a retinei) poate împiedica efectuarea
anumitor tipuri de copii. În asemenea situaţii criptarea
fizică a dispozitivului mobil poate împiedica copierea
fizică folosind linii de cod sau aplicaţii informatice.
Din acest motiv se impune ca specialistul care
efectuează copierea unui asemenea sistem să înţeleagă
filozofia funcţionării acelui sistem, să apeleze la anumite tehnici informatice evoluate şi să cunoască anumite caracteristici ale sistemelor care ar putea face
obiectul unor fraude. Putem arăta spre exemplu, faptul
că la telefoanele mobile suspectul sau inculpatul poate
şterge toate datele din telefon revenind la setările din
fabrică însă informaţiile pot fi totuşi recuperate prin
folosirea de instrumente complexe la realizarea percheziţiei.
Cu privire la suporturile de stocare a datelor informatice acestea pot avea diferite dimensiuni cum ar
fi cele magnetice (HDD, benzi, casete, dischete), flash

(SSD-uri, card-uri de memorie, stick-uri de memorie)
sau optice (DVD, CD, BluRay). Acestea pot fi copiate
fie prin dispozitive fizice de blocare fie prin intermediul duplicatoarelor Forensic folosindu-se diferite
aplicaţii informatice utilizate pentru copiere Windows
şi Linux.
După efectuarea acestor activităţi specialistul
asamblează şi sigilează sistemele informatice sau suporturile de stocare a datelor informatice, încheind în
acest sens un proces verbal semnat de către toţi participanţii la efectuarea copiilor.
În continuare se trece la faza a II-a,în care se face
efectiv percheziţionarea copiei în prezenţa persoanelor
arătate anterior şi în funcţie de capacitatea suporturilor
de stocare a datelor informatice ce vor fi analizate,
activitatea se va desfăşura pe o perioadă de câteva ore
sau chiar până la mai multe zile. Se impune prelucrarea datelor informatice şi ulterior analiza manuală a
acestora de către specialist.
Specialiştii sunt cei care trebuie să aleagă aplicaţia
informatică care să le permită să lucreze eficient pentru efectuarea percheziţiei informatice.
Astfel, ca modalitate de efectuare a percheziţiei informatice, în funcţie de aplicaţia aleasă, specialistul
iniţiază cazul, adaugă copia suportului de stocare a
datelor informatice ce urmează a fi percheziționate, iar
apoi creează pe computerul de analiză directoarele în
care se vor copia fişierele ce prezintă interes.
În continuare se vor verifica fișierele pe categorii
în funcţie de natura infracţiunilor cercetate,
efectuându-se căutări prin folosirea de „script‖- uri
(seturi de instrucţiuni) ale aplicaţiei cu care se efectuează percheziţia precum şi prin folosirea de cuvinte
cheie. De exemplu, dacă avem o infracţiune de pornografie infantilă prin percheziţia informatică se copiază
materialele de tip imagine şi înregistrări video-audio
prin utilizarea unor aplicaţii dedicate. Dacă avem fişiere ce conţin date care prezintă interes pentru cauză în
cadrul aplicaţiei cu care se efectuează percheziţia,
fragmentele de fişiere identificate în spaţiul nealocat
vor fi marcate şi evidenţiate. Fişierele marcate ce conţin date ce prezintă interes pentru cauză vor fi copiate
în folderul pregătit la iniţierea cazului, iar după finalizarea acestui proces se va preda integral solicitantului
datele informatice rezultate şi vor fi evidenţiate şi în
raportul tehnic.
În general un raport tehnic va cuprinde datele tehnice de identificare a suportului percheziţionat, respectiv marca, seria şi capacitatea,tipul sistemului de
operare instalat, data instalării sistemului de operare şi
eventual data ultimei opriri a sistemului informatic,
setările de reţea, conturile de utilizatori, componentele
hardware instalate, etc..
De asemenea, raportul va mai cuprinde datele tehnice de individualizare a fişierelor şi fragmentelor de
fişiere identificate pe parcursul percheziţiei va purta
un număr curent, număr fişier şi extensie fişier, tip,
categorie fişier, data şi ora ultimei accesări, data şi ora
creării, data şi ora ultimei modificări, dimensiunea
logică, calea şi locaţia fizică (sectorul), valoarea
HASH (în format MD5 sau SHA1 - sumă de control
pentru verificarea integrității fișierelor), precum şi
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datele conţinute de fragmentele de fişiere identificate
în spaţiul nealocat.
În final, toate datele informatice identificate ca
probe şi raportul tehnic vor fi prezentate persoanelor
participante la percheziţia informatică, după care se
vor copia şi înregistra pe medii optice, iar apoi se va
calcula semnătura digitală (HASH-ul), valoare ce va fi
menţionată în procesul-verbal de percheziţie.
Atunci când volumul datelor ce ar trebui înregistrate pe CD/DVD este foarte mare, acestea pot fi copiate pe un hard-disk intern sau extern, iar pe un
CD/DVD va fi înregistrat doar raportul tehnic, ce va
conţine obligatoriu semnătura digitală (HASH-ul)
pentru fiecare fişier copiat pe hard-disk.
Pentru situaţiile în care cu ocazia efectuării percheziţiei unui sistem informatic sau a unui suport de
stocare a datelor informatice se constată că datele informatice căutate sunt cuprinse într-un alt sistem informatic ori suport de stocare a datelor informatice şi
sunt accesibile din sistemul sau suportul iniţial, specialistul va anunţa procurorul care va dispune prin
ordonanţă, de îndată, conservarea și copierea datelor
informatice identificate şi va solicita de îndată completarea mandatului de percheziţie informatică (art. 168
alin. 8 C.pr.pen.).
Conservarea datelor informatice se va face conform dispoziţiilor art. 154 din Codul de procedură
penală pe o durată de maximum 60 de zile, iar ordonanța procurorului va cuprinde menţiunile prevăzute
în alineatul 2 al art. 154 C.pr.pen..
După finalizarea percheziţiei informatice se va întocmi procesul verbal de percheziţie, care va cuprinde: numele persoanei care a efectuat percheziţia, numele persoanelor prezente la efectuarea percheziţiei,
descrierea şi enumerarea sistemelor informatice ori a
suporturilor de stocare a datelor informatice, a activităţilor desfăşurate, a datelor informatice descoperite cu
ocazia percheziției, semnătura sau ştampila persoanei

care a efectuat percheziția şi a persoanelor prezente la
această activitate (art. 168 alin. 13 C.pr.pen.).
Este obligatoriu ca pentru datele informatice cu caracter secret acestea să se păstreze în condiţiile prevăzute de lege.
Percheziţia informatică trebuie să se efectueze fără
a constitui o ingerinţă disproporțională în viaţa privată
şi din acest motiv organele de urmărire penală trebuie
să ia măsuri ca percheziţia informatică să fie efectuată
fără ca faptele şi împrejurările din viaţa personală a
celui la care se efectuează percheziţia să devină în
mod nejustificat publice (art. 168 alin. 14 C.pr.pen.).
De altfel, percheziţia informatică nu trebuie să fie disproporțională în raport cu obiectivul urmărit în sensul
de a se încălca atât articolul 6 paragraful 1 referitor la
dreptul la un proces echitabil cât şi art. 8 privind respectarea vieţii private şi de familie din CEDO. Din
acest motiv, aşa cum a arătat şi Curtea Europeană a
Drepturilor Omului mandatele de percheziție informatică trebuie să se refere în mod strict la sistemele informatice şi suporturile de stocare a datelor informatice, să se situeze la limite rezonabile, să poată fi păstrat
secretul profesional atunci când este cazul şi să nu fie
disproporţionale în raport cu scopul urmărit.
4. Concluzii
Percheziţia informatică fiind efectuată de către un
specialist şi având un caracter predominant tehnic
poate să releve probe digitale de mare acurateţe, însă
aşa cum se arată şi în dispoziţiile art. 103 C.pr.pen.
privind aprecierea probelor, ele nu au o valoare mai
înainte stabilită, astfel că sunt supuse liberei aprecieri
a organelor judiciare în urma evaluării tuturor probelor
administrate în cauză. Legea impune ca percheziţia
informatică să poată fi efectuată numai cu autorizarea
judecătorului de drepturi şi libertăți, când ne aflăm în
faza de urmărire penală sau a instanţei de judecată,
când cauza se află în faza de judecată.
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REZUMAT
Faţă de reglementarea din art. 912 Codul de procedură penală anterior din România care stipula în mod expres că interceptarea și înregistrarea convorbirilor telefonice se efectua numai de către procuror sau organul de cercetare penală, prevederile art. 142 alin. 1 Cod procedură penală în vigoare, anterior modificării prin OUG nr.
6/2016, stipulează că acestea pot fi efectuate și de către alte organe specializate ale statului, motiv pentru care aceste
dispoziții au fost atacate succesiv la instanța de control constituțional.
Curtea Constituțională a constatat prin deciziile nr. 51/2016, 302/2017, 22/2018 şi 91/2018 neconstituționalitatea acestor prevederi, arătând că urmărirea penală efectuată cu încălcarea competenței materiale și după calitatea
persoanei privind executarea mandatului de supraveghere tehnică sunt lovite de nulitate absolută.
Prezentul studiu are menirea de a face o analiză între vechile reglementări și noile dispoziții procedurale în
legătură cu executarea mandatului de supraveghere tehnică care au determinat intervenția Curții Constituționale pentru a pune în concordanță legislația procesual penală cu deciziile Curții conform prevederilor constituționale.
Cuvinte cheie: probă, mijloc de probă, procedee probatorii, mandat de supraveghere tehnică, neconstituționalitate.

THE EXECUTION OF THE TECHNICAL SUPERVISION MANDATE
BUNECI Petre,
Doctor in Law, University professor,
Ecological University in Bucharest,
bunpetre56@yahoo.com
SUMMARY
Regarding the regulation in art. 912 The Romanian Code of Cr.Pr., which explicitly stipulated that the interception and recording of telephone conversations was carried out only by the prosecutor or the criminal investigation body, the provisions of art. 142 par. 1 Code of Criminal Procedure in force, before amendment by GEO no.
6/2016, stipulates that these may also be carried out by other specialized bodies of the state, for which reason these
provisions have been successively challenged by the Constitutional Court. The Constitutional Court found, through
decisions no. 51/2016, 302/2017, 22/2018 and 91/2018 unconstitutionality of these provisions, indicating that the
criminal prosecution carried out in violation of the substantive competence and the quality of the person regarding
the execution of the technical supervision warrant are affected by absolute nullity. The present study aims to analyze
the old regulations and the new procedural provisions in connection with the execution of the technical supervision
mandate which led to the intervention of the Constitutional Court in order to bring the criminal law into line with the
Court's decisions in accordance with constitutional provisions.
Key words: evidence, means of proof, probation procedures, technical supervision warrant, unconstitutionality
În cadrul oricărui proces penal probele sunt esenţiale în aflarea adevărului, iar în dispoziţiile art. 97 alin.
1 C.pr.pen. român se arată: „constituie probă orice
element de fapt care serveşte la constatarea existenţei
sau inexistenţei unei infracţiuni, la identificarea persoanei care a săvârşit-o şi la cunoaşterea împrejurărilor necesare pentru justa soluţionare a cauzei.‖
Probele sunt variate şi numeroase, sunt anterioare
şi în afara procesului penal şi pot diferi de la o cauză
la alta [3, p.69].
De altfel, noțiunea de probă este explicată în DEX
ca fiind confirmarea unui adevăr, dovedire, dovadă,
semn, mărturie în sprijinul cuiva sau al ceva. Din
punct de vedere juridic proba în sensul procesual penal impune un adevăr cu privire la existenţa sau inexistenţa unei infracţiuni și a celor care o săvârşesc, iar

pentru instrumentarea cauzei penale sunt necesare
diferite mijloace de probă – enumerate în dispoziţiile
art. 97 alin. 2 C.pr.pen. (declaraţiile suspectului sau
ale inculpatului, declaraţiile persoanei vătămate, declaraţiile părţii civile sau ale părţii responsabile civilmente, declaraţiile martorilor, înscrisuri, rapoarte de
expertiză sau constatare, procese-verbale, fotografii,
mijloace materiale de probă sau orice alt mijloc de
probă care nu este interzis prin lege).
Mijloacele de probă sunt folosite într-o cauză penală în funcţie de natura faptei săvârşite, conţinutul
acesteia şi de particularităţile concrete ale cauzei.
Deşi existau şi în Codul de procedură anterior fără
a fi arătate în mod expres, legiuitorul a inserat în dispoziţiile art. 97 alin. 3 procedeele probatorii, care
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reprezintă modalitatea legală de obţinere a mijlocului
de probă.
Trebuie arătat faptul că procedeele probatorii nu
se confundă cu mijloacele de probă întrucât reprezintă
modul de a proceda la obţinerea mijlocului de probă,
cum ar fi (art. 138 C.pr.pen.): interceptarea comunicaţiilor ori a oricărui tip de comunicare la distanţă; accesul la un sistem informatic; supravegherea video, audio sau prin fotografiere; localizarea sau urmărirea
prin mijloace tehnice, precum şi alte modalităţi.
Pentru obţinerea interceptărilor comunicaţiilor ori
a oricărui tip de comunicare la distanţă sau a supravegherii video, audio sau prin fotografiere este necesară
o supraveghere tehnică care se poate dispune de către
judecătorul de drepturi şi libertăţi dacă sunt îndeplinite
condiţiile prevăzute la art. 139 alin. 1 lit. a – c din
C.pr.pen. din România.
Această supraveghere tehnică poate fi dispusă pentru majoritatea infracţiunilor şi în final pot constitui
probe.
În vederea efectuării supravegherii tehnice dispoziţiile procesual penale au prevăzut în art. 140 – 141
procedura de emitere a mandatului de supraveghere
tehnică cât şi autorizarea unor măsuri de supraveghere
tehnică de către procuror.
Emiterea mandatului de supraveghere tehnică poate fi dispusă în cursul urmăririi penale pe o durată de
cel mult 30 de zile de către judecătorul de drepturi şi
libertăţi (măsură ce poate fi prelungită pentru motive
temeinice de mai multe ori dar fără a depăşi în total 6
luni de zile ), iar atunci când există urgenţă această
autorizare poate fi dată de procuror pe o durată de
maximul 48 de ore, după care este supusă confirmării
de către judecătorul de drepturi şi libertăţi.
În practică s-au ivit diverse probleme cu privire la
punerea în executare a mandatului de supraveghere
tehnică prevăzută în art. 142 din Codul de procedură
penală.
Potrivit acestui text de lege procurorul pune în
executare mandatul de supraveghere tehnică ori poate
dispune ca aceasta să fie efectuată de organul de urmărire penală sau de lucrători specializaţi din cadrul poliţiei, folosindu-se nemijlocit sisteme tehnice şi proceduri adecvate de natură să asigure integritatea şi confidenţialitatea datelor şi informațiilor colectate.
Anterior Codului de procedură penală actual, interceptarea şi înregistrarea convorbirilor sau comunicărilor se efectuau fie de procuror fie de către organul
de cercetare penală fără a exista alte organe din afara
organelor judiciare (a se vedea în acest sens dispoziţiile art. 912 din vechiul Cod de procedură penală).
Apariţia noului Cod de procedură penală a făcut ca
în dispoziţiile art. 142 să se introducă pe lângă procuror, organul de cercetare penală sau lucrători specializaţi din cadrul poliţiei şi alte organe specializate ale
statului. S-a avut în vedere aici faptul că existau foarte
multe înregistrări care au fost făcute de Serviciul Român de Informaţii sau Direcţia Generală Anticorupţie
– DGA.
Dispoziţiile acestui articol – 142 alin. 1 C.pr.pen.
au fost atacate sub aspectul neconstituţionalităţii la
Curtea Constituţională, iar aceasta prin Decizia nr.
51/16.02.2016 a constatat că sintagma „ori de alte
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organe specializate ale statului‖ este neconstituţională.
În acest sens, Curtea Constituţională a arătat la pct.
47 din decizie că „nici o reglementare din legislaţia
naţională în vigoare, cu excepţia dispoziţiilor art. 142
alin. 1 din Codul de procedură penală nu conţine vreo
normă care să consacre în mod expres competenţa
unui alt organ al statului, în afara organelor de urmărire penală, de a efectua interceptări, respectiv de a pune
în executare un mandat de supraveghere tehnică. Dacă
s-ar accepta acest lucru s-ar ajunge la posibilitatea
încălcării într-un mod aleatoriu/abuziv a unora din
drepturile fundamentale esențiale într-un stat de drept
şi anume viaţa intimă, familială şi privată şi secretul
corespondenţei, invocându-se în acest sens dispoziţiile
art. 26 şi 28 din Constituţia României.
Decizia CCR nr. 51/2016 urma să se aplice de la
data publicării în mod corespunzător numai pentru
cauzele aflate pe rolul instanţelor de judecată (pct. 52
din decizie), iar pentru hotărârile definitive, decizia
putea servi ca temei de revizuire în baza art. 453 alin.
1 lit. f din Codul de procedură penală.
Datorită deciziei Curţii Constituţionale prin OUG
nr. 6 /2016, dispoziţiile art. 142 alin. 1 din Codul de
procedură penală care făceau referire la „alte organe
specializate ale statului‖ au fost abrogate.
În foarte multe cauze penale, mai ales cele de corupţie, unde executarea mandatului de supraveghere
tehnică a fost făcut de către Serviciul Român de Informaţii sau DGA înregistrările convorbirilor telefonice au fost contestate la instanţele de judecată întrucât
au fost încălcate prevederile art. 142 C.pr.pen. potrivit
cărora ―procurorul pune în executare supravegherea
tehnică ori poate dispune ca aceasta să fie efectuată de
organul de cercetare penală sau de lucrători specializați din cadrul poliției.‖
Pe parcursul urmăririi penale au fost încălcate și
prevederile art. 139 și art. 140 C.pr.pen., cu ocazia
punerii în aplicare a mandatelor de supraveghere
tehnică deoarece procurorul se subrogă judecătorului
de drepturi și libertăți autorizând un alt organ specializat al statului, respectiv Serviciul Român de Informații să efectueze supravegherea tehnică în calitate de
beneficiar secundar al actelor de supraveghere, fără ca
instanța să fi încuviințat un beneficiar secundar care,
potrivit Deciziei Curții Constituționale mai sus menționate, nu are calitatea de organ de cercetare penală.
Întrucât pe rolul instanţelor în cauzele penale care
au depăşit faza camerei preliminare nu se mai putea
invoca faptul că supravegherea s-a făcut de către alte
organe ale statului care nu făceau parte din cele judiciare şi nu mai putea fi invocată nulitatea absolută cu
privire la competenţă, s-a admis excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 281 alin. 1 lit. b din
Codul de procedură penală care nu reglementează în
categoria nulităţilor absolute încălcarea dispoziţiilor
referitoare la competenţa materială şi după calitatea
persoanei a organelor de urmărire penală – Decizia
CCR nr. 302/04.05.2017.
În argumentarea deciziei Curţii Constituţionale nr.
302/2017 (pct. 62) s-a menționat că dovedirea unei
vătămări a drepturilor unei persoane exclusiv prin
nerespectarea de către organul de urmărire penală a

dispoziţiilor referitoare la competenţa după materie şi
după calitatea persoanei se transformă într-o probă
greu de realizat de către cel cercetat, ceea ce echivalează în fapt, cu o veritabilă probatio diabolica şi implicit determină încălcarea dreptului fundamental la un
proces echitabil.
Astfel, efectuarea supravegherii tehnice de către
un alt organ al statului care nu are calitatea de organ
de cercetare penală atrage în mod implicit nulitatea
absolută a urmăririi penale pentru încălcarea competenței materiale a organului de urmărire penală doar
sub aspectul efectuării înregistrărilor.
Anterior deciziilor enunţate mai sus, tot Curtea
Constituţională prin Decizia nr. 383/2015 a arătat că o
probă nu poate fi obţinută legal dacă mijlocul de probă
şi/sau procedeul probatoriu prin care este obţinută
este nelegal, aceasta presupunând nelegalitatea dispunerii, autorizării sau administrării probei. Nelegalitatea
acestora este sancţionată de prevederile art. 102 alin. 3
din C.pr.pen. prin aplicarea regimului nulităţii absolute sau relative care privesc doar actele procedurale şi
procesuale, adică mijloacele de probă şi procedeele
probatorii şi nicidecum probele în sine care nu sunt
decât elemente de fapt. Prin această decizie se constată
că probele obţinute prin această modalitate nu pot fi
folosite în procesul penal în condiţiile în care sunt
lovite de nulitate absolută.
Cu toate că deciziile Curţii Constituţionale sunt
obligatorii pentru viitor şi ele se aplică tuturor proceselor penale aflate pe rolul instanţelor de judecată,
indiferent de faza procesuală, întrucât probele obţinute
prin asemenea modalităţi nu au fost îndepărtate din
dosarele penale s-a invocat excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 102 alin. 3, art. 345 alin. 3
şi art. 346 alin. 4 din Codul de procedură penală, iar
prin Decizia nr. 22 din 18.01.2018 a Curţii Constituţionale s-a admis această excepţie, în sensul că articolele menţionate mai sus sunt constituţionale în măsura în
care prin sintagma „excluderea probei‖, din cuprinsul
lor se înţelege şi eliminarea mijloacelor de probă din
dosarul cauzei.
Excluderea probelor prin eliminarea lor din dosar,
atunci când au fost obținute în mod nelegal în procesul
penal, ca o consecinţă juridică a nulităţii mijloacelor
de probă/procedeelor probatorii presupune o simplă
eliminare a posibilităţii dezvoltării unor raţionamente
juridice pe baza acestora în scopul soluţionării cauzei
fără a putea determina şi pierderea din memoria magistratului a informaţiilor cunoscute în baza acestor
mijloace probă. Aşa fiind, accesul permanent al judecătorului investit cu soluţionarea cauzei penale la mijloacele materiale de probă declarate nule nu poate
avea ca efect decât o readucere în atenţia judecătorului, respectiv reîmprospătare a memoriei acestuia cu
informaţii care pot fi de natură a-i spori convingerea
referitoare la vinovăţia/nevinovăţia inculpatului, dar
pe care nu le poate folosi, în mod legal, în soluţionarea
cauzei.
De altfel, pentru înregistrările care au fost făcute
de Serviciul Român de Informaţii în conformitate cu
dispoziţiile art. 3 lit. f) din Legea nr. 51/1991 privind
securitatea naţională a României [2], Curtea Constituţională prin Decizia nr. 91/28.02.2018, a constatat că

este neconstituţională sintagma „aduc atingere gravă
drepturilor și libertăților fundamentale ale cetățenilor
români.‖ În motivarea deciziei s-a arătat că infracţiunile privind securitatea naţională au o sferă restrânsă
de aplicare, neputând fi folosite pentru celelalte infracţiuni regulile de supraveghere specifice acestor infracţiuni care aduc atingere drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale unei persoane.
Curtea a constatat că legiuitorul trebuie să realizeze o distincție între faptele care aduc atingere gravă
drepturilor și libertăților fundamentale ale cetățenilor
și care pot fi calificate drept chestiuni ce țin de dreptul
penal, cu consecința incidenței mijloacelor de drept
penal și procesual penal, pe de o parte, și acele fapte
care sunt îndreptate împotriva drepturilor și libertăților
unei colectivități/comunități (de rasă, origine etnică,
religie etc.), care, prin numărul de indivizi care îi aparțin, determină amploarea faptelor îndreptate împotriva
acesteia, putând reprezenta o amenințare la adresa
securității naționale, pe de altă parte.
S-a mai constatat că dispoziția de lege criticată nu
realizează această distincție, ci se referă, în general, la
atingeri grave aduse drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale cetățenilor români, indiferent de calitatea
de subiect individual sau colectiv a acestora. Astfel,
din modul de reglementare a sintagmei analizate, rezultă că se poate circumscrie unei amenințări la adresa
securității naționale orice faptă/acțiune cu sau fără
conotație penală care afectează un drept sau o libertate
fundamentală. Cu alte cuvinte, sfera de aplicare a dispoziției criticate este atât de largă, încât față de orice
persoană se poate reține exercitarea unei acțiuni care
constituie amenințare la adresa securității naționale.
Astfel, în mod concret, apare ca fiind nelegală emiterea unui mandat de ascultare pe securitate naţională
pentru infracţiuni de drept comun.
Încă din anul 2014 instanţele de judecată s-au pronunţat în sensul că sunt lovite de nulitate relativă interceptările făcute de alte organe specializate ale statului (anterior modificării dispoziţiilor art. 142 prin
OUG 6/2016) în cazul înregistrărilor făcute de către
ofiţerii DGA (Direcţia Generală Anticorupţie).
În acest sens, Curtea de Apel Bucureşti prin încheierea nr. 779 din 07.10.2014 a constat că ofiţerii DGA
au, prin lege, competenţa limitată de a efectua acte
dispuse de procuror doar în ceea ce priveşte săvârşirea
de fapte de corupţie de către personalul MAI. În motivarea acestei încheieri s-a mai avut în vedere faptul că
dispoziţiile OUG nr. 120/2005 privind operaţionalizarea DGA în cadrul MAI (modificată prin Legea nr.
324/2013) prevăd că lucrătorii poliţiei judiciare din
cadrul DGA pot efectua activităţi de prevenire şi de
descoperire, precum şi alte acte de cercetare penală
dispuse de procurorul competent privind infracţiuni
prevăzute de legea nr. 78/2000, săvârşire de către personalul MAI.
Din cele expuse mai sus rezultă că instanţele de
judecată, în aplicarea deciziilor Curţii Constituţionale,
au obligaţia de a înlătura toate acele probe obţinute
prin mijloace de probă/procedee probatorii efectuate
de organe necompetente, întrucât efectuarea acestor
acte cu încălcarea competenţei materiale duce la nulitatea actului şi excluderea probei din cauza penală.
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În aplicarea deciziilor menționate mai sus, instanţele judecătoreşti din România au făcut aplicarea deciziilor Curţii Constituțională, iar în acest sens invocăm
încheierea penală pronunţată de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie în dosarul nr. 1761/1/2016, prin care s-a
dispus excluderea din materialul probator a interceptărilor şi înregistrărilor comunicaţiilor efectuate de către
alte organe specializate ale statului care nu au calitatea
de organe de urmărire penală, dar și încheierea nr.

31/C/27.09.2018 a Înaltei Curți de Casație și Justiție
pronunțată în dosarul nr. 3506/1/201/a1.1 prin care sa dispus îndepărtarea de la dosarul cauzei a mijloacelor de probă și a suporților care conțin rezultatul măsurilor de supraveghere efectuate printr-un mijloc declarat neconstituțional, constatându-se în același timp
nulitatea absolută a punerii în executare a măsurilor
de supraveghere tehnică încuviințate.
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REZUMAT
Criminalitatea apare numai acolo, unde există condiţii. Aceste condiţii se formează în regimul politic, care în
puterea doctrinei ideologice alese nu este apt să satisfacă cererile zilnice ale cetăţenilor sau regimul, care nu este apt
să ofere astfel de mijloace de realizare a cerinţelor, ca ei să nu recurgă la crimă.
Aşadar, domeniul cauzalităţii şi determinantelor criminalităţii rămâne deschis analizei, încercându-se eradicarea acestui fenomen de la rădăcină. Vom putea obţine progrese considerabile „depistând şi tratând cauzele, şi nu
simptomele bolii‖.
Cuvinte cheie: infracțiuni internaționale, rima de genocid, crimele contra umanităţii, crimele de război, crima
de agresiune, terorism internaţional, trafic cu stupefiante, traficul cu fiinţe umane, falsificare de monedă, piraterie
maritimă.
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SUMMARY
Crime only occurs where there are conditions. These conditions are formed in the political regime, which in
the power of the ideological doctrine chosen is not able to satisfy the daily demands of the citizens or the regime,
which is not able to offer such means to fulfill the requirements that they do not resort to the crime. So, the area of
causality and the determinants of crime remain open to the analysis, trying to eradicate this phenomenon from the
root. We will be able to make considerable progress by "detecting and treating the causes, not the symptoms of the
disease".
Key words: international crimes, genocide crime, crimes against humanity, war crimes, aggression, international terrorism, narcotics trafficking, human trafficking, currency counterfeiting, maritime piracy.
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Din păcate, odată cu progresul tehnologic îşi face
cale şi criminalitatea. Numeroasele războaie balcanice
şi zonele de insecuritate, au creat oaze de ospitalitate
maximă pentru criminali şi bani „murdari‖. Studierea
criminalităţii va da posibilitatea organelor de drept să
găsească soluţii optime pentru prevenirea şi contracararea criminalităţii, atât pe plan naţional, cât şi pe cel
mondial.
Încercările de a defini şi explica criminalitatea sunt
de asemenea determinate şi de faptul că cetăţenii în
general, dar şi organismele statului, şi chiar massmedia înţeleg în mod diferenţiat, şi de cele mai multe
ori greşit structurile, scopurile şi mai ales modurile în
care se manifestă acest flagel social.
Definirea noţiunii de criminalitate şi formelor ei a
constituit şi constituie subiect al numeroaselor studii
ale specialiştilor în domeniu, căci majoritatea savanţilor interpretează şi concep această noţiune neechivoc.
Autorii români, definesc crima ca termen folosit în
unele coduri penale pentru a denumi infracţiunile cele
mai grave şi care clasifică infracţiunile în mai multe
clase (crime, delicte şi contravenţii) [4, p. 110]. Pentru
crime se aplică pedeapsa cea mai aspră, denumită criminală. Împărţirea tripartită a faptelor ilicite în crime,
delicte şi contravenţii era făcută mai mult din considerente de tradiţie, aproape toate codurile penale noi din
epocă au adoptat clasificarea bipartită, adică în crime
şi delicte. Crimele erau considerate faptele ilicite cele
mai grave, denumite crime contra siguranţei statului
(ex.: trădarea, spionajul) sau crime contra persoanelor,
(ex.: crima de omor, asasinat, crima împotriva regelui)
şi se pedepseau cu muncă silnică pe viaţă etc. Delictele apreciate ca fapte ilicite mai puţin grave decât crimele erau prevăzute în diverse titluri (ex.: delictul de
ofensă a regalităţii, bigamia, incestul, adulterul, specula, organizarea jocului de noroc etc.) şi se sancţionau
cu închisoare sau amendă ori numai amendă. Contravenţiile erau considerate fapte ilicite, cu gradul cel mai
scăzut de pericol social (contravenţii contra autorităţii
publice, contravenţii care produc pericol public, contravenţii contra liniştii publice etc.) şi se pedepseau cu
închisoare poliţienească de la o zi la o lună şi amendă.
Crime internaţionale, este o denumire dată crimelor
împotriva păcii internaţionale, crimelor de război şi
crimelor împotriva umanităţii.
Până în prezent nu s-a elaborat o definiţie convenţională a infracţiunii internaţionale. Potrivit Dicţionarului de drept internaţional public, infracţiunea internaţională este fapta contrară principiilor şi normelor
dreptului internaţional public săvârşită de către state
(organe centrale sau locale), organizaţii internaţionale
sau persoane particulare şi atrage răspunderea internaţională a celui vinovat [3, p. 99].
Elementele constitutive şi naţionale ale infracţiunii
Internaționale sunt [6, p. 133]:

elementul material, ca act material voluntar şi
fizic
comis
numai
de
persoane
fizice (pentru că numai persoanele fizice răspund penal
chiar
când
autor
este
statul), fie sub forma unei acţiuni (delicta comissiva),
fie
sub
forma
unei
omisiuni
(delicta omissiva);

elementul ilicit, ca element fundamental ex-

primat
prin
faptul
că
acţiunea
(inacţiunea) este contrară dreptului internaţional public;

elementul subiectiv care exprimă raportul cauzal dintre autor şi faptă, respectiv atât voinţa de a
acţiona (volitiv) cât şi conştienta (intelectiv) despre
caracterul ilicit al faptei.
Ceea ce scapă definiţiilor prezentate mai sus este
faptul că nu se precizează aspectul incriminării acestor
fapte în virtutea principiului legalităţii (nullum crimen
sine lege). O faptă, pentru a fi infracţiune internaţională, trebuie să fie calificată ca atare pe cale convenţională.
De asemenea, definiţia trebuie să surprindă şi aspectul dual al infracţiunii internaţionale, în funcţie de
periculozitatea ei pentru valorile ocrotite. Astfel, unele
infracţiuni internaţionale sunt crime prin gradul mare
de periculozitate pe care-l prezintă, pentru că atentează la valori fundamentale şi esenţiale pentru comunitatea internaţională, precum pacea şi securitatea internaţională, suveranitatea statelor, existenţa grupurilor
umane etc. Altele sunt calificate ca delicte sau simple
infracţiuni, prezentând un pericol mai redus decât crimele internaţionale.
În sfârşit, trebuie precizat că nu întotdeauna tratatele internaţionale fac şi aplicaţia principiului legalităţii pedepselor.
Prin urmare, infracţiunea internaţională este o faptă comisivă sau omisivă, ilicită din punct de vedere
internaţional, cu caracter criminal sau delictuos, periculoasă pentru valorile fundamentale ale comunităţii
internaţionale şi săvârşită cu voinţă şi conştientă, incriminată ca atare prin tratate internaţionale, faptă care
atrage după sine aplicarea unor sancţiuni penale potrivit acestor tratate sau legilor naţionale [8, p. 280].
Cel mai important criteriu de clasificare a infracţiunilor este cel al valorilor ocrotite, respectiv norma de
drept şi obligaţia corespunzătoare acesteia care au fost
încălcate. Din acest punct de vedere, infracţiunea internaţională suportă o divizare dihotomică:
 crime internaţionale şi
 delicte internaţionale.
Crimele internaţionale, prin gravitatea lor, reprezintă cea mai importantă categorie a infracţiunilor internaţionale. Aducând atingere celor mai importante
valori ocrotite de dreptul internaţional public, crimele
internaţionale sunt fapte calificate ca atare prin tratate,
cu dreptul întregii comunităţi internaţionale de a acţiona împotriva lor. Stabilite prin norme de jus cogens,
cu valoare universală, crimele internaţionale se deosebesc de celelalte infracţiuni atât prin valorile ocrotite,
prin subiectul infracţiunii, cât şi prin faptul că obligaţiile rezultate din aceste reglementări intră în categoria obligaţiilor "erga omnes". Prin urmare, reacţia la
încălcarea unei asemenea obligaţii este un drept care
nu aparţine numai statului (statelor) victimă, ci întregii
comunităţi internaţionale.
Noţiunea de crimă internaţională a fost utilizată
pentru prima dată în perioada interbelică pentru a desemna, în mod deosebit, periculozitatea şi ilegalitatea
războiului de agresiune. Astfel, "Protocolul privind
reglementarea paşnică a diferendelor internaţionale",

adoptat la Geneva în anul 1924,1 califica războiul de
agresiune drept o crimă internaţională. în anul 1927,
Adunarea Societăţii Naţiunilor a adoptat o rezoluţie
prin care, de asemenea, războiul constituie o crimă de
agresiune.
După cel de-al doilea război mondial, primul document care a utilizat noţiunea de crimă internaţională
într-un sens extins în raport cu perioada anterioară a
fost Statutul Tribunalului Militar Internaţional de la
Nurnberg, care nu a definit crimele internaţionale, ci
numai a consacrat trihotomia crimei contra păcii crime de război - crime contra umanităţii [10, art. 6].
Ulterior, noţiunea de crimă internaţională apare în
mai multe documente internaţionale, fie pentru a condamna războiul de agresiune, fie pentru desemnarea
infracţiunilor internaţionale deosebit de grave pentru
comunitatea internaţională.
Dicţionarul de drept internaţional public defineşte
crima internaţională (în formularea crimă de drept
internaţional) ca fiind "acele infracţiuni care prezintă
un pericol social prin faptul că ating bazele coexistenţei naţiunilor şi statelor, dezvoltarea lor paşnică" [3, p.
98].
Într-o altă definiţie, se precizează că prin crime internaţionale se încalcă obligaţii internaţionale esenţiale
pentru garantarea intereselor fundamentale ale comunităţii internaţionale, aceste infracţiuni fiind calificate
drept crime internaţionale de către dreptul internaţional public [6, p. 133].
O definiţie cvasiconvenţională este redactată în
"Proiectul de articole privind răspunderea statelor",
elaborat de Comisia de Drept Internaţional a O.N.U.
[5]. Potrivit acestuia, constituie crimă internaţională
"un fapt ilicit internaţional care rezultă dintr-o încălcare a unei obligaţii internaţionale atât de esenţială pentru protecţia intereselor fundamentale ale comunităţii
internaţionale, încât încălcarea ei este recunoscută de
către acea comunitate în întregul ei ca fiind o crimă"
[5, art. 19, par.2]. În continuare, Proiectul enumeră
patru categorii de fapte care, ipotetic, constituie crime
internaţionale [5, art. 19, par.3]:
 O violare gravă a unei obligaţii internaţionale
de importanţă esenţială pentru menţinerea păcii şi securităţii internaţionale, cum este aceea care interzice
agresiunea;
 o violare gravă a unei obligaţii internaţionale
de importanţă esenţială pentru apărarea dreptului la
autodeterminarea popoarelor, cum ar fi aceea care
interzice stabilirea sau menţinerea cu forţa a dominaţiei coloniale;
 o violare gravă şi pe scară largă a unor obligaţii
internaţionale de importanţă esenţială pentru apărarea
fiinţei umane, cum ar fi acelea care interzic sclavia,
genocidul şi apartheidul;
 o violare gravă a unei obligaţii internaţionale
de importanţă esenţială pentru apărarea şi prezervarea
mediului natural, cum ar fi aceea care interzice poluarea masivă a atmosferei sau mărilor.

1

Protocolul de la Geneva nu a intrat în vigoare, fiind
respins de Anglia şi de alte state.
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Clasificarea crimelor internaţionale. O primă
clasificare a crimelor internaţionale, devenită tradiţională, este aceea stabilită de Statutul Tribunalului Militar Internaţional de la Nuernberg, în art. 6, respectiv:
 Crimele contra păcii [lit. a)].
 Crimele de război [lit. b)].
 Crimele contra umanităţii [lit. c)].
Statutul Curţii Penale Internaţionale, adoptat la
Roma la 17 iulie 1983 [9], afirmând că "cele mai grave crime care ating ansamblul comunităţii internaţionale nu vor rămâne nepedepsite şi că represiunea lor
trebuie să fie efectiv asigurată prin măsuri luate în
cadrul naţional şi prin întărirea cooperării internaţionale", oferă următoarea clasificare, limitând competenţa Curţii la cele mai grave crime care ating ansamblul comunităţii internaţionale [9, art. 5, par. 1.]:

Crima de genocid;

Crimele contra umanităţii;

Crimele de război;

Crima de agresiune.
Există încercări mai recente de a identifica o nouă
categorie de crime internaţionale, respectiv crimele
împotriva Naţiunilor Unite şi a personalului asociat.
Dacă analizăm Statutul de la Roma al Curţii Penale
Internaţionale, vom constata că, din punct de vedere
convenţional, aceste crime sunt incluse în categoria
crimelor de război, grupa "alte violări grave ale legilor
şi obiceiurilor aplicabile în conflictele armate internaţionale în cadrul stabilit de dreptul inter naţional",[9,
art.8, par.2, alin.(b).] respectiv în grupa "alte violări
grave ale legilor şi obiceiurilor aplicabile în conflictele
armate fără caracter internaţional" [9, art.8, par.2,
alin.(e).].
Alte infracţiuni internaţionale (delictele internaţionale). Delictele internaţionale (delicta juris
gentium), spre deosebire de crimele internaţionale,
sunt infracţiuni internaţionale mai puţin grave. Orice
infracţiune internaţională care nu este calificată de
tratate ca o crimă internaţională intră în categoria delictelor internaţionale, denumite deseori şi "alte infracţiuni internaţionale". Prin aceste infracţiuni sunt afectate valori universale care nu sunt esenţiale pentru
comunitatea internaţională, dar statele au obligaţia de
a le incrimina prin propria legislaţie, de a le reprima şi
de a coopera pe plan internaţional în materie penală,
mai ales sub aspectul urmăririi şi extrădării autorilor.
Ca urmare a imperfecţiunilor codificării acestei materii, asistăm astăzi la situaţii în care fapte internaţionale
deosebit de grave nu sunt calificate drept crime internaţionale, ci doar ca simple infracţiuni. Este şi cazul
terorismului internaţional.
Faptele considerate în prezent ca infracţiuni internaţionale, fără a intra în categoria crimelor internaţionale sunt:
 terorismul internaţional;
 traficul cu stupefiante;
 traficul cu fiinţe umane;
 falsificarea de monedă;
 pirateria maritimă;
 distrugerea cablurilor submarine;
 difuzarea de publicaţii pornografice [8, p. 288].
Termenul de criminalitate este definit ca o totalitate a

infracţiunilor săvârşite pe un teritoriu determinat, întro anumită perioadă de timp [3, p. 112]. Se face distincţie între criminalitatea reală, criminalitatea descoperită şi criminalitatea legală. Criminalitatea reală
determină totalitatea infracţiunilor săvârşite pe un
anumit teritoriu şi într-o perioadă dată, indiferent câte
din ele au fost constatate şi cercetate. Criminalitatea
descoperită (aparentă) constă în totalitatea infracţiunilor descoperite de organele de urmărire penală. Diferenţa între criminalitatea reală şi descoperită constituie
aşa-numita cifră neagră a criminalităţii. Existenţa
acestei cifre are diverse cauze, printre care pot fi enumerate: posibilităţile limitate ale organelor judiciare
de a descoperi toate infracţiunile, nesesizarea unor
fapte penale de către partea vătămată etc. Criminalitatea legală (judiciară) constă în totalitatea infracţiunilor
pentru care s-au pronunţat hotărâri de condamnare
definitive.
Se mai face deosebire între criminalitatea simplă
(infracţiunile sunt săvârşite de infractori izolaţi) şi
criminalitatea organizată (infracţiunile se săvârşesc de
grupuri de infractori), abili, bine organizaţi, cu ramificaţii în mai multe teritorii, şi care dispun de mari posibilităţi materiale.
Determinante criminologice ale criminalităţii
internaţionale. Deşi cauzele criminalităţii sunt extrem
de multiple şi diversificate, studiile şi cercetările întreprinse pe această temă relevă că sursele criminalităţii sunt alimentate de perpetuarea unor structuri economice, politice şi sociale deficitare care sunt incapabile să atenueze, în anumite momente, dificultăţile
economice, conflictele şi tensiunile sociale, crizele
economice şi inflaţia, sărăcia şi şomajul, inegalităţile
şi inechităţile sociale dintre indivizi şi grupuri sociale.
Problema criminalităţii nu este nouă, nouă este
amploarea dezvoltării acesteia, precum şi pericolul ce
îl reprezintă ea într-o societate modernă. Noile posibilităţi de a activa pe plan internaţional au un magnetism
ce atrage un număr mai mare de organizaţii criminale
ce operează la nivel naţional, tradiţional, făcându-se
trecerea la un nivel transnaţional şi chiar global. Alături de măsurile legale, obiectivele de integrare şi globalizare a economiei, a proceselor sociale şi politice,
care au servit drept factori pentru înflorirea crimei, se
află, desigur, împrejurările ce cad sub influenţa ordinii
de drept. Vom încerca să o determinăm atât pe prima,
cât şi pe cea de-a doua categorie.
Analizând globalizarea ca un proces de formare a
principiilor mondiale de convieţuire şi de dezvoltare a
spaţiilor informaţional - financiare transnaţionale, bazate pe cele mai înalte inovaţii tehnologice, ONU diferenţiază 6 tendinţe de bază, ele determinând cursul
evenimentelor, modificând criminalitatea mondială.
Răspândirea democraţiei liberale. Datorită acesteia a crescut considerabil numărul oamenilor, beneficiari de dreptul la libera exprimare a opiniei şi la participarea în politică. Dar această tendinţă a produs în
întreaga lume şi în unele state un şir de noi controverse pe plan politic, economic, religios, etnic sau teritorial. Ca urmare a acestor conflicte, în prezent, în lume
se cunosc mai mult de 23 mln. de refugiaţi sau persoane ale căror condiţii de trai seamănă cu ale refugiaţilor
[7].

Creşterea numărului de emigranţi şi refugiaţi din
ţările Asiei, Orientului Apropiat şi îndepărtat, Europei
de Est în statele dezvoltate, favorizează răspândirea
criminalităţii. Indubitabil că majoritatea emigranţilor
sunt cetăţeni ce respectă legea, dar organizaţiile criminale, totuşi, folosesc comunităţile lor în atingerea scopurilor proprii. Ele acordă adăpost ilegal celor ce se
ascund de reprezentanţii statului şi celor care nu s-au
integrat în noul mediu, obţinând în schimb colaborarea
lor.
Deţinerea pieţei în economie. Liberalismul economic a devenit o idee dominantă de la mijlocul anilor
'70. Eficacitatea economiei a crescut, dar, cu toate
acestea, s-a înrăutăţit decalajul economico - social în
diferite state. Prin concentrarea cotelor de venit din
economiile naţionale în mâinile oligarhilor a crescut
procentajul şomajului, sărăciei, factori ce favorizează
criminalitatea. Conform cercetărilor efectuate, 1/3 din
populaţia statelor în curs de dezvoltare trăieşte în sărăcie absolută. Mai mult de 100 mln. de copii nu au un
cămin şi sunt cerşetori. De asemenea, a crescut nivelul
de corupere a organelor statului ca urmare a strânselor
legături a funcţionarilor de stat cu oligarhii şi reprezentanţii organizaţiilor financiare internaţionale.
Integrarea în economia mondială. Această tendinţă se caracterizează prin mobilitatea capitalului mondial. Pentru ţările cu o economie şi infrastructură de
piaţă acest proces creează „exportul‖ de capitalului, a
forţei de muncă calificate şi „exodul de inteligenţă".
Integrarea în economia mondială a dat naştere la globalizarea finanţelor internaţionale şi, ca urmare, crearea unor pieţe de influenţă ce pe de o parte a condiţionat dezvoltarea comerţului internaţional şi a investiţiilor, iar pe de altă parte creşterea economiei tenebre,
neimpozitării în zonele de influenţă (controlate). Noul
sistem financiar global nu poate fi controlat de vreun
stat, dictându-şi tot mai activ propriile priorităţi – cu
scopul îmbogăţirii rapide. Viteza circulaţiei capitalului
în cadrul pieţei financiare globale este egală cu viteza
circulaţiei informaţiei şi, desigur, întrece cu mult viteza de înţelegere a acestor procese.
Transformarea sistemului de producţie şi a pieţei
muncii. În ultimule decenii industria tot mai mult se
bazează pe sisteme de producţie mici şi flexibile, iar
muncitorii preferă un anumit sector, să lucreze o zi cu
orar instabil sau să lucreze „la negru‖, slăbind considerabil potenţialul sindicatelor şi capacitatea statului
de a percepe impozite, de a finanţa programe sociale.
Fapt ce duce la diminuarea considerabilă a controlului
statului asupra activităţii întreprinderilor, ce creează
condiţii pentru neplata impozitelor în masă. Metodele
flexibile ale organizării muncii încalcă corelaţia dintre
sporul producţiei industriale şi ocupaţie şi duc la creşterea şomajului. La rândul său, şomajul creează o armată de rezervă pentru suplimentarea formaţiunilor
criminale. Liderul acestora tot mai mult negociază cu
„dezideranţii economici‖ ai globalizării şi chiar cu
„salvatorii‖ de sărăcie şi şomaj. Aceste persoane apar
ca nişte binefăcători ai societăţii, ajutând liderilor criminali să figureze în structurile de stat. Transformarea
sistemului de producţie în ţările mai puţin dezvoltate
duce la aceea că multe persoane care nu cunosc noile
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tehnologii şi neavând perspective pe plan profesional,
ajung la sărăcie.
Rapiditatea cuceririlor tehnologice. Revoluţia informaţională s-a manifestat pe la mijlocul sec. XX,
odată cu apariţia primelor tehnologii electronice. Spre
sfârşitul secolului s-au creat definitiv bazele noii comunităţi de tip postindustrial sau comunităţi ale tehnologiei informaţionale. Schimbările producţiei tehnologice şi ale relaţiilor sociale au condus la schimbări în
conduită şi apariţia noilor categorii de infracţiuni. În
acest context revoluţia informaţională devine o armă
informaţională. În prezent oricare instituţie bancară,
oricare reţea de transport, oricare companie de televiziune este vulnerabilă din punct de vedere al activităţii
infracţionale din spaţiul cibernetic. O mare amploare a
luat furtul valorilor financiare sau materiale pe calea
schimbului conţinutului informaţiei, manipulând cu
datele în format electronic. Folosirea în scopuri criminale a informaţiei primite în rezultatul accesului neautorizat, aducerea de prejudiciu material pe calea distrugerii programelor de asigurare prin metode electronice, pirateria electronică, toate sunt încălcări ale dreptului de autor şi ale altor drepturi patrimoniale legate
de software.
O atenţie deosebită se atrage „sabotajului şi terorismului electronic" care constau în blocarea, distrugerea sau scoaterea din uz a sistemelor ce asigură funcţionarea unor obiecte strategice sau a unor întregi sisteme, prin metode electronice. Sunt considerate metode exotice cele utilizate la săvârşirea infracţiunilor cu
folosirea celor mai inovatoare posibilităţi tehnologice,
informaţionale (în majoritatea cazurilor cu întrebuinţarea calculatorului ca instrument pentru comiterea acţiunilor criminale).
Ideologia consumatorului şi revoluţia mijloacelor
de informare în masă. Puterea de convingere a mijloacelor de informare în masă din întreaga lume este atât
de mare, încât ea poate avea un caracter nociv asupra
valorilor tradiţionale şi a culturii naţionale. Aflându-se
în situaţia unei concurenţe acerbe pe piaţa producătorilor, mijloacele de informare în masă a multor state, în
special a celor ce se află la etapa de tranziţie, în scopul
menţinerii şi lărgirii numărului de audienţă a telespectatorilor şi a cititorilor sunt obligate să apeleze la comunităţile criminale, manipulând cu valorile spiritualtradiţionale, sociale şi de drept, reclamă în mijloacele
de informare în masă segmentele ce au o conduită
deviantă, care tradiţional se considerau ca fiind imorale (prostituţia, narcomania, toxicomania, pornografia,
jocurile de noroc, exploatarea sexuală a copiilor), creând impresia de naturaleţe şi chiar de progres. Ca rezultat, creşte toleranţa societăţii (la orice nivel) faţă de
patologiile fiziologice şi sociale ce au loc într-o anumită perioadă.
Are loc o întrepătrundere difuză a elementelor
criminale cu organismul normal-social, când cetăţeanului îi este greu să delimiteze legalul de ilegal, specificul criminal de cel uzual, atât de strâns s-au intercalat şi interacţionează aceste fenomene în actualitatea
virtuală, reală şi reflectată de mijloacele de informare
în masă.
Aceste consecinţe ale globalizării sunt legate de
transparenţa frontierelor de stat şi diminuarea impor-
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tanţei acestora. În particular frontierele între SUA şi
Canada, SUA şi Mexic, Statelor membre ale Uniunii
Europene şi a statelor vecine sunt deschise. Controlul
vamal în fostele republici sovietice deseori nu corespunde regulilor internaţionale, neavând în dotare cele
necesare, nu constituie un impediment în calea activităţii criminale a celor mai experimentaţi infractori.
Lacunele normelor penale în legislaţia diferitor
state, care există, în pofida procesului de aliniere la
drepturile internaţionale. Pentru a-şi realiza şi comite
operaţiunile propuse, comunităţile criminale se folosesc de acestea, eschivându-se de la răspunderea penală.
Cererea mare de mărfuri ilegale, îndeosebi droguri, în întreg mapamondul. În multe ţări, micilor
fermieri le este mult mai avantajos să crească culturi
narcotizate decât orice altceva, constituind o afacere
stabilă şi profitabilă. Chiar existenţa experienţelor
structurilor de piaţă, controlul de stat împiedică fermierii să iasă pe piaţa legală. Este mult mai uşor a supune o piaţă unde drogurile nu au fost populare în trecut.
Organizarea insuficientă a organelor de drept. Ea
se întâlneşte la nivel intern, completând „dezechilibrul
internaţional", conducând la răspândirea şi dezvoltarea
crimei. Conform opiniei specialiştilor, nici un stat
modern nu poate combate cu forţe proprii crima organizată transnaţională, fiind necesară o concentrare de
forţe. Aici apare problema organizării insuficiente a
organelor de drept, o potenţă scăzută a legislaţiei naţionale, lipsa unor măsuri organizatorice, economice,
juridice şi eficienţa scăzută a acţiunilor interstatale în
lupta cu criminalitatea.
Dezechilibrele, instabilitatea, diminuarea puterii
statului. În Anzi, Amazonia, până în prezent organizaţiile criminale înlocuiesc organele de conducere, drept
consecinţă suntem în prezenţa unei imposibilităţi a
statului de a lupta cu acest fenomen. Brunei, Peru,
regiunile Asiei Centrale, Pakistanul, Mexicul se află în
afara controlului de stat. Să încercăm a clasifica guvernele „slabe‖, teritoriul cărora este „patria‖ organizaţiilor criminale şi care permit traficanţilor de droguri
şi organizaţiilor criminale să activeze fără a fi traşi la
răspundere penală. În prima grupă pot fi incluse guvernele slăbite, din punct de vedere economic, politic,
social, drept urmare a etapei de tranziţie sau a conflictului armat. Din a doua categorie fac parte guvernele
ce tacit favorizează activitatea crimei organizate, nedorind să se implice în combaterea acestui fenomen.
Drept cauză poate servi frica de consecinţe, sau obţinerea unor profituri. În Pakistan, de exemplu, guvernul nu întreprinde nici o încercare de estompare a producţiei şi traficului de opium, susţinându-i pe producători. Următoarea grupă este formată din guvernele
corupte, membrii cărora primesc venituri materiale
provenite din activitatea organizaţiilor criminale, care
pur şi simplu nu doresc şi nu sunt interesaţi să combată criminalitatea. Ultimul tip seamănă cu cel analizat
mai sus (aici vorbim de „baroni‖ ai narcoticelor). În
cazul acesteia, aparatul guvernamental întreţine strânse legături, şi chiar se implică în activitatea organizaţiilor criminale. Cel mai reuşit exemplu poate fi cel al
Boliviei la începutul anilor '80. Deosebirea dintre colaborarea directă şi indirectă cu mafia constă în măsu-

ra implicării liderilor politici în organizaţiile criminale
şi activitatea lor. Desigur, unele guverne pot fi în acelaşi timp slabe şi corupte, în dependenţă de o cauză
concretă pe care o urmăresc.
Analizând factorii enumeraţi mai sus, N. Passas a
propus conceptul de „asimetrie criminogenă‖ şi
„disnomie‖ [7].
În viziunea acestuia, asimetriile apar ca diversităţi
structurale, necorespondenţe şi deosebiri în domeniul
politicii, culturii, economiei şi dreptului. Ele pot duce
la comiterea infracţiunilor ce:
 dau naştere sau sporesc cererea la mărfurile şi
serviciile ilegale;
 implică unele persoane într-o activitate ilegală;
 diminuează posibilitatea organelor oficiale de a
controla o asemenea activitate.
În perioada când sporesc relaţiile de colaborare între state, aceste asimetrii se înmulţesc şi se adâncesc
paralel cu slăbirea sistemului de control. În această
situaţie se aşteaptă o creştere a criminalităţii, dacă nu
se va restabili eficacitatea controlului. Asimetriile
politice stimulează comerţul ilegal începând cu aurul
şi drogurile, şi terminând cu armamentul, obiectele de
artă. Asimetriile de drept, culturale, politice împiedică
controlul asupra activităţii ilegale.
Într-o altă măsură, persoanele, mărfurile, serviciile,
ideile, circulând de la o ţară la alta, cad sub jurisdicţii
diverse. Unele guverne deseori sunt incapabile de a
preîntâmpina comiterea infracţiunilor purtătoare de
prejudiciu cetăţenilor rezidenţi. Chiar cele mai dezvoltate state se lovesc de o aşa problemă şi câteodată unele din ele sunt tentate de a aplica extrateritorial legea
naţională. Însă acest fapt nu soluţionează problema ci
doar poate duce la apariţia de noi situaţii necontrolabile. Aşadar, disnomia reprezintă lipsa unei baze normative internaţionale pentru a reglementa operaţiile
transnaţionale, precum şi inexistenţa unei colaborări
efective între diferite organe de control.
Rata criminalităţii internaţionale a crescut în ultimii ani în mod îngrijorător, fiind stimulată de o serie
de o serie de factori cu caracter de noutate:
 colapsul regimurilor comuniste şi odată cu
acesta a principalelor mecanisme şi pârghii de control

social, vidul legislativ creat pe acest fond şi marile
probleme economico-sociale ale tranziţiei;
 criza economică şi instabilitatea socială generate de tranziţia la economia de piaţă, explozia şomajului, în mod deosebit în rândul tineretului, fiind una
dintre consecinţele cele mai grave;
 declinul moralităţii şi solidarităţii publice, inexistenţa spiritului comunitar în statele post-totalitare,
permisivitatea crescândă pe fondul lipsei unui cadru
legislativ adecvat în toate domeniile de activitate;
 dotarea logistică a grupurilor criminale de cele mai multe ori superioară organelor de drept;
 deschiderea frontierelor est-vest şi în consecinţă extinderea libertăţii de deplasare a elementelor infractoare dintr-o ţară în alta, ceea ce a condus la proliferarea „grupurilor de infractori străini‖ pe teritoriul
unor state, necunoscuţi de autorităţile locale dat fiind
lipsa unor acorduri de cooperare bi şi multilaterală
între organismele de aplicarea legii;
 instalarea în rândul unor segmente importante
ale populaţiei a unei temeri generale, a unui sindrom
de anxietate faţă de criminalitate şi în consecinţă diminuarea reacţiei sociale faţă de criminalitate [1, p. 13].
Derularea defectuoasă a procesului de privatizare,
fiind favorizaţi unii antreprenori în detrimentul celorlalţi, încălcându-se cu bună ştiinţă legislaţia.
Gradul de fiscalitate şi de reglementare din economie – excesul de reglementare are drept efect tendinţa de evitare la maximum a cadrului legal. În aşa
fel se evidenţiază faptul că nivelul economiei subterane este direct proporţional cu gardul de control şi invers proporţional cu gradul de încredere. (control + X
= încredere - X) [2, p. 384].
Posibilităţi largi de a obţine profituri exorbitante
sau considerabile ca urmare a practicării crimei organizate.
Riscul relativ redus de a fi demascat şi inacceptabil de aspru pedepsit pentru asemenea activitate criminală.
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REGLEMENTĂRI VIZÂND PROTECŢIA STRATULUI DE OZON ŞI LUPTA CONTRA EFECTULUI DE SERĂ
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REZUMAT
Datele alarmante privitoare la scăderea nivelului de ozon stratosferic nu puteau să lase indiferentă lumea politică. Consecinţele potenţiale ale diminuării stratului de ozon sunt diversificate şi cu implicaţii ecologice deosebit de
mari. In primul rând, diminuarea ozonului determină creşterea cantităţii de raze ultraviolete care ajung la suprafaţa
scoarţei terestre şi care afectează vieţuitoarele, mai ales omul. De exemplu, unei creşteri a cantităţii de radiaţii ultraviolete cu 1%, îi corespunde cu 5% mai multe tumori ale epidermei.
Cuvinte cheie: strat de ozon, efect de seră, schimbări climaterice, efect de seră, legislației ecologică
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GREENHOUSE EFFECT
CEBAN Cristina,
PhD in Law, associate professor
University of European Studies of Moldova
Triboi-Mihăiță Cristinel,
PhD Student, USEM,
Mediator, Iasi, Romania
SUMMARY
The alarming data on lowering the level of stratospheric ozone could not leave the political world indifferent.
The potential consequences of ozone depletion are diversified and with particularly high environmental implications. First, ozone depletion results in an increase in the amount of ultraviolet rays reaching the surface of the earth's
crust and affecting the living creatures, especially humans. For example, an increase in the amount of ultraviolet
radiation by 1% corresponds to 5% more epidermal tumors.
Key words: ozone layer, greenhouse effect, climate change, greenhouse effect, environmental legislation
Datele alarmante privind la scăderea nivelului de
ozon stratosferic nu puteau să lase indiferentă lumea
politică. Destul de repede, în 1985, este semnată Convenţia de la Viena privind protecţia stratului de ozon,
care a elaborat mecanisme pentru cooperarea internaţională în ceea ce priveşte programele de cercetare
asupra ozonului. La nivel european, poluarea atmosferică s-a diminuat considerabil după edictarea de norme
privind carburanţii, autovehiculele şi fixarea normelor
limită pentru un anumit număr de poluanţi, decise în
anii 1980. Astăzi, fenomenele de smog au fost eliminate (centralele pe cărbune fiind închise ori devenind
mai curate) şi „ploile acide‖ care afectaseră solurile,
lacurile şi pădurile în ţările scandinave şi Europa de
est au dispărut aproape. După 1990, emisiile de gaze
acide (dioxid de sulf şi oxizi de azot) s-au diminuat cu
peste 40% în UE-15. O problemă acută rămâne concentraţiile de particule în atmosferă, periculoase pentru sănătatea umană, având ca principale surse: combustia din centralele pentru producerea energiei, unităţile industriale şi vehiculele cu motor, în special cele
echipate diesel. O altă formă de poluare a aerului im-
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portantă în zona europeană este cea produsă de ozonidă.
Preocupările comunitare în privinţa luptei împotriva poluării aerului nu vizează atât contextul transfrontalier, cât „teritoriul comunitar‖. Pe conţinut, reglementările vizând protecţia atmosferei sunt relativ bogate şi se referă mai ales la poluarea produsă de autovehicule şi la cea de origine industrială.
In privinţa naturii instrumentelor juridice utilizate,
deşi directiva a rămas predominantă, instituţiile comunitare au utilizat tehnica deciziei (precum decizia de
reducere a utilizării de clorofluorocarboni pentru reumplerea aerosolilor din 1980 sau decizia din 1982
privind instituirea unui schimb de informaţii şi date al
reţelelor de măsură a poluării atmosferice) ori tehnicile convenţionale (ca, de exemplu, Convenţia de la
Geneva privind prevenirea poluării atmosferice transfrontaliere pe distanţe lungi, din 1979, ori Acordul de
la Bonn referitor la cooperarea în materie de luptă
contra poluării prin hidrocarburi şi alte substanţe periculoase) şi mult mai rar formula regulamentului (de

pildă, pentru protecţia pădurilor împotriva poluării) [1,
pp. 630-668].
Reacţionând la preocupările internaţionale în materie în privinţa problemelor globale ale stratului de
ozon şi efectului de seră, la nivelul Comunităţii Europene s-au adoptat, după 1988, o serie de rezoluţii sau
recomandări în materie pentru statele membre. La 15
decembrie 1994, a fost adoptat Regulamentul referitor
la substanţele care sărăcesc stratul de ozon, având ca
obiect aplicarea Protocolului de la Montreal din 1987.
Acest act normativ va fi înlocuit cu Regulamentul nr.
2037/2000 al Parlamentului European, care urmăreşte
adaptarea reglementărilor comunitare la dezvoltările
tehnice apărute şi la modificările aduse reglementărilor internaţionale în domeniu. El stabileşte, în acest
context, un calendar pentru eliminarea finală a CFC,
precum şi a HCFC (hidrofluorocarbonilor). Statele
membre trebuie să stabilească sisteme de recuperare,
reciclare, regenerare ori distrugere acceptabile din
punct de vedere ecologic pentru CFC şi alte substanţe
aferente, prezente în sistemele de refrigerare, extinctoare ş.a.
Prin Decizia Comisiei 2004/209/CE din 28 ianuarie 2004 s-au alocat cantităţile de substanţe controlate
permise pentru uz în Comunitate în 2004, ca urmare a
Regulamentului 2057/2000.
În domeniul luptei contra efectului de seră şi
schimbărilor climatice, o decizie a Consiliului din 24
iunie 1993 (93/389) a prevăzut un mecanism de supraveghere a emisiilor de C02 şi alte gaze cu efect de
seră; statele membre, pe baza acestor date, sunt obligate să promoveze programe naţionale de reducere a
acestor emisii. Scopul este acela de a stabiliza emisiile
şi de a permite Comunităţii să-şi respecte angajamentele asumate la nivel internaţional în acest domeniu. O
contribuţie la atingerea aceluiaşi obiectiv are şi Directiva asupra prevenirii şi reducerii integrate a poluării
nr. 96/61 CE din 24 septembrie 1996 (IPPC), prin care
se realizează un pas important pentru o abordare orizontală mai integrată, în vederea protecţiei mediului în
totalitatea sa, în loc să se procedeze la o schimbare a
originii emisiilor din sol, apă şi aer. Ea a stabilit un
cadru general al prevenirii şi controlului integrat al
poluării.
În plus, Comisia Europeană a lansat în iunie 2000
un Program european privind schimbările climatice
(PECC), ca bază pentru viitoarele directive în materie.
De asemenea, la 7 mai 2001 a fost adoptat programul
„Aer pur pentru Europa‖, care a avut ca scop stabilirea, până în anul 2004, a unei strategii integrate contra
poluării atmosferice, fixându-se un cadru care să definească normele de calitate a aerului şi plafoane de
emisie naţionale.
Programul european privind schimbările climatice
defineşte măsurile transversale şi sectoriale (transporturi, construcţii, industrie şi energie) care să permită
UE să-şi atingă obiectivele de reducere a emisiilor de
GES. El estimează potenţialul de diminuare a acestor
emisii între 578 miliarde şi 696 miliarde de t echivalent CO2. Pentru a contribui la respectarea angajamentelor prevăzute în Protocolul de la Kyoto, UE a dezvoltat în cadrul PECC un sistem intern de schimburi
de cote de emisie.

Cel de-al şaselea Program de acţiune comunitară
pentru mediu (stabilit prin Decizia nr. 1600/2002/CE a
Parlamentului European şi a Consiliului Europei) plasează schimbările climatice printre cele patru priorităţi
ale Uniunii Europene în următorul deceniu.
De altfel, acelaşi document preconizează elaborarea unor strategii tematice şi evaluarea strategiilor
existente privind problemele prioritare de mediu ce
necesită o abordare globală.
Directiva 2001/77/CE a Parlamentului European şi
a Consiliului din 27 septembrie 2001 relativă la promovarea electricităţii produse plecând de la surse de
energie renovabilă pe piaţa interioară a energiei tinde
să promoveze utilizarea de surse de energie renovabile
şi a fixat ca obiectiv de atins, în 2010, ca 12% din
energia totală să fie asigurată de aceste forme de energie.
Dintre documentele comunitare relevante în materie, menţionăm, mai întâi, Directiva 2003/87/CE a
Parlamentului European şi a Consiliului din 13 octombrie 2003 privind stabilirea unui plan al transferurilor drepturilor de emisie a gazelor cu efect de seră în
cadrul Comunităţii (care modifică Directiva
96/61/CE), ce urmăreşte realizarea prevenirii şi controlului poluării provenind din activităţile enumerate
în anexa I a Directivei.
A urmat Directiva 2004/101/CE a Parlamentului
European şi a Consiliului din 27 octombrie 2004, care
modifică Directiva 2003/87/CE, ca urmare a mecanismelor prevăzute de proiectul Protocolului de la
Kyoto.
Aşa-numita „Directivă de legătură‖ va permite întreprinderilor implicate în planul de transferuri să obţină credite suplimentare de CO2 prin finanţarea unor
proiecte de reducere a poluării în afara UE. Aceste
întreprinderi nu pot obţine credite pentru finanţarea
proiectelor nucleare sau de tratare a deşeurilor, iar
investiţiile în centrale hidroelectrice mai mari de 20
MgW trebuie să respecte măsurile prevăzute de Comisia Mondială pentru Baraje. Nu există o limită comunitară cu privire la numărul creditelor suplimentare pe
care întreprinderile le pot obţine, dar autorităţile trebuie să stabilească limite naţionale sub forma unui procentaj din numărul de autorizaţii acordate în mod centralizat de guverne [6, pp. 274-276].
O propunere pentru o directivă a Parlamentului şi a
Consiliului urmăreşte să modifice şi ea Directiva
2003/87/CE în urma mecanismelor prevăzute de Protocolul de la Kyoto.
Decizia nr. 280/2004/CE a Parlamentului şi Consiliului din 11 februarie 2004 cu privire la mecanismele
de monitorizare a emisiilor de gaze cu efect de seră
(GES) şi a implementării Protocolului de la Kyoto
(intrat în vigoare la 16 februarie 2005) arată, aşa cum
exprimă şi denumirea, cum trebuie monitorizate şi
raportate emisiile de GES.
Prin Decizia 2005/1666 CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 10 februarie 2005, s-au stabilit regulile implementării Deciziei 280/2004/CE cu
privire la mecanismul de monitorizare a emisiilor de
gaze cu efect de seră în Comunitate şi a aplicării Protocolului de la Kyoto.
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Documentul se referă la monitorizarea şi raportarea emisiilor de gaze cu efect de seră şi a deşeurilor
radioactive şi prevede reguli de raportare mai generale, convenite în 2004. Ca şi rapoartele anuale şi bianuale, decizia stipulează parametrii viitori de emisie,
precum şi indicatorii care vor măsura progresele realizate în cadrul angajamentelor luate. Aceste linii directoare intervin într-un moment-cheie: în 2005, aplicarea
protocolului de la Kyoto trebuie să demonstreze în
materie industrială „progrese certe‖ cu privire la angajamentele luate.
Totodată, Decizia Comisiei nr. 2005/381/CE prevede elaborarea unui chestionar pentru raportarea
aplicării Directivei 2003/87/CE a Parlamentului European şi a Consiliului privind stabilirea unui plan al
transferurilor drepturilor de emisie a gazelor cu efect
de seră în interiorul Comunităţii (şi modifică, în unele
privinţe, Directiva 96/61/CE).
Regulamentul (CE) nr. 842/2006 relativ la unele
gaze cu efect de seră fluorizate [hidrofluorocarburi
(HFC), perfluorocarboni (PFC) şi hexafluoruri de sulf
(SF6)], vizate de Protocolul de la Kyoto, prevede mai
întâi măsuri de limitare (art. 3) în ceea ce priveşte produsele şi echipamentele conţinând asemenea gaze,
pentru toată durata lor de viaţă (prevenirea şi repararea
scurgerilor), apoi prin asigurarea recuperării lor (art.
4) la sfârşitul vieţii prescrise. Documentul cuprinde,
de asemenea, un număr limitat de interdicţii de utilizate şi punere pe piaţă, atunci când există substitute
avantajoase din punct de vedere economic la nivel
comunitar şi când nu este posibil să anuleze limitarea
şi recuperarea.
În fapt, anticipând intrarea în vigoare a Protocolului de la Kyoto, Comisia Europeană a organizat, începând din 2003, punerea în funcţiune de platforme pentru schimbul de permise de emisie de CO2.
Aşa se face că, până la 30 iulie 2005, statele membre ale UE au creat deja 6 asemenea burse, ultima
fiind cea franceză, Power next Carbon. Principiul de
bază avut în vedere e relativ simplu: fiecare dintre
ţările comunitare au alocat un anumit nivel de permise
de emisie principalelor întreprinderi din domeniile
vizate de directiva europeană, respectiv: energie, sticlă, ciment, var, hârtie, rafinărie şi chimie. în total, 2,2
miliarde de t de CO2 au fost distribuite astfel gratuit în
cadrul UE, celor 25 de state membre, vizând 12.000
de situri de protecţie, întreprinderile puternic emiţătoare de GES nu au primit dreptul de a produce pentru
circa 90% din C02 pe care îl emit în medie; pentru
restul de 10% sunt două soluţii: fie îşi reduc în mod
corespunzător emisiile, fie obţin prin intermediul burselor de schimb permise de a polua, cedate de către
alte întreprinderi mai „curate‖. în acest context, au fost
stabilite registre naţionale în care trebuie să se înscrie
grupurile vizate de directivă, iar alocaţiile de emisii de
C02 sunt consumate. începând din 2006, verificările
asupra realităţii emisiilor declarate vor fi efectuate de
organisme independente, precum Price Waterhouse
Cooper.
Cartea Verde „Adaptarea la schimbările climatice
în Europa: posibilităţi de acţiune a Uniunii Europene
reluând mesajul celui de-al 4-lea raport al IPP (2007),
la nivelul UE s-a adoptat o Carte Verde privind adap-
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tarea la schimbările climatice, axată pe teza că acestea
prezintă o dublă miză: Europa trebuie nu numai să-şi
reducă considerabil emisiile sale de gaze cu efect de
seră, dar şi să ia măsurile de adaptare în scopul de a
atenua efectele nefaste ale încălzirii globale asupra
populaţiei, economiei şi mediului.
Documentul defineşte patru linii de acţiune cu titlu
prioritar:
- acţiune precoce în scopul dezvoltării de strategii
de adaptare în sectoarele în care nivelul actual al cunoştinţelor este suficient;
- integrarea nevoilor de adaptare mondiale în relaţiile exterioare ale UE şi for-marea unei noi alianţe cu
partenerii din întreaga lume;
- ameliorarea cunoştinţelor în materie de adaptare
graţie cercetării de la nivel comunitar şi schimbului de
informaţii;
- crearea unui grup consultativ european asupra
adaptării la schimbările climatice, însărcinat cu analizarea de strategii şi acţiuni coordonate.
D. Reglementări privind combaterea şi limitarea
poluării fonice comunitare Poluarea fonică este reglementată la nivel comunitar prin diversele directive
care privesc emisiile sonore admisibile provenite de la
diverse surse, iar ca instrument special sunt utilizate
valorile-limită de emisie.
Uneori, poluarea produsă de zgomot face obiectul
reglementărilor privind activităţile care o generează.
a) Cartea Verde privind politica de luptă împotriva zgomotului [8, pp. 37-44].
Comisia Europeană a adoptat la 5 noiembrie 1996
o Carte verde asupra politicii viitoare de luptă împotriva zgomotului, preconizându-se elaborarea unei
directive care să armonizeze metodele de evaluare a
expunerilor la zgomot, inclusiv organizarea unei cartografii a zgomotului, pentru o mai bună informare a
publicului în materie.
b) Poluarea sonoră provocată de mijloacele de
transport [3, pp. 37-44].
Reglementările comunitare se referă, în acest context, la zgomotul produs de vehiculele cu motor şi de
avion.
b1) Directiva privind nivelul sonor al vehiculelor
cu motor.
Directiva nr. 70/157 din 6 februarie 1070 referitoare la nivelul sonor admisibil şi la dispozitivul de eşapament al vehiculelor cu motor cuprinde prevederi
importante în domeniu. Se referă la vehiculele cu motor destinate să circule pe străzi cu sau fără caroserie,
având cel puţin patru roţi şi o viteză maximă din construcţie superioară vitezei de 25 km/oră, ceea ce include maşinile particulare, camioanele, autocarele şi autobuzele. Sunt exceptate vehiculele ce se deplasează
pe şină, tractoarele şi maşinile agricole, precum şi
maşinile de lucrări publice.
Statele membre nu pot nici să refuze recepţia pe
tip, nici să interzică prima punere în circulaţie a vehiculelor conform dispoziţiilor tehnice ale directivei, şi
invers nu pot acorda recepţia ori permite punerea în
circulaţie a vehiculelor al căror nivel sonor şi dispozitiv de eşapament nu sunt conforme. Ca atare, s-au
instituit valori-limită de emisii sonore, care au fost
periodic actualizate. într-o anexă tehnică, directiva

fixează modalitatea procedurii de recepţie comunitară
pe tip, respectiv încercările acustice efectuate pe prototipuri pe un itinerar urban normal, precum şi în privinţa dispozitivelor silenţioase de eşapament. O procedură de verificare a conformităţii producţiei, în sensul că cerinţele sunt îndeplinite dacă vehiculele selecţionate prin eşantioane prezintă niveluri sonore care nu
depăşesc valori-limită fixate de mai mult de 1 dB, este
de asemenea stabilită.
Directiva nr. 78/1015 din 23 noiembrie 1978 privind nivelul sonor admisibil şi la dispozitivul de eşapament al motocicletelor stabileşte un sistem comparabil.
b2) Zgomotul produs de avioane [7, pp. 120230].
Reglementările comunitare în materie au intervenit
în cadrul politicii aeriene comune, normele de zgomot
s-au stabilit în prelungirea Convenţiei de la Chicago
privind aviaţia civilă internaţională şi utilizează tehnica declasării aeronavelor prea zgomotoase.
Directiva nr. 81/51 referitoare la limitarea emisiilor sonore ale aeronavelor sub-sonice din 20 decembrie 1979 urmăreşte, în principal, impunerea statelor
membre să se asigure că avioanele civile înmatriculate
ori utilizate pe teritoriul lor sunt con-forme cu valorile-limită prescrise de către Organizaţia Aviaţiei Civile
Internaţionale (OACI). Ea a fost consolidată prin Directiva nr. 89/629 din 4 decembrie 1989 privind limitarea emisiilor sonore ale avioanelor cu reacţie subsonice civile care exclud adjoncţiunea în registrele statelor membre a avioanelor care nu răspund normelor
mai exigente ale OACI. în sfârşit, Directiva nr. 92/14
din 2 martie 1992 referitoare la limitarea exploatării
avioanelor prevăzute în anexa 16 a Convenţiei privind
aviaţia civilă internaţională (care transpune o rezoluţie
a adunării generale a OACI din 1990) a prevăzut o
retragere graduală din registrele statelor membre a
avioanelor care nu corespund normelor de emisie sonoră incluse în capitolul III, cu excepţia celor a căror
masă maximă la decolare este inferioară valorii de 34
de tone şi care transportă mai puţin de 19 pasageri. De
la 1 aprilie 1995, avioanele care nu sunt conforme
acestor norme, chiar dacă numai celor din capitolul II,
nu pot să fie exploatate decât dacă beneficiază de un
prim certificat de valabilitate individuală eliberat de
mai puţin de 25 de ani.
În alţi termeni, avioanele de peste 25 de ani sunt
excluse de pe aeroporturile comunitare.
b3) Poluarea produsă de maşinile utilizate în aer
liber.
În Cartea Verde, Comisia Europeană a anunţat că
va pregăti o directivă-cadru care să privească poluarea
produsă de peste 60 de maşini utilizate în aer liber şi
care să constrângă fabricanţii să aplice o plachetă care
să indice nivelul de emisie sonoră garantată.
La nivelul dreptului pozitiv, şase directive particulare fixează valori-limită de emisie sonoră aplicabile la
tot atâtea tipuri de maşini. Ele se înscriu în cadrul mai
general al Directivei nr. 84/532 din 17 decembrie 1984
privind dispoziţiile comune materialelor şi maşinilor
de şantier, care a definit o procedură de examen comunitar de tip şi pentru nevoile căreia a trebuit să fie
fixate specificaţiile armonizate. Directivele particulare

privesc zgomotele produse de următoarele categorii de
maşini: motocompresoarele (Directiva nr. 84/535 din
17 septembrie 1984), macaralele (Directiva nr. 84/534
din 17 septembrie 1984), grupurile electrogene de
sudură (Directiva nr. 84/535 din 17 septembrie 1984),
grupurile electrogene de putere (Directiva nr. 84/536
din 17 septembrie 1984), spărgătoarele de beton şi
picamerele manuale (Directiva nr. 84/537 din 17 septembrie 1984) şi aparatele hidraulice (Directiva nr.
84/662 din 17 septembrie 1984).
Ca regulă generală, aceste directive prevăd că organismele acreditate acordă atestarea examenului comunitar de tip a maşinilor respective; acestea verifică
dacă nivelul puterii acustice a zgomotelor aeriene,
măsurat în condiţiile determinate, nu exclude valorilelimită fixate în raport cu tipul de obiecte. Atestatele
sunt eliberate pentru perioade fixate de directive, în
general de cinci ani, după care pot fi prelungite.
Nivelul de putere acustică garantat de către fabricant şi determinat în condiţiile prevăzute în anexa tehnică a directivei trebuie să figureze într-o manieră
vizibilă şi clară pe obiect.
b4) Zgomotul produs de maşinile de tuns iarba (gazonul). Directiva nr. 84/538 din 17 septembrie 1984
privind nivelul puterii acustice admisibile a maşinilor
de tuns iarba fixează valorile-limită de emisie, precizând că aceasta se aplică atât zgomotului aerian emis
în mediu, cât şi celui produs la locul de punere în
funcţiune. Se aplică regula autocertificării de către
constructori ori importatori, prin emiterea unui certificat de conformitate, pe baza unui proces-verbal de
examinare efectuat pentru fiecare tip de către un laborator acreditat. Există obligaţia indicării pe fiecare
obiect a nivelului de putere acustică maximal. Statele
membre ale Uniunii Europene pot să limiteze utilizarea maşinilor de tuns iarba în zonele pe care ele le
consideră sensibile.
b5) Poluarea sonoră provocată de aparatele domestice. Problema face obiectul Directivei nr. 86/594 din
1 decembrie 1986 privind zgomotul aerian emis de
aparatele domestice. Actul normativ nu se aplică echipamentelor concepute exclusiv pentru folosinţe industriale ori profesionale, celor care fac parte integrantă
dintr-o clădire ori din instalaţiile sale (aer condiţionat,
încălzire componentelor de echipament şi nici aparatelor acustice; câmpul său de aplicare este reprezentat de
maşinile fabricate pentru a fi utilizate în principal în
interiorul locuinţei.
Directiva permite statelor membre să impună publicarea de către fabricant ori de către importatorul în
comunitate a unei informaţii privind zgomotul aerian
emis de anumite familii de aparate, după metode definite de ele. Aceste specificaţii trebuie, de altfel, să fie
urmate chiar în caz de publicaţie spontană, adică în
afara oricărei obligaţii impuse de statul comunitar
respectiv. în scopul de a evita multiplicarea etichetelor
pe aparatele domestice, atunci când statul membru al
UE cere ca informaţia privind nivelul sonor să figureze pe una dintre ele, această informaţie trebuie să fie
atunci inclusă pe eticheta prevăzută în aplicarea Directivei nr. 79/530 din 14 mai 1979 privind informarea
asupra consumului de energie al aparatelor domestice
pe calea etichetării.
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Totodată, Directiva nr. 86/594 stabileşte liniile directoare care trebuie urmate de dispoziţiile naţionale
în materie, descriind metoda de măsurare a zgomotului efectiv. Ea cere în plus ca, dacă fabricantul ori importatorul nu retrage un lot cu defect de pe piaţă, să
corecteze imediat informaţia referitoare la zgomot. b6)
Protecţia împotriva zgomotului de vecinătate.
Principala reglementare în materie este cuprinsă în
Directiva 2002/99/CE din 25 iunie 2002 cu privire la
evaluarea şi gestionarea zgomotului de vecinătate.
Textul defineşte zgomotul de vecinătate ca fiind zgomotul exterior, nedorit sau dăunător, produs de activităţi umane. Pornind de aici, se stabileşte o abordare
comunitară comună a problemelor aferente, în scopul
evitării efectelor dăunătoare ale zgomotului de vecinătate, inclusiv ca poluare sonoră.
Pentru a asigura o dezvoltare durabilă a societăţii
în RM este necesar de a proteja aerul atmosferic de
impactul advers provocat de către sursele staţionare şi
mobile de poluare a aerului. Implementarea unui Program de monitoring a surselor de poluare aerului la
nivel naţional ar trebui să înceapă odată cu rezolvarea
unor probleme şi anume:
1. Ajustarea legislaţiei ecologice privind protecţia
aerului atmosferic la normele şi standardele europene,
deoarece la momentul actual procesul stabilirii unor
standarde noi nu are o orientaţie clar definită ( diferiţi
experţi se documentează din diferite surse). Aceasta
duce la tărăgănarea distribuirii noilor standarde instituţiilor statale, agenţiilor economici, persoanelor fizice. Din acest motiv se utilizează în continuare standardele vechi.
2. Elaborarea şi implementarea unui program de
investiţii necesare să ducă la instalarea în laboratoarele
ecologice ale IES şi ale întreprinderilor a unui utilaj de
măsurare şi prelevare a probelor performant care ar
corespunde cerinţelor actuale.
3. Pregătirea profesională a cadrelor laboratoarelor
ecologice, inclusiv şi reciclarea cadrelor peste hotare.
Am dori să menţionăm că deocamdată în RM nu se
duce evidenţa emisiilor în aer care au loc în sectorul
agricol. De asemenea, nu sunt estimate emisiile în
atmosferă ale unor substanţe toxice cum ar fi metalele
grele. Dintre sursele mobile nu se iau în consideraţie
trenurile care funcţionează pe motorină şi vehiculele
care practic nu circulă pe drumuri – maşini utilizate în
construcţii (excavatoare, macarale, buldozere etc.) şi
tractoarele. O problemă pentru Moldova ( care are o

climă uscată) este praful ce se ridică pe drumurile neasfaltate. Peste 5 mii km din drumuri (urbane şi interurbane) nu sunt pavate. Traficul de pe aceste drumuri
contribuie în mod considerabil la mărirea concentraţiilor de particule de diferite dimensiuni în aer. Aceste
particule suspendate conţin mult plumb, benzo-αpirină şi, posibil, alţi componenţi cancerogeni emişi de
mijloacele de transport care circulă mai ales prin localităţile urbane. Rezolvarea problemelor susmenţionate
desigur va duce la reducerea nivelului de poluare a
aerului atmosferic. Cu toate că societatea noastră se
află într-o perioadă de tranziţie şi ne confruntăm cu
multe greutăţi de ordin economic, aceste probleme
necesită să fie soluţionate cât mai urgent.
1. Este necesar de elaborat şi aprobat un nou set de
standarde care să devină baza asigurării aplicării standardelor în viitorul cel mai apropiat. Standardele trebuie să fie compatibile cu cele în vigoare în ţările,
membre ale UE, şi trebuie să satisfacă protocoalele
Convenţiei privind poluarea transfrontalieră a aerului
la distanţe lungi.
2. La momentul actual laboratoarele ecologice ale
Inspectoratului Ecologic de Stat cât şi cele departamentale nu dispun de un echipament complet adecvat
pentru a asigura efectuarea sistematică şi completă a
monitoringului surselor de poluare a aerului.
3. Controlul emisiilor în aerul atmosferic trebuie să
fie revăzut în scopul de a obţine rezultate cât mai
complexe şi veridice. Aceasta se referă la sursele staţionare de poluare şi la sursele mobile.
4. În scopul minimalizării impactului negativ al
transportului asupra aerului atmosferic, considerăm
necesar de a reveni la organizarea posturilor ecologice
de control în localităţile urbane şi pe drumuri, de a
asigura lucrul efectiv a acestor posturi în scopul trecerii la standardele europene pentru toate tipurile de
transport.
5. Este binevenită trecerea la folosirea gazului
comprimat şi lichefiat în calitate de combustibil pentru
transportul auto.
6. Una din cauzele poluării aerului atmosferic cu
gaze nocive este şi indiferenţa populaţiei faţă de necesitatea verificării periodice a stării tehnice şi ecologice
a mijloacelor de transport auto.
7. În localităţile urbane este necesar de utilizat cât
mai pe larg transportul electric (troleibuze, tramvaie),
iar pe viitor şi electromobilele.
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REZUMAT
În lucrarea dată se face o analiză generală a definițiilor principiilor de bază ale dreptului penal, propuse de
cercetătorii din ramura dreptului. După părerea autorului, pot fi reținute drept principii de bază ale dreptului penal:
legalitatea incriminării, legalitatea sancțiunilor de drept penal, infracțiunea – singurul temei al răspunderii penale (al
aplicării pedepsei sau măsurilor educative), principiul răspunderii penale subiective, personalitatea răspunderii penale, manifestarea exterioară obiectivă, individualizarea (proporționalitatea) represiunii penale. Dintre aceste principii,
în studiul de față se propune analiza doar a personalității răspunderii penale.
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SUMMARY
In this paper is made a general analysis of the definitions of the basic principles of criminal law, proposed by
the readers in the branch of law. In the author's opinion, they can be considered as basic principles of criminal law:
the lawfulness of incrimination, the lawfulness of penal sanctions, the offense - the sole ground of criminal liability
(punishment or educational measures), the principle of subjective criminal liability, the personality of criminal liability, objective objectivity, individualization (proportionality) of criminal repression. Among these principles, the
present study proposes to analyze only the personality of criminal responsibility.
Key words: criminal law, criminal norms, basic principles of criminal law, principle of subjective criminal
liability, personality of criminal liability.
1. Concept și fundament. În doctrina română,
principiile de bază(convențional denumite fundamentale) ale dreptului penal au fost definite ca: „idei directoare care călăuzesc elaborarea și realizarea normelor
de drept penal‖ [1]; „ideile sau orientările care călăuzesc și străbat întregul drept penal, întreaga activitate
de luptă împotriva infracțiunilor prin mijloace de drept
penal‖ [2]; „reguli de drept care conțin idei directoare,
cu un caracter mai mult sau mai puțin general, ce călăuzesc elaborarea și realizarea ordinii de drept penal‖
[3]; „ideile fundamentale ale unei societăți la un moment istoric dat cu privire la dreptul penal și care sunt

reflectate în instituțiile sale de bază (infracțiunea,
sancțiunile și răspunderea penală)‖ [4]; „ideile esențiale (de bază) ce guvernează întregul drept penal‖ [5];
„idei generale, orientări de bază care sistematizează
atât elaborarea, cât și interpretarea normelor penale,
asigurând unitatea legislației penale, concordanța
acesteia cu normele constituționale, cu spațiul juridic
european‖ [6].
2. În literatura juridică de la noi s-a afirmat că
principiile respective apar ca trăsături caracteristice
definitorii pentru autonomia dreptului penal în sistemul dreptului și că sunt reguli de drept care se oglin-
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desc în toate normele și instituțiile care alcătuiesc ramura dreptului penal, fiind deci prezente în întreaga
reglementare juridico-penală [7]. Ele servesc la caracterizarea de ansamblu a sistemului de reglementări din
Codul penal și la o orientare a teoreticienilor și practicienilor [8].
Aceste reguli de bază (principii de ramură) trebuie
să se reflecte în întreaga materie penală, iar doctrina
dorind să accentueze importanța acestora le denumește
în mod tradițional principii fundamentale ale dreptului
penal, terminologie pe care nu o recomandăm datorită
contradicției dintre termenii ce compun această expresie, cât și pentru faptul că acestea depășesc întotdeauna limitele unei ramuri de drept determinate (principiile fundamentale caracterizează sistemul de drept în
ansamblul său), în cadrul cărora tehnic nu am putea
vorbi decât despre existența unor principii specifice
fiecărei ramuri.
Principiile se regăsesc în conținutul normelor penale, dar nu sunt deduse din acestea, (această opinie
este în acord cu teza lansată de majoritatea specialiștilor români în teoria generală a dreptului [9] care consideră că principiile fundamentale se impun din afara
normelor juridice, le influențează, fundamentează și
sunt deasupra acestora – adăugirea noastră), așa cum
s-a afirmat uneori [10], deoarece originea lor este, de
regulă constituțională, astfel încât se impun ca un dat
deopotrivă atât legiuitorului penal în momentul elaborării normelor penale, cât și organelor judiciare în
momentul interpretării și aplicării textelor de drept
penal [11]. În această concepție, se consideră că trebuie reținute ca principii generale ale dreptului penal
numai acelea care sunt specifice acestei ramuri de
drept, nu și principiile constituționale generale, care se
aplică, în mod firesc, și în materie penală, cum este
cazul principiului egalității în fața legii, de pildă.
De altfel, această teză a autorilor de teoria generală
a dreptului fusese exprimată și reputatul penalist Vespasia V. Pella care afirma că „mai presus de legile
penale, există anumite precepte elementare din care
derivă aceste legi, mai presus de dreptul pozitiv există
un complex de principii, care sunt cunoscute de toți și
a căror respectare se impune oricui‖ [12].
Reținem sub acest aspect, observația pertinentă
conform căreia că principiul umanismului și al egalității cetățenilor în fața legii penale aparțin sistemului
dreptului și nu sunt specifice dreptului penal (toate
ramurile dreptului servesc la protecția și la dezvoltarea
personalității umane, iar cetățeanul este la fel de egal
în fața legii penale ca și în fața legii civile, administrative etc.), iar prevenirea faptelor prevăzute în legea
penală este un obiectiv al politicii penale și aparține
acestui domeniu [13].
Am adăuga la aceasta și faptul că unele principii
generale de drept penal (de pildă, principiul proporționalității represiunii penale) sunt consacrate explicit în
dreptul european sau rezultă implicit din anumite prevederi ale acestuia.
Datorită realității privind sorgintea în reglementarea europeană sau constituțională a principiilor generale ale dreptului penal, precum și diversității de opinii
exprimate cu privire la cadrul acestor reguli de bază
(idei conducătoare), ar fi de reflectat, dacă nu ar fi mai
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potrivită o tratare în această secțiune numai a acelor
principii de drept european și de drept constituțional
care se impun în mod specific și în materie penală,
urmând ca ideile directoare proprii unui grup de norme sau de instituții ale dreptului penal român, să fie
examinate în cadrul instituției în care se regăsesc cu
prilejul explicării acesteia.
Ele se deosebesc de principiile instituționale (speciale) care sunt specifice numai unui anumit domeniu
de reglementare a dreptului penal (de pildă, principiul
legii penale mai favorabile) și care se subordonează
principiilor de bază proprii dreptului penal.
Ambele categorii cunosc și unele excepții, derogări
de strictă interpretare, denumite impropriu tot principii
(de pildă, regula ubicuității).
În opinia noastră, principiile de bază (numite doar
convențional fundamentale întrucât nu sunt specifice
dreptului în ansamblul său) ale dreptului penal sunt
idei călăuzitoare care caracterizează una dintre cele
trei instituții principale ale dreptului penal: infracțiunea, infractorul și sancțiunile de drept penal și care
servesc legiuitorului la elaborarea normelor penale
generale și speciale.
3. Enumerare. În literatura de specialitate nu există o unanimitate de păreri cu privire la cadrul principiilor generale (de bază) ale dreptului penal, unele
desprinzându-se din dispozițiile legii fundamentale,
iar altele fiind explicit prevăzute în legea penală generală (legalitatea incriminării și sancțiunilor de drept
penal).
Profesorul Vintilă Dongoroz [14] susținea că trei
sunt principiile fundamentale ale dreptului penal: democratismul [15], umanismul și legalitatea (este vorba
de legalitate în general, nespecifică unei ramuri sau
alteia), considerând că acestea stau la baza întregii
reglementări și sunt reflectate în toate instituțiile și
normele care formează conținutul respectivei reglementări, precum și că servesc la caracterizarea de ansamblu a sistemului de reglementări, idei pe baza cărora discipolul acestuia conchidea că ne aflăm în fața
unor principii ale sistemului dreptului în ansamblul
lui, deoarece aceste principii nu mai reflectă specificul
dreptului penal, ci se reflectă și asupra dreptului penal
așa cum se răsfrâng asupra tuturor ramurilor dreptului
[16].
Regretatul cercetător George Antoniu considera că
principiile de bază ale dreptului penal sunt: legalitatea
incriminării, a pedepselor, a măsurilor educative și de
siguranță; vinovăția (răspunderea penală subiectivă);
manifestarea exterioară obiectivă (este exclusă posibilitatea condamnării unei persoane pentru gândurile
sale); caracterul personal al atribuirii infracțiunii, implicit al tragerii la răspundere penală și al aplicării
pedepsei (este exclusă răspunderea penală pentru altul); răspunderea penală, aplicarea și executarea pedepsei numai pe temeiul săvârșirii unei infracțiuni (nu
este posibilă luare unei măsuri punitive ante delictum);
principiul dublei esențe a pedepsei – măsură de constrângere și mijloc de reeducare (este un rău pe care îl
suferă condamnatul, pedeapsa fiind aplicată în raport
cu fapta comisă și cu vinovăția făptuitorului); individualizarea judiciară a sancțiunii (echilibrarea pedepsei
în raport cu toate elementele obiective și subiective

implicate în evaluarea faptei și a făptuitorului) și sancționarea minorului potrivit unui regim special determinat de condițiile proprii ale acestor făptuitori [17].
Profesorul Costică Bulai, un alt discipol al profesorului Vintilă Dongoroz, includea în această categorie: principiul legalității, principiul egalității în fața
legii penale, umanismul dreptului penal, prevenirea
săvârșirii faptelor prevăzute de legea penală, infracțiunea ca singur temei al răspunderii penale, personalitatea răspunderii penale și a pedepsei, individualizarea
sancțiunilor de drept penal [18].
După alți autori, erau grupate în această categorie,
principii precum: apărarea prin mijloace de drept penal a ordinii de drept împotriva infracțiunii (scopul
dreptului penal), legalitatea, democratismul și umanismul dreptului penal [19] ori legalitatea răspunderii,
legalitatea incriminării și pedepsei, caracterul personal
al răspunderii penale, individualizarea răspunderii
penale și umanismul dreptului penal [20]; sau reacția
socială împotriva infracțiunilor, legalitatea, umanitar,
incriminarea faptelor care prezintă un anumit pericol
social, egalitatea în fața legii penale, prevenirea faptelor prevăzute de legea penală [21]; ori legalitatea incriminării, incriminarea ca infracțiuni numai a faptelor
cu un anumit grad de pericol social, infracțiunea este
unicul temei al răspunderii penale, legalitatea pedepselor, a măsurilor și a regimului de executare a pedepselor, individualizarea sancțiunilor de drept penal și instituirea unui regim sancționator special pentru infractorii minori, egalitatea în fața legii penale, umanismul
dreptului penal [22]; ori legalitatea incriminării, răspunderii penale și sancțiunilor de drept penal (principiul legalității penale), egalitatea în fața legii penale,
umanismul dreptului penal și personalitatea legii penale [23].
În prezent, sunt considerate drept principii de bază
ale dreptului penal: principiul legalității incriminării și
al pedepsei, principiul caracterului personal al răspunderii penale, principiul individualizării (proporționalității), principiul minimei intervenții (subsidiarității) și
principiul umanismului [24]; ori principiul legalității
incriminării, principiul legalității sancțiunilor de drept
penal, principiul prevenirii faptelor prevăzute de legea
penală, principiul umanismului, principiul egalității în
fața legii penale [25]; sau principiu legalității incriminării și pedepselor, principiul egalității în fața legii,
principiul răspunderii penale subiective, principiul
răspunderii penale personale, principiul proporționalizării și al individualizării sancțiunilor penale, principiul unicității răspunderii penale [26]; ori principiul legalității incriminării și a sancțiunilor de drept penal,
principiul umanismului dreptului penal, principiul
proporționalității protecției penale, principiul prevenirii și combaterii prompte a infracțiunilor [27].
4. Analiză. După părerea noastră, pot fi reținute
drept principii de bază ale dreptului penal: legalitatea
incriminării, legalitatea sancțiunilor de drept penal,
infracțiunea – singurul temei al răspunderii penale (al
aplicării pedepsei sau măsurilor educative), principiul
răspunderii penale subiective, personalitatea răspunderii penale, manifestarea exterioară obiectivă, individualizarea (proporționalitatea) represiunii penale.

Dintre aceste principii, în studiul de față ne propunem să analizăm doar personalitatea răspunderii penale.
5. Personalitatea răspunderii penale (răspunderea pentru fapta proprie)
a) Răspunderea pentru fapta proprie care incumbă
persoanei fizice reflectă caracterul personal al aplicării și executării pedepsei ori al altei sancțiuni de drept
penal, dreptul penal român excluzând răspunderea
pentru fapta altuia ori o răspundere colectivă (a unui
grup de persoane pentru fapta unei singure persoane,
indiferent de relațiile dintre acestea).
Fundamentul acestui principiu este desprins din
prevederile art. 23 al legii fundamentale care, consacrând dreptul la libertatea individuală și siguranța persoanei, implicit ocrotește și securitatea juridică a persoanei în raporturile cu statul, una dintre garanțiile
acesteia fiind și personalitatea răspunderii penale [28],
părere pe care o împărtășim. În consecință, acest principiu se impune și legiuitorului penal în activitatea de
legiferare, nu doar judecătorului în opera de interpretare și aplicare a legii penale în cazuri concrete.
Principiul personalității răspunderii penale reprezintă o garanție a libertății persoanei [29].
După alți autori [30], fundamentul regulii de bază
examinate se regăsește în dispozițiile relative la legalitatea sancțiunilor de drept penal ori în cele referitoare
la criteriile de individualizare care trimit și la „persoana infractorului‖.
Chiar dacă prin concept, regula de bază examinată
presupune ca doar cel care a săvârșit infracțiunea să
suporte consecințele acesteia, în realitate se admite că
indirect unele efecte ale sancțiunilor de drept penal
aplicate inculpatului se răsfrâng și asupra unor terți
(de pildă, asupra membrilor familiei acestuia atunci
când pedeapsa aplicată este amenda).
Personalitatea sancțiunilor de drept penal exclude
solidaritatea existentă în materie civilă, atunci când
pedepsele aplicate (de exemplu, amenda) ori măsurile
luate (de pildă, confiscarea specială) față de subiecții
activi ai infracțiunii sunt de natură patrimonială.
Principala consecință a acestui principiu este interzicerea aplicării directe a unei sancțiuni penale unei
persoane în considerarea unei infracțiuni comise de
altă persoană [31], principiul fiind compatibil și cu
ipoteza în care pedeapsa aplicabilă tuturor participanților la încăierare este agravată datorită împrejurării că
unul dintre aceștia a rămas neidentificat [32].
După cum este îndeobște cunoscut moartea inculpatului reprezintă unul dintre cazurile de stingere a
acțiunii penale (și implicit a aplicării unei pedepse)
exercitate de stat prin intermediul organelor judiciare
asupra celui care a comis o faptă penală, astfel încât
răspunderea penală care-i revenea subiectului activ
(persoană fizică) al infracțiunii nu poate fi transferată
asupra moștenitorilor săi după moartea sa.
Situația se schimbă atunci când sancțiunea aplicată
este confiscarea, iar infractorul a decedat. Atât doctrina [33], cât și practica [34] de la noi, sunt de părere că
măsura de siguranță a confiscării operează in rem,
bunul urmând a fi confiscat chiar dacă între timp a
trecut în patrimoniul altei persoane(de pildă, confisca-
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rea specială poate fi luată asupra unui bun care a intrat
în masa succesorală după decesul infractorului).
În ceea ce privește confiscarea prin echivalent, s-a
propus [35] ca în acest caz moștenitorii să fie obligați
la plata echivalentului bunului în limita activului succesoral, indiferent de modalitatea de acceptare a succesiunii. Soluția este greu de conciliat cu principiul
caracterului personal al răspunderii penale atâta timp
cât nu se poate stabili că echivalentul bunului se află
în masa succesorală (de pildă, dacă infractorul a pierdut bunul sau l-a încredințat unei persoane neidentificate de moștenitori, cazuri în care aceștia s-ar vedea
obligați să plătească din moștenirea ce le revine contravaloarea bunului deși acesta nu a intrat în masa
succesorală) [36].
b) În doctrină s-a susținut în mod just că personalitatea sancțiunilor de drept penal este compatibilă cu
răspunderea penală a persoanei juridice atâta vreme
cât sancțiunea aplicată persoanei juridice nu-i atinge
pe membrii acesteia decât indirect (efectul de ricoșeu),
iar regula de bază examinată chiar incumbă introducerea unei astfel de răspunderi [37].
Radierea persoanei juridice (pierderea personalității juridice) reprezintă un alt impediment de punere în
mișcare a acțiunii penale sau al exercitării acesteia,
după caz, astfel încât răspunderea penală care-i revenea subiectului activ (persoană juridică) al infracțiunii

nu poate fi transferată asupra succesorilor săi după
pierderea personalității sale.
Din această perspectivă, considerăm că dispozițiile
art. 151 care, în anumite condiții, permit posibilitatea
angajării răspunderii penale față de o altă persoană
juridică decât cea care a comis infracțiunea în ipoteza
în care aceasta, după săvârșirea infracțiunii, și-a pierdut personalitatea juridică prin fuziune, absorbție sau
divizare reprezintă o veritabilă excepție [38] de la
principiul personalității sancțiunilor de drept penal.
Indiferent de rațiunea acestui text, el este susceptibil
de unele critici de neconstituționalitate, iar la o modificare viitoare a Codului penal ar trebui înlăturat
revenindu-se astfel la soluția adoptată de legiuitorul
român din 2006 care nu a instituit o atare posibilitate
de consacrare a răspunderii pentru fapta altuia.
În doctrina română, s-a demonstrat convingător că
textul în discuție nu se justifică întrucât contravine
vechii reguli potrivit căreia moartea infractorului înlătură răspunderea penală fiindcă încetarea persoanei
juridice are, în drept, aceeași semnificație ca și moartea individului, iar pe de altă parte, nesocotește regula
de drept civil (art. 244 și urm. C. civ.), potrivit căreia
persoana juridică încetează de a avea ființă, între altele, prin comasare, divizare totală sau dizolvare, precum și funcțiile retributive și de prevenție ale pedepsei
[39].
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Uniunea Europeană este întemeiată pe principiile
libertăţii, democraţiei, respectării drepturilor omului şi
a libertăţilor fundamentale, precum şi a statului de
drept[1]. Conform Tratatul privind Uniunea Europeană orice stat european care respectă aceste principii
poate solicita să devină stat membru al Uniunii. Astfel Olli Rehn spunea că: procesul construcţiei europene are la bază clar enunţate şi că nu frontierele, ci valorile definesc Europa [2].
Comisia europeană a adoptat o Strategie privind
politica de extindere ulterioară, cuprinzând şi un raport special despre capacitatea de integrare a UE. Comisia a luat în considerare „lecţiile învăţate‖ din cele
cinci valuri de extindere şi în vederea îmbunătăţirii
procesului de aderare propune câteva măsuri:
 capacitatea de a integra anumite state va fi analizată pe parcursul etapelor-cheie ale procesului de
extindere a UE. Aceste aprecieri vor include referiri la
impactul asupra instituţiilor, bugetului şi politicilor
UE, în special asupra politicilor structurale şi celor
agrare;
 rezultatele dialogului politic şi economic vor fi
incluse la capitolul negocieri;
 o utilizare mai sistematică a criteriilor, oferind
criterii concrete pentru deschiderea şi finalizarea negocierilor în cadrul capitolelor individuale de negocieri;
 domenii ca reforma judiciară, capacitatea administrativă, lupta împotriva corupţiei şi a crimei organizate trebuie abordate încă de la etapa iniţială a
procesului de negocieri.
Fiecare decizie care vizează aderarea unui stat la
UE trebuie luată prin proceduri democratice, fiind
nevoie de a duce noţiunea de „extindere‖ mai aproape
de cetăţeni.
Comisarul responsabil de extindere Olli Rehn, a
declarat cu referire la această decizie a Comisiei că
extinderea este o modalitate esenţială prin care UE
poate să extindă stabilitatea, democraţia şi prosperitatea în Europa. Acest proiect are nevoie de un larg suport din partea populaţiei europene. Din aceste considerente, percepem necesitatea unui compromis în privinţa extinderii UE, care la rândul său să ţină cont de

valoarea strategică a acesteia, dar în acelaşi timp să
asigure capacitatea de funcţionare a UE. UE a semnat
tratatul de aderare cu Croaţia. Această ţară va face
parte din UE începând cu 1 iulie 2013 şi, până la data
respectivă, mai are de îndeplinit câteva condiţii.
UE continuă să îşi consolideze relaţiile cu Islanda,
inclusiv în domeniul energiilor regenerabile şi al combaterii schimbărilor climatice. Negocierile de aderare
decurg bine. Turcia trebuie să facă eforturi mai mari
pentru a îndeplini cerinţele în materie de drepturi politice şi fundamentale, inclusiv pe cele referitoare la
libertatea de expresie. Şi alte obligaţii sunt prioritare,
cum ar fi îmbunătăţirea relaţiilor cu Republica Cipru.
Fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei aşteaptă decizia guvernelor UE cu privire la recomandarea
Comisiei de deschidere a negocierilor. Albania ar
urma să primească statutul de ţară candidată în momentul în care va realiza anumite reforme-cheie. Bosnia şi Herţegovina a făcut progrese limitate în direcţia îndeplinirii condiţiilor iniţiale impuse de UE. Au
început negocierile de aderare cu Muntenegru, iar
Serbia este recunoscută în prezent ca ţară candidată,
ceea ce dovedeşte, o dată în plus, că atunci când se fac
reforme UE îşi ţine promisiunile. Negocierile cu Kosovo (în temeiul Rezoluţiei 1244/99 a Consiliului de
Securitate al ONU) pe marginea unui acord de asistenţă comercială şi financiară ar putea începe de îndată ce
această ţară va îndeplini o serie de condiţii esenţiale.
Guvernele UE analizează recomandările şi vor lua
decizii cu privire la fiecare dintre aceste ţări. Între
timp, Comisia continuă să le sprijine în realizarea reformelor necesare.
În prezent, Uniunea Europeană a stabilit următoarele priorităţi ale strategiei de extindere:
- să consolideze statul de drept şi reforma administraţiei publice;
- să garanteze libertatea de exprimare în massmedia;
- să consolideze cooperarea regională şi reconcilierea în Balcanii de Vest;
- să sprijine redresarea economică a ţărilor candidate sau potenţial candidate şi să includă economiile
acestora în Strategia Europa 2020;
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- să dezvolte reţelele de transport şi de energie.
În afară de Balcani, extinderea UE poate avea ca
obiect de dezbatere asupra ultimelor sale frontiere –
statele estice. În ce priveşte Caucazul de Sud, deşi
există voinţă politică în această direcţie în aceste state,
mai ales în Georgia şi Armenia, şansele lor de aderare
sunt privite cu mare scepticism, deşi nu negăm că s-ar
găsi argumente economice sau geopolitice în favoarea
acestora. Loukas Tsoukalis cu privire la ultimele frontiere estice ale UE, afirmă că este foarte dificil să ne
imaginăm, chiar şi într-un viitor îndepărtat, state ca
Rusia, Ucraina şi Georgia în interiorul Uniunii.
Alan Dingsdale consideră că e puţin probabil ca
Albania, Belarus, Ucraina şi Rusia să fie vreodată admise în UE. Belarus şi-ar putea asuma angajamente
europene, dacă ar veni la putere un regim democratic
pro-european şi ar putea genera procese similare statelor baltice de diminuare a influenţei Rusiei. De necesitatea unor astfel de procese, nu sunt scutite nici Ucraina şi nici Republica Moldova. Cercetătorul Anthony
Giddens acceptă ideea că într-o zi ar putea adera la UE
state ca Ucraina, Republica Moldova şi chiar Belarus,
însă precizează că acest lucru ar agita serios Rusia şi
relaţiile ei cu UE, iar renunţarea la aceste state ar
compromite şansa acestor ţări de a se dezvolta. Acelaşi autor este împotriva acceptării în UE a statelor din
Caucazul de Sud şi a Turciei, chiar dacă aceasta din
urmă este membru NATO [3].
Unul dintre oponenţii sau scepticii cu privire la extinderea în Europa de Est, Heather Grabbe de la Centrul pentru Reforme Europene, a spus: ―Belarus este
prea autoritară, Moldova prea săracă, Ucraina prea
mare, şi Rusia prea înfricoşătoare, pentru ca UE să
aibă intenţia să acorde acestor ţări calitatea de membru
într-un viitor apropiat‖. Salome Zourabichvili afirmă
că şi în cazul cel mai pesimist, în care „Europa decide
de a nu se mai extinde, ar trebui să facă şi mai mult
pentru vecinii săi, ea ar trebui să exporte mai multă
democraţie, mai multă stabilitate, prosperitate şi securitate‖. Cu toate acestea, politica de extindere a UE
trebuie să continue, dacă UE vrea să-şi sporească rolul
pe arena mondială, mai ales că logica şi filosofia extinderii UE mai curând se înscrie în ceea ce Comisarul
Olli Rehn spunea că viitoarele provocări ale UE vor
consta în întâlnirea cu noi frontiere şi nu în retragerea
în spatele acestora.
În cele ce urmează voi desfăşura cazul Turciei, ca
ţară candidată a UE.
Turcia are un acord de asociere la UE încă din
1963. Deşi beneficiază de statutul de aliat în NATO,
de sprijinul diplomatic al Washingtonului în chestiunea aderării şi lobby-urilor numeroaselor comunităţi
turceşti din Europa, având o parte deloc neglijabilă a
economiei bazată pe investiţiile marilor firme europene, Turcia nu are la acest moment decât un statut de
candidat dificil.
Situaţia Turciei, ţară cu un standard de democraţie
discutabil, este simptomatică în chestiunea limitelor de
extindere ale Uniunii. Cu o populaţie preponderent
musulmană, de 65 mil. locuitori, şi o suprafaţă (întinsă
pe 2 continente) cât o pătrime din actualul areal comunitar, Turcia ar modifica, prin includerea sa, caracterul unitar european şi, de ce să nu, creştin al Uniunii.
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Ar oferi în schimb noi vecini interesanţi doar din
punct de vedere al competiţiei geo-strategice pentru
controlul resurselor din regiunea Asiei Centrale, a
Mării Caspice şi a Orientului Mijlociu, dar exportator
tradiţional de terorism islamic, droguri, trafic de arme
şi carne vie. Mai mult, Uniunea ar moşteni gravele
probleme etnice ale minorităţii kurde, sursă de război
civil şi diferende teritoriale cu alte 2 ţări (Iran şi Irak)
în încercarea de prevenire a proclamării unui
Kurdistan independent. Sistemul decizional comunitar
ar suferi ajustări esenţiale, Turcia fiind îndrituită să
revendice în consiliu un număr similar de voturi celor
4 mari actori: Germania, Franţa, Marea Britanie şi
Italia. Din punct de vedere al integrării economice,
Turcia ar trebui să devină cel mai mare consumator al
fondurilor structurale în detrimentul actualilor nou
veniţi din Europa de Est, despre care nu ştim deci cum
vor vota în chestiunea invitării Ankarei.
Integrarea unui stat precum Turcia este considerată
o veritabilă hazardare politică cu grad de risc economico-financiar ridicat pentru bugetul comunitar.
Dacă privim pe hartă observăm că în afara de Iran
şi Irak, odată cu aderarea Turciei, apar noi vecini, cum
ar fi: Siria, Armenia (conflictul din Nagorno
Karabach), Georgia (confruntată la randu-i cu spectrul
războiului civil secesionist în Osetia de Sud – pupila
Moscovei).
Un alt aspect de natură geo-politica l-ar constitui
situarea Turciei în apropierea atât a surselor energetice
vitale din Caspică şi Caucaz.
Nici argumentul soluţionării implicite a conflictului cipriot nu rezistă atâta vreme cât aliaţi fiind în cadrul NATO, Turcia şi Grecia au continuat să aibă o
relaţie deloc benefică organizaţiei.
Este de presupus că Turcia nu o să poată să adere
la Uniunea Europeană, acest lucru fiind cauzat de problemele financiare la care este supusă. Un stat cu o
suprafaţă mare, dar sărac, care în momentul aderării
va avea nevoie de o finanţare substanţială din partea
statelor membre ale UE. Acest lucru nu este cuprins în
bugetul Uniunii, care este deja elaborat. Sunt semnale
potrivit cărora negocierile or să dureze chiar mai mult,
Turcia având de armonizat nu mai puţin de 35 de capitole importante în legislaţia naţională. Teoretic, în
final s-ar putea ca nici să nu fie admisă, însă până în
prezent nici o candidatură nu a fost respinsă de către
Comisia Europeană. În mod special, Ankara va întâmpina dificultăţi pentru a se alinia la practicile europene
în ceea ce priveşte protecţia mediului, având de investit miliarde de euro, legislaţia muncii şi a protecţiei
sociale vor trebui refăcute, să elimine orice fel de discriminare, iar ajutoarele acordate regiunilor sărace şi
anumitor ramuri industriale vor fi suspendate.
Opinia publică, în marea ei majoritate, nu vrea ca
Uniunea Europeană să continue procesul de extindere,
în special când vine vorba de Turcia. Respingerea
Constituţiei Europene a însemnat fără echivoc: „Nu
pentru o uniune sans frontieres―. Sondajele de opinie
realizate în ultimul timp confirmă aversiunea faţă de
aderarea a noi state, mai ales în cazul Turciei. 42% din
cetăţenii francezi consideră că identitatea lor este mai
degrabă ameninţată de planurile de extindere ale Bruxelles-ului, în loc să-i protejeze. Decizia luată, de în-

cepere a negocierilor cu Turcia, este departe de ceea
ce înseamnă un proces democratic, fiind impusă împotriva voinţei populare. Aceste cuvinte se pot citi în
presa franceză, austriacă, germană, etc.
În concluzie, Comisia Europeană a recomandat începerea negocierilor de aderare a Turciei la Uniunea
Europeană, pe baza progreselor făcute în domeniul
drepturilor omului şi al economiei. Reformele constituţionale au fost completate prin pachete legislative ce
aveau rolul de a scoate Turcia din criză. Rolul armatei
în politica statului a fost limitat pentru a corespunde
criteriilor europene. Turcia şi-a liberalizat sistemul
politic şi a relaxat restricţiile din domeniul libertăţii
presei şi al dreptului la libera asociere şi exprimare.
Minorităţile au căpătat dreptul de a studia şi de a se
exprima în limba maternă. Ankara a abolit pedeapsa
cu moartea şi a luat măsuri pentru a elimina tortura în
timpul interogatoriilor şi a reformat sistemul juridic.
În sud-estul Turciei a fost ridicată starea de urgenţă
impusă de confruntările cu minoritatea kurdă, care a
condus de-a lungul vremii la abuzuri ale armatei în
regiune. Guvernul Turciei a reuşit să reducă inflaţia şi
să obţină o creştere economică.
Oficial, Turcia cere aderarea la Uniunea Europeană pentru întărirea economiei sale, graţie deschiderii
pieţelor comunitare. În prezent, UE îi acordă deja un
miliard de euro, ca ajutor anual. Este de înţeles că
numeroase cercuri financiare europene se aşteaptă la
profit de pe urma acestei extinderi şi este de aşteptat
că lărgirea înseamnă şi delocalizarea industriei europene, dar şi intrarea micului - dar performantului complex militar israeliano-turc în concurenţă directă
cu industriile europene. Să nu mai vorbim de forţa de
muncă ieftină. Despre toate acestea a avertizat Comisarul pentru agricultura al Uniunii, Franz Fischler:
Costul anual al acestei aderări pentru bugetul european, doar în sectorul agricol, va fi mai mare decât
pentru cele 10 ţări recent admise în UE.
Aderarea Turciei la Uniunea Europeană semnifică
pentru Ankara o schimbare majoră în structurile de
producţie şi pentru satele turceşti, iar pentru Bruxelles
un cost adiţional care poate fi comparat în mare cu cel
al lărgirii. Este dificil să se avanseze o cifră exactă a
acestor costuri şi de aceea e important să se facă o
analiză a impactului a adăugat Franz Fischler. În sfârşit, el a subliniat că un acord favorabil în ceea ce priveşte candidatura Turciei nu va semnifica că procesele
şi conceptele de integrare în Politica Agricolă Comună
utilizate pentru celelalte zece noi state membre vor
putea fi aplicate şi în cazul Turciei.
Rolul important pe care poziţia geografică i-o conferă în zona va implica, treptat, o reconsiderare a geopoliticii europene. După aderarea Turciei vom vorbi
despre un spaţiu comunitar ale cărui frontiere vor
ajunge până în Orientul Mijlociu şi în Caucaz, zone
strategice, instabile din punct de vedere al securităţii,
dar bogate în resurse energetice. O simplă privire analitică a hărţii ne arată că aceste zone strategice instabile corespund sferei de influenţă geopolitică a Turciei,
a rivalităţilor istorice în care a fost implicată. Pusă în
faţa conflictelor din Caucaz şi abordând direct tensiunile din Irak, Iran şi Siria, Uniunea Europeană va trebui să-şi consolideze segmentul de apărare şi de secu-

ritate, să suplimenteze bugetul pentru acest sector, şi
nu în ultimul rând să gestioneze din perspectiva valorilor sale, focarele existente. Pentru a răspunde tuturor
acestor exigenţe, Bruxelles-ul va trebui să dea consistenţă dimensiunii externe a politicii sale şi să-şi definească în termeni clari noua viziune geopolitică. Se va
încerca astfel un transfer de stabilitate din interiorul
graniţelor europene spre zonele tensionate din imediata sa vecinătate.
Responsabilităţile pe care Uniunea Europeană este
dispusă să şi le asume ţin de mizele pe care le generează contextul geopolitic global, de scena pe care va
acţiona. Din aceasta perspectivă, atât Turcia cât şi UE
evoluează într-un mediu regional cu conexiuni multiple de tip reţea şi într-un mediu internaţional în recompunere. Spaţiul Mării Mediterane şi al Mării Negre, accesul la resursele din Orientul Mijlociu, includerea în limitele sale a unui segment important din
traseele energetice, sunt elemente de bază ale raţionamentului făcut în favoarea deschiderii negocierilor de
aderare.
Abandonarea Turciei, ar putea avea consecinţe nefaste pentru promovarea reformelor şi stabilitatea politică în unul din cele mai laice state islamice. De aceea
este important, în opinia unor autori, ca să se consolideze opinia publică în acord cu partidele interesate
privind realităţile în procesul de aderare al Turciei şi
de a nu admite destabilizări a situaţiei şi efecte negative asupra procesului de negocieri [4]. Cancelarul german Angela Merkel şi alţi politicieni europeni sunt de
părere că UE ar trebui să-i ofere Turciei un „parteneriat privilegiat‖ în schimbul statutului de ţară membră,
deşi acest tip de parteneriat nu este definit în niciun
document al UE, ceea ce lasă, de asemenea, loc de
diverse interpretări privind caracterul relaţiilor UE Turcia. Fostul preşedinte francez Valery Giscard
d‘Estaing s-a arătat convins că Turcia nu va deveni
membru UE şi în aceste condiţii el accentuează faptul
că UE ar trebui să fie onestă în privinţa acestui stat şi
să-i ofere o alternativă viabilă la cea a statutului de
membru [5]. Lucian Boia califică aderarea Turciei la
UE ca „un risc pentru Europa, care nu încetează să
cântărească argumentele pro şi contra, fără a îndrăzni
să ia o hotărâre definitivă‖. Religia pe lângă aspectele
legate de agricultură sau drepturile omului sunt cele
mai vulnerabile domenii, pentru a nu mai vorbi despre
ritmul de creştere demografică în această ţară, care
după anumite prognoze, în câteva decenii va avea populaţia mai mare decât a oricărui stat din UE. Nu trebuie neglijat nici faptul că odată aderat la UE, acest
stat va avea frontieră cu state nu prea agreate de SUA,
unul din partenerii strategici ai UE.
Necesitatea extinderii UE în continuare este deseori privită ca un proces de asimilare a noi forţe, care să
contribuie la formarea unei entităţi puternice pe arena
mondială, prin populaţie, potenţial economic şi piaţă
de desfacere, cât şi capacitatea de apărare şi soluţionare a diferitelor probleme nu doar a acestei entităţi şi la
nivel global.
În statele care vor să adere la UE, unde există deja
angajamente şi voinţă politică, este necesar de a se
forma gradual ceea ce se numeşte sentimentul de identitate europeană, de a te numi european, element cru-
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cial pentru ca procesul extinderii, dar şi integrarea
europeană, să se producă cu succes, deoarece „este
imposibil de a concepe Europa fără europeni‖ [6],
adică fără a avea spiritul de cetăţean european.
Indubitabil, extinderea în continuare a UE, indiferent de numărul de state, solicită o reformare instituţională a Comunităţii, fapt prevăzut de Tratatul de la
Lisabona, pentru ca UE să poată în secolul XXI să fi e
o Uniune Europeană activă, eficientă şi puternică,
capabilă să-şi apere interesele şi valorile statelor
membre şi a cetăţenilor săi, aşa cum afirma preşedintele Comisiei Europene José Manuel Barroso.
În concluzie, atât Republica Moldova, cât şi alte
state care aspiră la UE, este important să înţeleagă,
după cum spunea în cadrul unei vizite în Polonia, Primul-ministru al Marii Britanii Tony Blair, că „în UE

nu există locuri garantate. Reforma este singurul bilet
de intrare‖. Rezultate importante se pot obţine, în mod
evident, cu sprijinul Comunităţii europene prin diverse
programe şi proiecte. Dar politica extinderii ţine cont
şi de geopolitică, dar şi de interesele specifice ale Statelor membre.
Procesul de aderare la UE este un puternic stimul
şi motivare pentru statele candidate, astfel că extinderea va continua până când se vor respecta aceleaşi
reguli de joc de către noii jucători în condiţii regionale
şi internaţionale favorabile, până când extinderea va
genera probleme de nerezolvat pentru UE, sau până
când se va epuiza criteriul geografic prevăzut de Tratatul UE în ce priveşte şansele unui stat european la
aderare [7].
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Un subiect prioritar al strategiilor Uniunii Europene este integrarea şi protejarea tinerilor în muncă. De altfel,
recesiunea economică resimţită atât la nivel naţional, cât şi european, a determinat adoptarea de iniţiative în domeniul ocupării, în vederea asigurării competitivităţii economice la nivel european.
Cuvinte cheie: protecția oferită tinerilor, integrarea în muncă, șomaj, educație, contract de muncă, Directive
UE.
THE PROTECTION OF YOUNG PEOPLE IN INTERNATIONAL LEGISLATION
GUJA Alexandru,
PhD Student,
University of European Studies of Moldova
SUMMARY
A priority issue of the European Union's (EU) strategies is the integration and protection of young people at
work, namely the social inclusion of young people, the adoption of measures and initiatives in the field of employment, in order to ensure economic competitiveness at European level.
Key words: protection granted to young people, labor integration, unemployment, education, work contract,
Directives EU.

34

La nivel internaţional, Organizaţia Internaţională a
Muncii [6] a adoptat o serie de convenţii şi recomandări care vizează protecţia copiilor şi a adolescenţilor
în muncă, iar instrumentele OIM privind munca tinerilor s-au concentrat pe trei mari direcţii:
- stabilirea unei vârste minime pentru încadrarea în
muncă;
- realizarea unui examen medical la încadrarea în
muncă;
- interzicerea muncii de noapte a tinerilor .
Cele mai importante instrumente al OIM privind
munca copiilor sunt Convenţia nr. 138 cu privire la
vârsta minimă din 1973 [1] şi Recomandarea nr. 146
din acelaşi an, adoptate din necesitatea creării unui
instrument general asupra acestui subiect, care să înlocuiască treptat reglementările existente Care se aplică
unor sectoare economice limitate, în scopul abolirii
totale a muncii copiilor. Convenţia OIM nr. 138 reprezintă o consolidare a principiilor care au fost stabilite
în cadrul diferitelor instrumente anterioare şi se aplică
tuturor sectoarelor economice de activitate.
Prin acest instrument juridic s-a urmărit implementarea unor politici naţionale de interzicere a muncii
copiilor şi de mărire în mod progresiv a pragului de
vârstă la care minorul se poate încadra în muncă, pentru o mai bună dezvoltare fizică şi psihică (art. 1). Potrivit convenţiei, noţiunea de copil se aplică tuturor
persoanelor cu vârsta de până la 18 ani. Astfel, se impune statelor membre care o ratifică să stabilească
vârsta minimă de încadrare în funcţie de finalizarea
cursurilor şcolare obligatorii, dar această vârstă să nu
fie mai mică de 15 ani.
Totodată, se stabileşte că vârsta minimă de încadrare în orice fel de funcţie, de folosire în orice fel de
muncă, ce prin natura sa sau prin condiţiile în care se
exercită este susceptibilă de a dauna sănătăţii, securităţii sau moralităţii adolescenţilor nu trebuie să fie sub
18 ani.
De la prevederile convenţiei sunt exceptate:
- munca efectuată de copii sau adolescenţi în instituțiile de învăţământ general, în şcolile profesionale
sau tehnice ori în alte institute de formare profesională, iar pe de altă parte, munca efectuată de persoane
sub 14 ani în întreprinderi, dacă această muncă se prestează în conformitate cu condiţiile stabilite de autoritatea competentă după consultarea organizaţiilor» celor care angajează şi ale lucrătorilor, interesate, dacă
astfel de organizaţii există, şi dacă fac; parte integrantă
fie:
a) dintr-o şcoală sau dintr-un curs de formare profesională a cărui responsabilitate revine conducătorului unei şcoli sau unei instituţii de formare profesională;
b) dintr-un program de formare profesională aprobat de autoritatea competentă şi executat în principal
sau în întregime într-o întreprindere;
c) dintr-un program de orientare destinat să faciliteze alegerea unei profesii sau a unui tip de formare
profesională (art. 6).
- încadrarea în munci uşoare a persoanelor între 13
şi 15 ani sau executarea de către aceste persoane a
unei astfel de munci cu condiţia:

a) să nu fie susceptibile de a le prejudicia sănătatea
sau dezvoltarea;
b) să nu fie de natură a le prejudicia: interesul pentru şcoală, participarea la programele de orientare sau
formare profesională aprobate de autoritatea competentă, posibilitatea de a beneficia de instruirea primită
(art. 7).
Recomandarea nr. 146 vine în completarea Convenţiei şi stabileşte cadrul larg şi măsurile esenţiale
cuprinse în politici atât pentru prevenirea muncii copiilor cât şi pentru eliminarea acesteia.
Convenţia nr. 182/1999 cu privire la cele mai grave forme ale muncii copiilor [2] şi Recomandarea 190
/1999 privind interzicerea celor mai grave forme ale
muncii copiilor şi acţiunea imediată în vederea eliminării lor, a fost adoptată din necesitatea de a reglementa interzicerea şi eliminarea celor mai grave forme ale
muncii copiilor, ca prioritate majoră a acţiunii naţionale şi internaţionale, mai ales a cooperării şi asistenţei
internaţionale, pentru a completa Convenţia şi Recomandarea privind vârsta minimă de angajare, din
1973, care rămân instrumentele fundamentale în ceea
ce priveşte munca copiilor.
Convenţia impune statelor membre să ia măsuri
imediate şi eficiente pentru a asigura interzicerea şi
eliminarea urgentă a celor mai grave forme ale muncii
copiilor (art. 1), aşa cum sunt definite în art. 3 :
a) toate formele de sclavie sau practicile similare,
ca de exemplu: vânzarea de sau comerţul cu copii,
servitutea pentru datorii şi munca de servitor, precum
şi munca forţată sau obligatorie, inclusiv recrutarea
forţată sau obligatorie a copiilor în vederea utilizării
lor în conflictele armate;
b) utilizarea, recrutarea sau oferirea unui copil în
scopul prostituării, producţiei de material pornografic
sau de spectacole pornografice;
c) utilizarea, recrutarea sau oferirea unui copil în
scopul unor activităţi ilicite, mai ales pentru producţia
şi traficul de stupefiante, aşa cum le definesc convenţiile internaţionale pertinente;
d) muncile care, prin natura lor sau prin condiţiile
în care se exercită, sunt susceptibile să dăuneze sănătăţii, securităţii sau moralităţii copilului.
Rămâne la latitudinea statelor să stabilească tipurile de muncă care se încadrează în această noţiune, prin
consultare cu organizaţiile sindicale şi patronale, şi
ţinând cont de standardele internaţionale. Statele
membre trebuie să elaboreze şi să pună în aplicare
programe de acţiune în vederea eliminării cu prioritate
a celor mai grave forme ale muncii copiilor, să creeze
mecanismele corespunzătoare pentru monitorizarea
implementării, să ia măsuri planificate în timp pentru
prevenire, să asigure sprijin pentru eliberarea copiilor
din cele mai grave forme de muncă, precum şi pentru
reabilitarea acestora şi accesul lor la educaţia fundamentală gratuită şi la formare profesională. De asemenea, se accentuează cooperarea şi asistenţa internaţională în vederea implementării, inclusiv ajutoare pentru
dezvoltarea economică, eradicarea sărăciei şi pentru
educaţie.
În conformitate cu dispoziţiile Declaraţiei privind
principiile şi drepturile fundamentale la locul de muncă, toate statele membre, chiar dacă nu au ratificat

convenţiile specifice, au obligaţia de a respecta, de a
promova şi de a implementa drepturile fundamentale
care fac obiectul convenţiilor, inclusiv eliminarea tuturor formelor de muncă forţată sau obligatorie, precum
şi eliminarea efectivă a muncii copiilor.
Convenţia cu privire la drepturile copilului [3] defineşte „copilul" ca orice fiinţă umană sub vârsta de 18
ani. Comitetul pentru Drepturile Copilului a confirmat
faptul că, atunci când statele definesc o vârstă minimă
în legislaţia lor, trebuie să facă acest lucru în contextul
principiilor de bază ale Convenţiei, în special al principiului nediscriminării (art. 2), precum şi al principiului interesului superior al copilului (art. 3) sau al dreptului inerent la viaţă, la supravieţuire şi la dezvoltare
(art. 6). Totodată, trebuie să se ţină cont de „capacităţile de evoluţie" ale copilului (art. 5). De exemplu,
trebuie să existe o corelaţie între vârsta stabilită pentru
absolvirea învăţământului obligatoriu şi vârsta minimă
pentru angajarea în muncă.
Potrivit art. 32 din Convenţie, statele părţi recunosc dreptul copilului de a fi protejat împotriva exploatării economice şi de a nu fi constrâns la vreo
muncă ce comportă vreun risc potenţial sau care este
susceptibilă să îi compromită educaţia ori să îi dăuneze sănătăţii sau dezvoltării sale fizice, mentale, spirituale, morale ori sociale. Statele trebuie să ia măsuri
legislative, administrative, sociale şi educative pentru
a asigura aplicarea acestei prevederi.
În acest scop şi ţinând seama de dispoziţiile aplicabile ale celorlalte instrumente internaţionale, statele
se obligă, în special:
a)să fixeze o vârstă minimă sau vârste minime de
angajare;
b)să adopte o reglementare cu privire la orele şi la
condiţiile de muncă;
c)să prevadă pedepse sau alte sancţiuni corespunzătoare
De asemenea, art. 32 recunoaşte dreptul copilului
de a fi protejat împotriva exploatării economice şi
împotriva muncii care ar putea: a) fi periculoasă; b)
afecta educaţia copilului; c) fi nocivă pentru sănătatea
copilului sau pentru dezvoltarea fizică, mentală, spirituală, morală sau socială a acestuia.
Carta socială europeană [8] este singurul act normativ care garantează drepturile sociale şi economice
fundamentale în toate aspectele lor. Aceasta reuneşte
într-un instrument unic ansamblul drepturilor garantate în Carta din 1961 şi în Protocolul adiţional din
1998. Art. 7 al Cartei sociale - „Dreptul copiilor şi
tinerilor la protecţie" - interzice munca copiilor
(paragr. 1, 2 şi 3) şi reglementează diverse aspecte ale
condiţiilor de muncă ale adolescenţilor (paragr. 4, 5, 6,
7, 8 şi 9) pentru a le proteja sănătatea şi dreptul de a
beneficia de învăţământul obligatoriu şi pregătire profesională. Mai mult, art. 7 paragr. 10 stipulează că
adolescenţii şi copiii trebuie să beneficieze de protecţie împotriva pericolelor fizice şi morale la care pot fi
expuşi într-un cadru ce îl depăşeşte pe cel al vieţii
profesionale [4].
Printre dispoziţiile modificate de Carta revizuită se
numără şi dispoziţiile art. 7, astfel:
- vârsta minimă pentru încadrarea în muncă în cazul anumitor locuri de muncă determinate, considerate
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ca periculoase sau insalubre, care nu a fost precizată în
cadrul Cartei, a fost fixată la 18 ani;
- vârsta până la care durata de muncă trebuie să fie
limitată a fost ridicată de la 16 ani (Carta) la 18 ani
(Carta revizuită);
- durata minimă a concediilor anuale plătite pentru
muncitorii până la 18 ani a fost ridicată de la 3 săptămâni (Carta) la 4 săptămâni (Carta revizuită).
Potrivit art. 7 paragr. 1 al Cartei sociale menționate
vârsta minimă de încadrare în muncă este de 15 ani,
admiţând că pot exista şi derogări pentru muncile lejere care nu aduc atingere sănătăţii, educaţiei şi moralităţii copilului. Prin urmare, Statele trebuie să fixeze
vârsta minimă de angajare în muncă la 15 ani şi să se
asigure că această prevedere este respectată în practică. Interdicţia acoperă toate domeniile de activitate,
adică toate sectoarele economice şi toate tipurile de
întreprinderi, inclusiv întreprinderile familiale şi toate
formele de muncă, remunerată sau nu, muncile agricole, munca domestică şi munca la domiciliu, subcontractarea şi munca efectuată de copii în cadrul familiei.
Derogând de la interdicţia de a angaja copii sub 15
ani, paragr. 1 al art. 7 din Carta revizuită autorizează
angajarea lor în munci uşoare determinate, care nu
riscă să dăuneze sănătăţii, moralităţii şi educaţiei lor.
Aceste munci trebuie să fie în principiu enunţate într-o
listă restrictivă. Dacă nu există o listă care să precizeze care munci sunt autorizate sau care munci sunt interzise, statele trebuie să includă în legislaţia sau reglementările lor o definiţie precisă a noţiunii de muncă
"uşoară". Muncile care sunt considerate ca uşoare
pierd acest caracter dacă durata muncii este excesivă.
Conform paragr. 2 al art. 7 din Carta revizuită,
pentru activităţile periculoase sau insalubre, statele
trebuie să fixeze o vârstă de admitere la lucru superioară vârstei de 15 ani. Fiecare stat trebuie să determine aceste tipuri de munci şi să întocmească o listă cu
acestea. Comitetul european al drepturilor sociale
examinează lista, în vederea depistării eventualelor
omisiuni, bazându-se în special pe statisticile relative
la accidentele de muncă privind tinerii.
De asemenea, la întocmirea listei activităţilor considerate periculoase sau insalubre, statele trebuie să
determine vârsta la care adolescenţii pot fi angajaţi,
fără un risc disproporţionat pentru sănătatea lor. în caz
de expunere la benzen, de exemplu, vârsta minimă nu
trebuie să fie sub 18 ani.
Paragr. 3 al art. 7 prevede interzicerea angajării
copiilor care sunt în învăţământul obligatoriu, la oricare muncă ce i-ar împiedica să beneficieze pe deplin de
învăţământ. Numai muncile uşoare nu îi împiedică pe
copiii din învăţământul obligatoriu să beneficieze deplin de învăţământ. „Muncile uşoare" admise de art. 7
paragr. 3 sunt aceleaşi ca cele admise de art. 7 paragr.
1, anterior menţionate.
În aceste condiţii, legislaţia naţională trebuie să
precizeze numărul orelor de lucru pe care îl pot efectua, întrucât Comitetul nu a fixat o limită generală a
numărului orelor de muncă conform acestei prevederi,
acesta indicând fiecare situaţie considerată ca neconformă Cartei. Putem cita următoarele exemple:
- 20-25 ore de muncă pe săptămână în cursul anului şcolar;

- 3 ore de muncă pe zi de clasă şi de la 6 până la 8
ore în zilele săptămânii când nu sunt cursuri;
- 49 ore pe săptămână de muncă şcolară şi extraşcolară pentru copiii de peste 13 ani.
Este contrară Cartei autorizarea muncii copiilor
înainte de începerea zilei şcolare şi mai mult, perioada
de odihnă în timpul vacanţelor şcolare trebuie să cuprindă cel puţin jumătate din vacanţă. De asemenea,
Comitetul apreciază că 7 ore de muncă pe zi şi 35 de
ore pe săptămână în perioada vacanţelor şcolare reprezintă o perioadă prea lungă pentru copiii în vârstă de
14 şi 16 ani. De asemenea, 8 ore pe zi şi 40 de ore pe
săptămână în perioada vacanţelor şcolare sunt considerate excesive pentru copiii de peste 15 ani.
În ceea ce priveşte durata muncii pentru tinerii sub
16 ani, potrivit paragr. 4 al art. 7 din Cartă, Statele
trebuie să limiteze durata muncii pentru aceşti tineri.
Desigur, această prevedere priveşte pe tinerii care nu
sunt în învăţământul obligatoriu. Comitetul nu a fixat
limite precise în privinţa duratei muncii, cu toate acestea, se consideră că legislaţia conform căreia un tânăr
sub 16 ani poate munci până la 8 ore pe zi sau 40 de
ore pe săptămână, nu este în conformitate cu prevederile paragr.4.
Includerea „tineretului‖ ca şi concept în politicile
Uniunii Europene este un fenomen relativ recent,
menţionat pentru prima dată în anul 1993, în Tratatul
de la Maastricht art. 149 TCE (art. 165 din TFUE),
potrivit căruia, acţiunea Uniunii Europene ar trebui
„să favorizeze dezvoltarea schimburilor de tineret şi
de formatori socio-educaţionali". Tinerii sunt încurajaţi să participe la viaţa democratică a Europei (art.
165 TFUE) şi la acţiunile de promovare din domeniul
formării profesionale, prevăzute la art. 166 (fostul art.
150 din TCE).
Cartea drepturilor fundamentale a Uniunii Europene care a fost semnată la 7 decembrie 2000, la Nisa,
reprezentând unul dintre cele mai importante documente pe drumul integrării europene, reafirmând convingerea semnatarilor că respectul drepturilor omului,
al valorilor fundamentale, constituie regula esenţială
pe care se întemeiază colaborarea statelor europene.
Carta conţine un preambul şi 54 de articole, grupate în
funcţie de conţinutul lor în şase capitole, consacrând
un catalog al drepturilor fundamentale, al căror conţinut reprezintă valorile fundamentale ale Uniunii Europene, şi anume: demnitate, libertăţi, egalitate, solidaritate, cetăţenie şi justiţie.
Harta se aplică, de asemenea, statelor membre
atunci când acestea pun în aplicare legislaţia europeană. în cazul în care drepturile prevăzute de cartă corespund unor drepturi garantate de
Convenţia Europeană pentru Drepturile Omului,
înţelesul şi întinderea lor sunt aceleaşi ca cele definite
de convenţie, deşi legislaţia europeană poate să prevadă o protecţie mai extinsă. Orice drept rezultat din
tradiţiile constituţionale comune ale statelor membre
trebuie interpretat în conformitate cu tradiţiile respective [7].
Carta drepturilor fundamentale prevede drepturile
copilului în art. 24, reprezentând şi o inovaţie prin
conţinut, fiind mult mai vast decât cel al Convenţiei
europene a drepturilor omului şi libertăţile fundamen-

tale, care se limitează la drepturile civile şi politice.
Carta drepturilor fundamentale acoperă şi alte domenii, dintre care şi drepturile sociale ale lucrătorilor.
Astfel, Carta interzice încadrarea în muncă a copiilor (art. 32). Vârsta minimă de încadrare în muncă nu
poate fi inferioară celei la care încetează perioada de
şcolarizare obligatorie, fără a aduce atingere normelor
mai favorabile tinerilor, cu excepţia unor derogări
limitate. Tinerii acceptaţi să lucreze trebuie să beneficieze de condiţii de muncă adaptate vârstei şi să fie
protejaţi împotriva exploatării economice sau a oricărei activităţi care ar putea pune în pericol securitatea,
sănătatea, dezvoltarea lor fizică, psihică, morală sau
socială sau care le-ar putea compromite educaţia.
Aceste prevederi se întemeiază pe Directiva
94/33/CE privind protecţia tinerilor încadraţi în muncă
[5], pe art. 7 din Carta socială europeană, precum şi pe
punctele 20-23 din Carta comunitară a drepturilor sociale fundamentale ale lucrătorilor.
Directiva 94/33/CE (modificată de Directiva
2007/30/CE) privind protecţia tinerilor la locul de
muncă se aplică oricărei persoane în vârstă de până la
18 ani care are un contract de muncă sau un raport de
muncă I definit de dreptul în vigoare într-un stat
membru sau supus dreptului în vigoare într-un stat 1
membru. Directiva defineşte două categorii de persoane în vârstă de până la 18 ani (denumiţi [ tineri), ce
beneficiază de măsurile de protecţie reglementate de
acesta, şi anume:
a) copil - orice tânăr care nu a atins vârsta de 15
ani sau care face încă obiectul şcolarizării obligatorii
pe bază de program integral, impusă de legislaţia naţională;
b) adolescent - orice tânăr în vârstă de cel puţin 15
ani şi de cel mult 18 ani, care nu mai face obiectul
şcolarizării obligatorii pe bază de program integral,
impusă de legislaţia naţională. Ca regulă, directiva
interzice prestarea muncii de către copii. Prin excepţie,
statele pot prevedea ca această interdicţie să nu se
aplice (art. 4):
- copiilor care exercită activităţile prevăzute la art.
5;
- copiilor în vârstă de cel puţin 14 ani care lucrează
în cadrul unui sistem de formare în alternanţă sau de
stagiu în întreprindere, în măsura în care această muncă este prestată în conformitate cu condiţiile prescrise
de către autoritatea competentă;
- copiilor în vârstă de cel puţin 14 ani care efectuează muncă uşoară, altele decât cele care ţin de art. 5;
cu toate acestea, alte munci uşoare decât cele care ţin
de art. 5 pot fi efectuate de către copii începând cu
vârsta de 13 ani pentru un număr limitat de ore pe
săptămână.
Desfăşurarea de activităţi cu caracter cultural, artistic, sportiv, publicitar de către copii este condiţionată de obţinerea unei autorizaţii prealabile de autoritatea competentă. In această ipoteză, condiţiile în care
copiii vor presta munca trebuie:
- să nu poată aduce atingere securităţii, sănătăţii
sau dezvoltării copiilor; şi
- să nu fie de natură să aducă atingere frecventării
de către aceştia a şcolilor, participării lor la programe
de orientare sau de formare profesională aprobate de
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către autoritatea competentă sau aptitudinii de a beneficia de instruirea primită.
Prin excepţie, aceste tipuri de activităţi pot fi desfăşurate şi de copiii care au împlinit vârsta de 13 ani.
În ceea ce priveşte durata muncii copiilor, statele
membre sunt obligate să garanteze limitarea timpului
de lucru pentru copiii în vârstă de cel puţin 14 ani care
prestează muncă în cadrul unui sistem de formare profesională, în condiţiile prevăzute de legislaţia statului.
membru respectiv şi pentru copiii în vârstă de cel puţin 13 ani care desfăşoară munci uşoare, altele decât
cele de natură culturală, artistică sportivă sau publicitară, astfel:
- maxim 8 ore pe zi şi, respectiv, 40 de ore pe săptămână pentru copiii care fac obiectul unui sistem de
formare în alternanţă sau de stagiu în întreprindere;
- maxim 2 ore pe zi de şcoală şi, respectiv 12 ore
pe săptămână, în cazul celor care prestează muncă pe
durata perioadei şcolare, în afara orelor de şcoală; în
nici o situaţie, timpul zilnic de lucru nu poate depăşi 7
ore; această limită poate fi extinsă la 8 ore pentru copiii care au atins vârsta de 15 ani;
- maxim 7 ore pe zi şi, respectiv .35 de ore pe săptămână, în cazul celor care prestează muncă în timpul
şcolarizării, într-o perioadă de inactivitate şcolară de
cel puţin o săptămână; aceste limite pot fi extinse la 8
ore pe zi şi la 40 de ore pe săptămână pentru copiii
care au atins vârsta de 15 ani;
- maxim 7 ore pe zi şi, respectiv 35 de ore pe săptămână, în cazul celor care numai intră sub incidenţa
prevederilor privind învăţământul obligatoriu.

Statele membre sunt obligate ca, în cazul copiilor
ce se încadrează în categoriile menţionate şi cărora în
mod excepţional le este permisă prestarea muncii, să
asigure interzicerea muncii acestora între orele 20 şi 6
(munca de noapte). Durata muncii adolescenţilor este
limitată la maxim 8 ore pe zi şi la 40 de ore pe săptămână. Statele membre trebuie să asigure interzicerea
muncii de noapte a adolescenţilor fie între orele 22 şi
6, fie între orele 23 şi 7. Excepţiile de la această regulă
pot fi prevăzute în legislaţiile statelor membre numai
cu respectarea dispoziţiilor directivei. Timpul consacrat formării profesionale se include în durata timpului
de lucru.
Concluzii
Legislația Republicii Moldova la momentul de față
nu are un cadru legal și stabil în ceea ce privește integrarea tinerilor pe piața muncii și este necesară armonizarea legislației naționale cu prevederile convențiilor
OIM și a Directivelor UE din acest domeniu de reglementare.
Pentru combaterea efectelor şomajului de lungă
durată va trebui să se acţioneze, în special, pentru:
- diversificarea şi aplicarea măsurilor de stimulare
a angajatorilor pentru încadrarea în muncă a absolvenţilor, instituțiilor de învățământ de toate nivelurile;
- consiliere profesională, cursuri de formare profesională, consultanţă pentru înfiinţarea de mici afaceri;
- completarea sau introducerea unor noi reglementări în dreptul muncii, în special în redacția nouă a
Codului Muncii, privind drepturile tinerilor.
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REZUMAT
Avocatul este un specialist în drept, chemat în ajutor de către persoanele fizice și juridice care au probleme juridice. Termenul avocat provine din latinescul „advocatus‖ și înseamnă „cel chemat în ajutor”.
Avocatul nu poate fi echivalat în niciun caz cu avocatul diavolului, ci este pur și simplu „advocatus‖, adică
PROFESIONISTUL care sprijină sau consiliază pe cei aflați în dificultate juridică fie în calitate de petenți, fie de
intimați sau pe cei care au alte probleme de natură juridică.
Dacă ar fi să facem o paralelă cu instituția „advocatus diaboli‖, care desemnează persoana însărcinată cu cercetarea (investigarea) celor propuși spre canonizare, pentru a fi relevate aspectele negative, am putea spune că, în procesul judiciar modern, procurorul este avocatul Diavolului, iar persoana care asigură apărarea celui investigat este
avocatul Domnului (advocatus dei).
În prezentul material voi prezenta câteva aspecte relevante referitoare la rolul avocatului în societate.
Cuvinte cheie: avocat, apărare, avocatură, drepturi, dreptul la apărare, proces.
THE LAWYER – CALLED FOR HELP
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Doctor in Law, University professor,
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SUMMARY
The lawyer is a specialist in law, called for help by individuals and legal entities who have legal issues. The term
―lawyer‖ comes from the Latin "advocatus" and means "the one called for help".
The lawyer can not in any case be equated with the lawyer of the devil, but is simply "advocatus", that is, the
PROFESSIONALIST who supports or advises those in difficulty as either plaintiffs or intimates or those who have
other legal nature.
If we were to make a parallel with the „advocatus diaboli‖, which designates the person responsible for the investigation of those proposed for canonization, in order to reveal the negative aspects, we could say that in the modern judicial process the prosecutor is the devil's advocate, and the person who assures the defendant is the lawyer of
the Lord ("advocatus dei").
In this paper I will present some relevant aspects regarding the role of lawyer in society.
Key words: lawyer, defense, advocacy, rights, right to defense, process.
1. Rolul social al avocatului.
Conform art. 24 din Constituția României: „(1)
Dreptul la apărare este garantat.
(2) În tot cursul procesului, părţile au dreptul să
fie asistate de un avocat, ales sau numit din oficiu‖.
Avocatul este un specialist în drept, chemat în ajutor de către persoanele fizice și juridice care au probleme juridice. De altfel, termenul avocat provine din
latinescul „advocatus”, care îl desemnează pe cel „cel
chemat în ajutor” [1].
Cu toate că prezența avocatului, alături de persoanele implicate în conflicte juridice sau care au alte
probleme de natură juridică, este semnalată încă din
antichitate, nu toate regimurile politice sau personalitățile care s-au succedat în decursul istoriei au manifestat afabilitate față de instituția avocatului. Printre
cei care au avut o poziție defavorabilă avocaților se
numără Napoleon și Eminescu [2].
Avocatul nu este avocatul diavolului, ci este pur și
simplu „advocatus”, adică specialistul care sprijină
sau consiliază pe cei aflați în dificultate juridică fie în
calitate de petenți, fie de intimați sau care au alte pro-

bleme de natură juridică. Dacă ar fi să facem o paralelă cu instituția „advocatus diaboli” 2, care desemnează
persoana însărcinată cu cercetarea (investigarea) celor
propuși spre canonizare, am putea spune că, în procesul judiciar modern, procurorul este avocatul Diavolului, iar persoana care asigură apărarea celui propus
pentru canonizare este avocatul Domnului (advocatus
dei 3), echivalentul avocatului din zilele noastre.
În mileniul al III-lea, chestiunea rolului avocaților
în societatea contemporană nu are nevoie de o justificare specială, astfel că o asemenea discuție apare ca
vetustă. Într-adevăr, avocatul este un profesionist fără
de care nu se poate discuta de stat de drept, democrație

2

Primul avocat al diavolului datează din anul 1513,
folosit la canonizarea sfântului Iustinian. În anul 1587,
Papa Sixtus al V-lea, a făcut demersuri pentru înființarea instituției „avocatului diavolului‖.
3
Advocatus dei era persoana desemnată să convingă
printr-o argumentaţie desăvârşită că propunerea de
beatificare este corectă și trebuie să fie admisă.
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sau efectivitatea drepturilor omului. Oricine poate
avea nevoie, la un moment dat, de un avocat, indiferent că este vorba de persoane fizice sau juridice. Chiar și statele au nevoie și sunt, uneori, reprezentate de
avocați în fața instituțiilor naționale sau internaționale.
Avocatul este foarte important în activitatea judiciară, întrucât este un specialist independent, care poate
consilia, asista și reprezenta justițiabilii și alte persoane cu probleme de natură juridică.
Avocatul este, înainte de orice, un consilier sau sfătuitor al persoanelor fizice sau juridice, care
poate deveni și reprezentant al acestora, fără însă a se
transforma într-un alter ego al celor pe care îi asistă
ori reprezintă.
Celebrul psiholog criminalist Tudorel Butoi, afirma recent: „Avocatul este o personalitate în Templul
Justiției, este un creator, un inteligent, este competent
și este un partener în aflarea adevărului. Cine tratează altfel un avocat, este o caricatură!‖ [3].
Judecătoarea Daniela Pantazi, membră CSM a
spus: „Avocaţii sunt, după mine, indispensabili în actul de justiţie. Avocatul te ajută, te susține, îți deschide
și alte perspective asupra cauzei‖ [4].
Cuvinte cu multă substanță, despre avocați, a rostit
Doamna judecătoare Dana Gârbovan, Președintele
UNJR, când a spus că: „Avocații sunt cei ce fac ca un
sistem de drept să funcționeze. Un experiment istoric a
demonstrat acest lucru, profesia fiind abrogată în
Prusia în 1780 și în Franța în 1789, pentru ca ulterior
ambele țări să realizeze că sistemele lor judiciare nu
pot funcționa eficient fără avocați‖ [5].
În continuare, distinsa judecătoare, arăta: „Reprezentarea intereselor clienților în sala de judecată,
acordarea de asistență juridică sau consultanță pentru afaceri este doar o primă componentă a rolului
avocatului în societate. Alineatul 6 al Comentariului
CCBE la Carta principiilor fundamentale ale profesiei
juridice europene defineşte funcţiile avocatului în societate ca fiind „să aplaneze şi să prevină conflictele,
să se asigure că aceste conflicte sunt rezolvate în conformitate cu principiile recunoscute ale dreptului (…),
să continue dezvoltarea legii şi să apere libertatea,
justiţia şi statul de drept”. Acestea nu sunt considerații teoretice, ci sunt realități. Avocații sunt cei ce în
Parlament ar trebui să aibă un rol esențial în calitatea actelor legislative adoptate. Apoi, deseori, avocații
sunt chemați să ofere consultanță diferitelor instituții
guvernamentale, influențând și din această perspectivă viața socială.
Rolul avocatul se extinde așadar, devenind o parte
integrantă a sistemului de justiție, nu în sensul strict
juridic, al înfăptuirii actului de judecată, ci într-unul
mult mai generos, a justiției sociale, economice și
politice. În final, existența în sine a acestei profesii
libere și independente este o precondiție pentru salvgardarea drepturilor fundamentale în fața statului sau
a altor grupuri de interese din societate‖ [6].
În zilele noastre, avocatul are indiscutabil un rol
social important în soluționarea conflictelor juridice,
figurând printre participanții, de regulă, indispensabili
la activitatea de înfăptuire a justiției.
Avocatul este specialistul în drept care-și pune priceperea în slujba persoanelor care au nevoie de aceas-
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ta, întrucât sunt implicate în activități judiciare sau au
chestiuni juridice, pe care nu le pot gestiona singure în
mod satisfăcător, din motive obiective sau subiective.
În cauza Morice c. Franței, CEDO a arătat că „Statutul specific al avocaților le conferă o poziție centrală în administrarea actului de justiție ca intermediar
între publicul larg și instanțele de judecată. Prin urmare, ei joacă un rol-cheie în a se asigura că instanțele de judecată, a căror misiune este fundamentală
într-un stat de drept, se bucură de încrederea publicului (…) Deşi fac obiectul unor restricții în materie
de conduită profesională, având obligația de a fi discreți, onești și demni, ei beneficiază de asemenea şi de
drepturi și privilegii exclusive care pot varia de la o
jurisdicție la alta – printre acestea se numără, de obicei, o anumită libertate în ceea ce privește argumentele folosite în instanță”4.
2. Dispoziții cuprinse în noul Codul de procedură penală din 2014 relevante pentru profesia de
avocat.
Codul de procedură penală din 2014 a adus anumite schimbări în ceea ce privește reglementarea drepturilor avocaților în activitatea judiciară. Dintre acestea,
menționăm:
 Dreptul avocatului de a consulta dosarul (care
cuprinde și dreptul de a obține copii din dosar), pe tot
parcursul procesului penal, inclusiv în faza de urmărire penală (art. 93-94 C. proc. pen.);
 Dreptul avocatului de a fi încunoștințat și de a
participa, cu excepțiile prevăzute în art. 92 alin. (1) C.
proc. pen., la efectuarea oricărui act de urmărire penală;
 Dreptul avocatului de a beneficia de timpul și
înlesnirile necesare pentru pregătirea și realizarea unei
apărări efective, în temeiul art. 92 alin. (8) C. proc.
pen.
3. Dispoziții din Legea nr. 207/2018.
Prin Legea nr. 207/2018 au fost operate mai multe
modificări ale legislației privind organizarea judiciară.
În ceea ce privește profesia de avocat, prezintă relevanță introducerea, la articolul 7, după alineatul (2),
a alineatului (3), cu următorul cuprins: „Configuraţia
sălii de judecată trebuie să reflecte principiul egalităţii de arme în ceea ce priveşte aşezarea judecătorului,
procurorilor şi avocaţilor‖.
4. Dispoziții din Legea nr. 25/2017.
4.1. Completarea art. 35 din Legea nr. 51/1995
cu alineatele (11) și (3).
Art. 35 din Legea nr. 51/1995 are următorul conținut:
―(1) Pentru asigurarea secretului profesional, actele
şi lucrările cu caracter profesional aflate asupra avocatului sau în cabinetul său sunt inviolabile. Percheziţionarea avocatului, a domiciliului ori a cabinetului său
sau ridicarea de înscrisuri şi bunuri nu poate fi făcută
decât de procuror, în baza unui mandat emis în condiţiile legii.
(11) Sunt exceptate de la măsura ridicării de înscrisuri și de la măsura confiscării:

4

A se vedea și cauza Schöpfer c. Elveției, 20 mai
1998.

a) înscrisurile care conțin comunicări între avocat
și clientul său;
b) înscrisurile care conțin consemnări efectuate de
către avocat cu privire la aspecte referitoare la apărarea unui client.
(2) Nu vor putea fi ascultate şi înregistrate, cu
niciun fel de mijloace tehnice, convorbirile telefonice
ale avocatului şi nici nu va putea fi interceptată şi înregistrată corespondenţa sa cu caracter profesional,
decât în condiţiile şi cu procedura prevăzute de lege.
(3) Raportul dintre avocat şi persoana pe care o
asistă sau o reprezintă nu poate forma obiectul supravegherii tehnice decât dacă există date că avocatul
săvârşeşte ori pregăteşte săvârşirea unei infracţiuni
dintre cele prevăzute în art. 139 alin. (2) din Codul de
procedură penală. Dacă pe parcursul sau după executarea măsurii rezultă că activităţile de supraveghere
tehnică au vizat şi raporturile dintre avocat şi suspectul ori inculpatul pe care acesta îl apără, probele obţinute nu pot fi folosite în cadrul niciunui proces penal, urmând a fi distruse, de îndată, de către procuror. Judecătorul care a dispus măsura este informat,
de îndată, de către procuror. Judecătorul dispune
informarea avocatului‖.
Completarea art. 35 din lege cu alin. (11) este în
armonie cu jurisprudența Curții Europene a Drepturilor Omului, care sancționează abuzurile comise de
autorități prin confiscările ce conțin corespondență
confidențială avocat-client sau prin confiscări disproporționate în raport cu scopul urmărit de legiuitor.
În realitate, prevederile art. 35 alin. (11) nu fac altceva decât să materializeze, prin consacrare expresă în
lege, două cazuri ce țin de substanța principiului confidențialității relației avocat-client5. Dacă cele două
situații nu ar fi excluse de la măsura ridicării și de la
măsura confiscării înscrisurilor, dreptul la apărare ar
fi iluzoriu, ar rămâne o formă fără fond. Practic,
ar fi un concept existent pe hârtie, dar inexistent în
realitate.
Chiar dacă problema ridicării sau confiscării de înscrisuri există numai în cauzele penale, protecția datelor sau informațiilor consemnate în înscrisuri rezultate
din relația avocat-client acoperă toate cazurile în care
este angajat avocatul respectiv și orice activitate profesională a acestuia, dacă se încadrează în cele menționate în art. 3 din Legea nr. 51/1995.
Art. 35 alin. (11) din Legea nr. 51/1995 nu reglementează
o imunitate a
avocatului (sau superimunitate, cum s-a susținut), ci o garanție a dreptului la apărare al clientului, drept fundamental al omului. De asemenea, această dispoziție
garantează dreptul la viață privată și dreptul la secretul corespondenței, drepturi care, de asemenea, sunt
ale clientului.
Dreptul la viață privată și dreptul la secretul corespondenței sunt drepturi ce trebuie respectate de toate

5

În practică au fost întâlnite situații în care organele
judiciare au ridicat de la avocați înscrisuri privind relația avocat-client. A se vedea cazul avocatului D.
Matei (http://incomod-media.ro). A se vedea
și https://www.clujust.ro.

celelalte persoane, dar și de către avocat, care este amenințat de răspunderea disciplinară și cea penală.
Potrivit art. 46 alin. (41) din Legea nr.
51/1995, divulgarea de către avocat, fără drept, a
unei informații confidențiale din sfera privată a clientului său, sau care privește un secret operațional sau
comercial care i-a fost încredințat în virtutea aceleiași
calități sau de care a putut să ia cunoștință în timpul
desfășurării activităților specifice profesiei, constituie
infracțiune și se pedepsește cu închisoare de la unu la
5 ani.
Informațiile conținute de înscrisurile menționate
în art. 35 alin. (11) din Legea nr. 51/1995 sunt și
trebuie să fie sub protecția secretului profesional.
Precizăm că dispozițiile art. 35 alin. (11) din Legea
nr. 51/1995 au fost analizate de Curtea Constituțională, ca urmare a obiecției de neconstituționalitate, formulată de Guvernul României, iar prin Decizia nr.
23/2017 instanța de contencios constituțional a respins
această obiecție de neconstituționalitate.
4.2. Modificarea art. 39.
Conform art. 39 din Legea nr. 51/1995: “(1) În
exercitarea profesiei, avocaţii sunt parteneri indispensabili ai justiţiei, ocrotiţi de lege, fără a putea fi asimilaţi funcţionarilor publici, cu excepţia situaţiilor în
care atestă identitatea părţilor, a conţinutului sau
datei unui act.
(2) Avocatul este obligat să respecte solemnitatea
şedinţei de judecată, să nu folosească cuvinte sau expresii de natură a aduce atingere demnităţii judecătorului, procurorului, altor avocaţi, părţilor sau reprezentanţilor acestora în proces.
(3) Avocatul nu răspunde penal pentru susţinerile
făcute oral sau în scris, în forma adecvată şi cu respectarea prevederilor alin. (2), în faţa instanţelor de
judecată, a organelor de urmărire penală sau a altor
organe administrative de jurisdicţie şi nici dacă sunt
în legătură cu consultaţiile oferite justiţiabililor ori cu
formularea apărării în acea cauză ori pentru susţinerile făcute în cadrul consultaţiilor verbale sau consultaţiilor scrise acordate clienţilor, dacă ele sunt făcute
cu respectarea normelor de deontologie profesională.
(4) Nerespectarea de către avocat a prevederilor
alin. (2) şi (3) constituie abatere disciplinară gravă.
Răspunderea disciplinară nu exclude răspunderea penală sau civilă.
(5) Nu constituie abatere disciplinară şi nici nu
poate atrage alte forme de răspundere juridică a avocatului opiniile juridice ale acestuia, exercitarea drepturilor, îndeplinirea obligaţiilor prevăzute de lege şi
folosirea mijloacelor legale pentru pregătirea şi realizarea efectivă a apărării libertăţilor, drepturilor şi
intereselor legitime ale clienţilor săi‖.
Supunând unui examen comparativ, conținutul anterior al art. 39 din Legea nr. 51/1995, cu noua redactare a acestuia, constatăm următoarele: alin. (1)-(3) au
fost reformulate, alin. (4) a fost păstrat neschimbat și a
fost introdus alin. (5).
(i) Modificarea alin. (1) constă în introducerea
mențiunii potrivit căreia avocații sunt parteneri indispensabili ai justiției, care are menirea să sublinieze
rolul și importanța avocatului în opera de înfăptuire a
justiției.
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(ii) Alin. (2) a fost modificat prin reformularea expresiei de natură a aduce atingere demnității și onoarei, care în noua redactare are un conținut din care a
fost omis termenul onoare. Această modificare se justifică prin faptul că termenul demnitate, în terminologia juridică, include și onoarea.
Obligația morală a avocatului, de a recunoaște sau
spune adevărul, se limitează la ceea ce legea glăsuiește
în mod clar și la jurisprudența obligatorie, fără a se
extinde la valoarea de adevăr a probelor administrate
într-o cauză ori în ceea ce privește dispozițiile legale
care se pretează la interpretări diferite. Dacă legea nu
este clară și nu există o soluționare jurisprudențială
unitară a problemelor de drept dezbătute, avocatul
participant la activitatea judiciară are libertatea să susțină oricare dintre soluțiile sau punctele de vedere posibile.
Cum va rezolva avocatul următoarea problemă etică? Îl lasă pe clientul său să dea declarație dacă acesta
dorește să facă afirmații mincinoase ori este obligat
să-l oprească sau să renunțe la angajament? Din punct
de vedere etic, moral, avocatul este dator să-i învedereze clientului opțiunile pe care le are: să dea declarație sau să nu dea declarație. În prima ipoteză, avocatul
este obligat moral să-l avertizeze pe client să spună
adevărul, iar dacă acesta, prin relatările pe care le poate face, se poate autoacuza (a se vedea și 118 C. proc.
pen.) atunci avocatul poate să-i prezinte posibilitatea
exercitării dreptului la tăcere. Decizia privind strategia
apărării aparține clientului, iar nu avocatului. Avocatul
nu este un alter ego al acestuia.
(iii) De o schimbare, dar prin completare, beneficiază și alin. (3) al art. 39 din lege, în conținutul căruia a
fost introdusă o nouă ipoteză în care avocatul nu răspunde penal, respectiv pentru susţinerile făcute în
cadrul consultaţiilor verbale sau consultaţiilor scrise
acordate clienţilor.
Din interpretarea dispozițiilor art. 39 alin. (3) rezultă că avocatul nu răspunde penal pentru susținerile
orale sau scrise făcute în legătură cu activitățile ce pot
fi derulate în exercitarea profesiei, singura condiție
fiind aceea a respectării deontologiei profesionale.
În articolul: „Este avocatul un om fără scrupule?”, judecătorul C. Ghigheci arată următoarele: ―Un
răspuns în conformitate cu etica profesională ar fi că
nu sunt permise decât strategiile legale (…). De pildă,
este permisă recuzarea completului dacă avocatul
inculpatului crede că acesta îi este ostil şi este permisă formularea de cereri de strămutare dacă judecarea
cauzei în cadrul instanţei ar fi dezavantajoasă pentru
inculpat. Nu sunt însă permise strategii care ar presupune folosirea martorilor mincinoşi, folosirea înscrisurilor false, inducerea în eroare a judecătorului,
manipularea acestuia etc .‖.
Achiesăm la acest punct de vedere și precizăm că
avocatul, precum și ceilalți participanți în cadrul procedurilor judiciare, trebuie să respecte legea, inclusiv
normele cuprinse în actele normative care cuprind
reguli deontologice.
Menționăm, de asemenea, prevederile art. 111 din
Statutul profesiei de avocat, potrivit cărora: „Avocatul
trebuie să depună toată diligenţa pentru apărarea
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libertăţilor, drepturilor şi intereselor legitime ale clientului‖.
Iar conform art. 109 alin. (2) din același statut:
„Activitatea avocatului nu poate fi motivată decât în
interesul clintului, apreciat în limitele legii, ale prezentului statut şi ale codului deontologic‖.
În conformitate cu dispozițiile art. 269 alin. (1) C.
pen.: „Ajutorul dat făptuitorului în scopul împiedicării
sau îngreunării cercetărilor într-o cauză penală, tragerii la răspundere penală, executării unei pedepse
sau măsuri privative de libertate se pedepseşte cu închisoare de la unu la 5 ani sau cu amendă‖.
Din dispozițiile art. 39 alin. (3), reproduse mai, sus
rezultă că, atât timp cât ajutorul dat unui făptuitor se
circumscrie limitelor stabilite de lege (dreptul la tăcere, dreptul de a consulta dosarul, dreptul de a propune
probe etc.), fapta unui avocat este una care se situează
în afara normei de incriminare. În aceste condiții, un
organ judiciar nu poate considera că exercitarea drepturilor sau îndeplinirea obligațiilor prevăzute de lege
realizează conținutul elementului material al infracțiunii de favorizare a făptuitorului (art. 21 C. pen.).
(iv) Art. 39 alin. (5) din Legea nr. 51/1995 reglementează o cauză care exclude răspunderea disciplinară, penală, civilă și a oricăror forme de răspundere
juridică. Din punct de vedere penal, art. 39 alin. (5) un
caz de incidență a cauzei justificative prevăzute în art.
21 C. pen. (exercitarea unui drept sau îndeplinirea
unei obligații).
4.3. Introducerea unor noi alineate în cuprinsul
art. 46.
Conform noii redactări a art. 46: ―(1) Avocatul nu
poate asista sau reprezenta părţi cu interese contrare în
aceeaşi cauză sau în cauze conexe şi nu poate pleda
împotriva părţii care l-a consultat mai înainte în legătură cu aspectele litigioase concrete ale pricinii.
(11) Orice contact dintre avocat şi o persoană cu
interese contrare în cauza în care avocatul este angajat, reprezentantul acesteia sau un terţ care se dovedeşte că este interesat de soluţia ce se va pronunţa în
cauză, nu poate fi realizat decât cu acordul expres,
prealabil, al clientului, în prezenţa clientului sau a
persoanei desemnate de acesta.
(2) Avocatul nu poate fi ascultat ca martor şi nu
poate furniza relaţii nici unei autorităţi sau persoane
cu privire la cauza care i-a fost încredinţată, decât dacă are dezlegarea prealabilă, expresă şi scrisă din partea tuturor clienţilor săi interesaţi în cauză.
(3) Calitatea de martor are întâietate faţă de calitatea de avocat cu privire la faptele şi împrejurările pe
care acesta le-a cunoscut înainte de a fi devenit apărător sau reprezentant al vreunei părţi în cauză.
(4) Dacă a fost ascultat ca martor, avocatul nu mai
poate desfăşura nici o activitate profesională în acea
cauză.
(41) Divulgarea de către avocat, fără drept, a unei
informații confidențiale din sfera privată a clientului
său, sau care privește un secret operațional sau comercial care i-a fost încredințat în virtutea aceleiași
calități sau de care a putut să ia cunoștință în timpul
desfășurării activităților specifice profesiei constituie
infracțiune și se pedepsește cu închisoare de la unu la
5 ani.

(42) Sunt obligați să respecte secretul profesional
și membrii organelor de conducere ale profesiei de
avocat cu privire la aspectele de care au luat la cunoștință în virtutea exercitării prerogativelor cu care
au fost investiți.
(43) Nu constituie infracțiune fapta avocatului de
nedenunțare a unor infracțiuni despre care ia la cunoștință în exercitarea profesiei, cu excepția următoarelor infracțiuni:
1. omor, ucidere din culpă sau altă infracțiune
care a avut ca urmare moartea unei persoane;
2. genocid, infracțiuni contra umanității sau infracțiuni de război contra persoanelor;
3. cele prevăzute de art. 32 – 38 din Legea nr.
535/2004 privind prevenirea și combaterea terorismului, cu modificările și completările ulterioare.
În toate cazurile, este exonerat de răspundere avocatul care previne săvârşirea infracţiunii sau consecinţele acesteia în alt mod decât denunţarea făptuitorului.
(5) Avocatul nu poate îndeplini funcţia de expert
sau de traducător în cauza în care este angajat apărător‖.
În aparență, alin. (43) din Legea nr. 51/1995 reglementează o cauză justificativă specială, însă, în
realitate, este vorba despre o preluare într-o formă
diferită a dispozițiilor art. 266 C. pen. Practic, pe de o
parte, prevederile alin. (43) extind câmpul de aplicare
și, pe de altă parte, restrâng sfera de incidență a normei de incriminare din art. 266 C. pen.
Potrivit părții finale a art. 46 alin. (43), este exonerat de răspundere avocatul care previne săvârşirea
infracţiunii sau consecinţele acesteia în alt mod decât
denunţarea făptuitorului. Rezultă că suntem în prezența unei cauze speciale de înlăturare a răspunderii penale (cauză de impunitate sau nepedepsire).
În cererea de sesizare a Curții Constituționale, în
privinţa art. I pct. 19 din Legea nr. 25/2017, cu referire
la introducerea alineatului (43) în cuprinsul art. 46 din
Legea nr. 51/1995, Guvernul României a susținut că
este vorba despre aplicarea unui tratament diferit avocatului în privinţa răspunderii sale penale raportat la
infracţiunea de nedenunţare atunci când, în executarea
activităţilor de asistenţă juridică, ia cunoştinţă de săvârşirea unor infracţiuni. S-a arătat că avocatului ar
trebui să i se aplice acelaşi tratament juridic precum
oricărui alt cetăţean sau funcţionar public, respectiv
art. 266, 267 şi 410 din Codul penal.
Prin Decizia nr. 23/2017, instanța de contencios
constituțional a respins obiecția de neconstituționalitate.
4.4. Sinteza dispozițiilor Legii nr. 25/2017.
 În cuprinsul art. 35, art. 39 și art. 46 din Legea
nr. 51/1995 și nici în celelalte articole din această lege nu se găsesc dispoziții care să instituie o
superimunitate a avocaților. Dimpotrivă, noile prevederi introduse în corpul Legii nr. 51/1995 reflectă
o normalitate juridică, necesară într-un stat de drept;
 Potrivit art. 35 alin. (11) sunt exceptate de la
măsura ridicării de înscrisuri și de la măsura confiscării: înscrisurile care conțin comunicări între avocat
și clientul său; înscrisurile care conțin consemnări
efectuate de către avocat cu privire la aspecte refe-

ritoare la apărarea unui client. Relaţia privilegiată
de protecţie a înscrisurilor aflate în posesia avocaților
sau întocmite de către aceștia vizează numai acele
înscrisuri care se referă la apărarea clientului(relatări scrise sau verbale – consemnate de avocat
– ale clientului referitoare la situaţia de fapt, documente predate de către client avocatului în vederea apărării, sugestii cu privire la modul în care trebuie realizată
apărarea formalizate într-un înscris, însemnări sau
sfaturi formalizate într-un înscris al avocatului, acte
preparatorii şi premergătoare pentru pregătirea apărării
de către avocat etc.). Aceste înscrisuri nu pot fi ridicate sau confiscate şi nici nu pot, în temeiul art. 21 alin.
(3) din Constituţie, contribui la acuzarea clientului,
având în vedere dreptul oricărui „acuzat‖ de a nu contribui la propria incriminare;
 Deși, chestiunea ridicării sau confiscării de înscrisuri există numai în cauzele penale, protecția datelor sau informațiilor consemnate în înscrisuri
rezultate din relația avocat-client acoperă toate
cazurile în care este angajat avocatul respectiv și orice
activitate profesională a acestuia, dacă se încadrează
în cele menționate în art. 3 din Legea nr. 51/1995;
 Potrivit art. 46 alin. (41) din Legea nr.
51/1995, divulgarea de către avocat, fără drept, a
unei informații confidențiale din sfera privată a clientului său, sau care privește un secret operațional sau
comercial care i-a fost încredințat în virtutea aceleiași
calități sau de care a putut să ia cunoștință în timpul
desfășurării activităților specifice profesiei constituie
infracțiune;
 Avocaţii au o misiune fundamentală într-o
societate democratică: apărarea justiţiabililor. Relaţia de încredere dintre avocat și client este
indispensabilă îndeplinirii acestei misiuni. De aceasta
depinde, de asemenea, în mod indirect, dar necesar,
şi respectarea dreptului justiţiabilului la un proces
echitabil, mai ales în ceea ce priveşte dreptul oricărui
„acuzat‖ de a nu contribui la propria incriminare. Prin
urmare, secretul profesional al avocaţilor – care presupune înainte de toate o serie de obligaţii în sarcina
lor – este în mod special protejat de art. 8 din Convenţie și este instituit în favoarea clienților, iar nu a avocaților;
 Secretul profesional al avocaţilor nu este intangibil. CEDO a constatat că acesta poate fi limitat,
spre exemplu, atunci când intră în conflict cu dreptul la libertatea de exprimare. Obligaţia avocaţilor
de raportare a suspiciunilor referitoare la săvârşirea
unor infracţiuni anume determinate nu contravine în
sine textului convenţional dacă aceasta este reglementată în mod corespunzător, în cazuri limitativ prevăzute, şi nu atinge esenţa însăşi a misiunii de apărare (a se
vedea paragrafele 127-132 din cauza Michaud împotriva Franței), iar CEDO nu poate invalida alegerea
unui stat sau a unui grup de state de a impune prevederi represive în cadrul unui mecanism specific de
prevenire. Secretul profesional al avocaților nu acoperă situația în care aceștia comit infracțiuni în
exercitarea
profesiei,
ceea
ce
înseamnă
că transcrierea unei conversaţii dintre un avocat şi
clientul său nu poate fi reţinută în acuzarea clientului pus sub urmărire, dar ea poate fi reţinută în
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acuzarea avocatului dacă relevă o infracţiune săvârșită de acesta;
 Avocații sunt parteneri indispensabili ai justiției, având în vedere rolul și importanța (misiunea)
avocatului în opera de înfăptuire a justiției;
 Avocatul este consilier sau sfătuitor al clientului și nicidecum un alter ego al acestuia;
 Din dispozițiile art. 39 rezultă că avocatul nu
răspunde penal pentru susținerile orale sau scrise
făcute în legătură cu activitățile ce pot fi derulate
în exercitarea profesiei, singura condiție fiind aceea
a respectării deontologiei profesionale. Aceasta înseamnă că, atât timp cât ajutorul dat unui făptuitor se
circumscrie limitelor stabilite de lege (dreptul la tăcere, dreptul de a consulta dosarul, dreptul de a propune
probe etc.), fapta unui avocat este una care se situează
în afara oricărei norme de incriminare sau răspunderi
disciplinare. În aceste condiții, este evident că niciun
organ judiciar nu poate considera că exercitarea drepturilor sau îndeplinirea obligațiilor prevăzute de lege
realizează conținutul elementului material al infracțiunii de favorizare a făptuitorului (art. 21 C. pen.);
 39 alin. (5) din Legea nr. 51/1995 reglementează o cauză care exclude răspunderea disciplinară, penală, civilă și orice forme de răspundere juridică. Din
punct de vedere penal, art. 39 alin. (5) un caz de incidență a cauzei justificative prevăzute în art. 21 C. pen.
(exercitarea unui drept sau îndeplinirea unei obligații).
 Sintagma în exercitarea profesiei din cuprinsul art. 46 alin. (41), pe de o parte, se referă la executarea misiunii de apărare încredinţate avocatului
de către clientul său, adică se află în relaţie directă
cu dreptul la apărare, componentă a unui proces
echitabil, iar, pe de altă parte, are în vedere şi respectarea dreptului clientului de a nu se
autoincrimina atunci când este parte într-un contract de asistenţă juridică ce nu implică asistare şi
reprezentare (spre exemplu, consultaţii şi cereri cu
caracter juridic, activităţi fiduciare sau activităţi de
stabilire temporară a sediului unor societăţi comerciale
şi înregistrarea acestora, în numele şi pe seama clientului, a părţilor de interes, a părţilor sociale sau a acţiunilor societăţilor astfel înregistrate);
 Nimic nu împiedică statele parte la Convenţia
pentru Apărarea Drepturilor Omului să stabilească un
standard de protecţie mai ridicat a dreptului la respectarea corespondenţei (în acest sens art. 53 din Convenţie prevede că „Nici o dispoziţie din prezenta Convenţie nu va fi interpretată ca limitând sau aducând
atingere drepturilor omului şi libertăţilor fundamentale care ar putea fi recunoscute conform legilor oricărei părţi contractante sau oricărei alte convenţii la
care această parte contractantă este parte„), așa cum
este soluţia legislativă reglementată de art. 46 din Legea nr. 51/1995;
 Avocaţii atunci când realizează activităţi
specifice de asistenţă juridică nu sunt în aceeaşi
situaţie juridică cu celelalte persoane în privinţa
răspunderii penale pentru fapta de nedenunţare,
astfel încât legiuitorul are competenţa constituţională să stabilească un regim specific răspunderii
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penale a acestora pentru fapta de nedenunţare. Limitarea răspunderii penale a avocatului cu privire la nedenunţare numai la infracţiunile descrise în
ipoteza normei juridice supuse controlului de constituţionalitate, nu şi celor care aduc atingere securităţii
naţionale (art. 410 din Codul penal), se datorează caracterului obiectiv al primei tipologii de infracţiuni, în
timp ce cea de-a doua este una în care intervin elemente de apreciere. În situaţia în care avocatul atestă identitatea părţilor, a conţinutului sau a datei
unui act, acesta nu acţionează în baza acelei relaţii
de încredere avocat-client, fiind, în acest caz, asimilat funcţionarului public, astfel că, prin ipoteză, nu se
aplică norma legală supusă controlului de constituţionalitate, ci sunt incidente prevederile art. 267 din Codul penal – Omisiunea sesizării. În caz contrar, persoane aflate în situaţii similare ar benefica de un tratament juridic diferenţiat. Mai mult, în această ipoteză,
nefiind în discuţie relaţia de încredere avocat-client,
devin aplicabile şi prevederile art. 266 sau art. 410 din
Codul penal.
5. Concluzii finale și propuneri de lege ferenda.
Fără îndoială că, în prezent, avocații se confruntă
cu diverse probleme sau dificultăți care le îngreunează
activitatea profesională. Printre acestea se numără:
comportarea necorespunzătoare față de avocați a unor
judecători, procurori, polițiști sau funcționari publici;
cuantumul încă scăzut al onorariilor plătite de stat
pentru asistența juridică din oficiu; lipsa unor spații
corespunzătoare în cadrul sediilor instanțelor; atacuri
provenite din partea unor persoane, entități publice sau
private ș.a.
Dacă suntem obiectivi și facem o analiză introspectivă a profesiei de avocat, vom constata faptul că
sunt și colegi de-ai noștri care nu onorează deplin profesia de avocat sau care aduc prejudicii de imagine
acesteia. Într-adevăr, există cazuri izolate de avocați
care au o pregătire profesională precară, au o conduită
necorespunzătoare față de cei cu care interacționează
în exercitarea profesiei, își concurează neloial colegii
sau care încalcă legea, inclusiv cea penală. Aici se
potrivește maxima că „Nu există pădure fără uscături”.
Sunt studii care confirmă un fapt interesant, și
anume că, pe o scară de la 1 la 100, fiecare profesie îi
consideră mai agreabili pe membrii corpului profesional propriu (valoarea fiind de aproximativ 70 de procente), față de cei aparţinând altor profesii. Adică, pe
cei dintâi îi plac mai mult, în timp ce, pe cei din urmă,
îi plac puţin (în jurul valorii de 50). Ataşamentul pe
care-l manifestăm faţă de membrii propriului grup
înseamnă nu numai faptul că îi considerăm mai agreabili, pentru că sunt de-ai noştri, ci şi că, la nevoie, îi
favorizăm în raport cu cei aparţinând altor grupuri
socio-profesionale.
Cercetătorii care au făcut investigaţiile, la care am
făcut referire în cele ce preced, au constatat că există
şi o excepţie – grupul avocaţilor. Avocaţii care şi-au
evaluat colegii i-au pus pe acelaşi nivel cu ceilalţi
(aproximativ 50) [7], ceea ce pare a releva că aceştia
nu sunt ataşaţi de grupul profesional din care fac parte,
neconsiderându-i de-ai lor.
Cum se explică această posibilă anomalie?

Inter alia, printre explicații, se numără:
 Avocatura, dacă nu este cea mai liberă profesie,
sigur este una dintre cele mai libere profesii existente
în societatea contemporană. Or, libertatea are, în mod
evident, accente individualiste;
 Libertatea profesională specifică avocaților
produce și anumite efecte secundare, în special pe
acela că lasă frâu liber egoismului, specific indivizilor homo sapiens autentici, în detrimentul altruismului
și solidarității de grup. Avocatul este, de multe ori, un
lup
singuratic, iar
nu
un
membru
al
unei turme sau haite profesionale;
 Libertatea profesională a avocaților ridică la
cote foarte înalte concurența sau competiția între ofertanții de servicii avocațiale, astfel că ar fi un gest ipocrit din partea lor să susțină că sunt mai interesați de
soarta confraților, comparativ cu cea a celorlalți oameni. Pentru avocați, mai degrabă clienții sunt de-ai
lor, decât membrii corpului profesional, astfel că ei
empatizează cu cei pentru care lucrează, cu cei pe care
îi asistă sau cu cei pe care îi reprezintă;
 De regulă, avocatul intră în dispute unu la
unu și, foarte rar, în echipe, ceea ce înseamnă că, dacă
respectă principiile și deontologia specifice profesiei,
acesta nu poate empatiza și nici nu se poate solidariza
cu avocatul care asistă sau reprezintă partea adversă a
clientului său. Într-adevăr, legalmente, avocatul este
obligat să fie, în condițiile legii, 100% alături de cei pe
care îi asistă sau reprezintă.
Cu toate acestea, beneficiind de pregătire profesională ridicată și făcând parte dintr-o categorie de elită,
cei mai mulți dintre avocați sunt conștienți că, legal și
moral, organizarea corpului profesional și apartenența
la asociații profesionale este departe de a fi inutilă.
Dimpotrivă, organizațiile profesionale ale avocaților sunt necesare, întrucât în lipsa acestora avocatul ar fi nu numai un lup singuratic, dar ar rămâne
singur împotriva tuturor.
Avocatul este un protagonist al sistemului judiciar
și de aceea trebuie respectat de magistrați, autoritățile
publice, instituțiile publice și de orice alte entități sau
persoane. Democrația, statul de drept, justiția și progresul sunt dependente, printre altele, și de cât de independentă, puternică și respectată este profesia de
avocat.
Atacurile sau abuzurile, mai mult sau mai puțin
concertate, asupra profesiei de avocat, dincolo de aspectul lor negativ evident, relevă faptul că profesia de
avocat are totuși o poziție importantă în peisajul juridico-social. Cine nu contează poate fi ignorat, dar
avocații nu pot fi ignorați.
Avocații sunt cei care, prin calitățile lor profesionale contribuie la înfăptuirea actului de justiție (prin
formularea de cereri, memorii, excepții, concluzii
ș.a.); contribuie la asigurarea conformității legilor cu
Legea fundamentală, dreptul european și tratatele internaționale privind drepturile omului (prin ridicarea
unor excepții de neconstituționalitate, cereri adresate
CEDO, cereri preliminare adresate CJUE etc.); ajută
cu sfaturi juridice pe cei care au probleme de natură
juridică ș.a.
Metaforic spus, așa cum presa este considerată câinele de pază al democrației sau a patra putere

în stat, instituția avocatului trebuie considerată câinele de pază al justiției sau a cincea putere în
stat.
Într-un articol publicat în Gazeta tribunalelor (31
ianuarie 1864), C. Heraclide scria: „Ordinul avocaților atât de antic ca și magistratura, atât de nobil ca și
virtutea, atât de necesar ca și justiția, se distinge
printr-un caracter care îi este propriu. Singură, între
toate profesiile, avocatura se menține în fericită și
pașnică posesiune a independenței sale. Liber, fără a
fi inutil patriei, avocatul se consacră publicului, fără
a fi sclavul lui‖ [8].
Gradul sau măsura în care drepturile avocatului sunt recunoscute, atât legal, cât și instituțional,
reflectă robustețea unei democrații și maturitatea
statului de drept.
Plecând de la premisele expuse în rândurile de mai
sus, putem spune că avocatul are un rol-cheie în statul
de drept și contribuie la protecția efectivă a drepturilor
persoanelor.
Cadrul legal actual ar trebui, cât de curând, să fie
îmbunătățit în ceea ce privește garantarea dreptului la
apărare, după cum urmează:
 Extinderea asistenței juridice obligatorii la toate cauzele penale, în toate fazele procesului penal;
 Modificarea dispozițiilor privind începerea urmăririi penale in rem, în așa fel încât să se evite arbitrariul organelor de urmărire penală;
 Menționarea expresis verbis, în Codul de procedură penală, a dreptului avocatului de a adresa întrebări persoanelor audiate în faza de urmărire penală;
 Majorarea onorariilor stabilite pentru asistența
juridică din oficiu;
 Adoptarea unei noi legi privind organizarea și
exercitarea profesiei de avocat:
 Adoptarea unei legi speciale privind asistența
juridică din oficiu;
 Asigurarea consultării dosarului în format electronic fie prin remiterea unei copii integrale a acestuia,
fie prin accesul pe bază de parolă la forma electronică
a acestuia;
 Asigurarea unor spații destinate avocaților la
sediile instanțelor de judecată;
 Asigurarea unor spații în viitorul cartier al justiției;
 Modificarea dispozițiilor care reglementează
camera preliminară6.
Justificare:
Încălcarea normelor de competență, cu excepția
celor de competență teritorială, constituie o nesocotire
gravă regulilor de procedură, iar efectuarea unei urmăriri penale cu încălcarea principiului aflării adevărului
este o împrejurare peste care nu se poate trece într-un
stat de drept. Prin această completare a art. 346 C.
proc. pot fi preîntâmpinate situațiile în care organele
de urmărire penală orientează investigația numai asu6

La art. 346 alin. (3) se poate introduce litera d), care
să aibă următorul cuprins:
„d) urmărirea penală nu este completă, fiind desfășurată cu încălcarea prevederilor art. 5, sau au fost încălcate dispozițiile privind competența după materie
ori calitatea persoanei‖.
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pra unor persoane sau fapte ori când sunt respinse,
nelegal sau neîntemeiat, cererile de încuviințare a unor
mijloace de probă necesare pentru aflarea adevărului
și justa soluționare a cauzei;
 Modificarea art. 420 C. proc. pen7.
Justificare:
Pentru previzibilitatea actului de justiție, pentru încrederea în sistemul judiciar și pentru respectarea
dreptului la un proces echitabil sunt necesare modificările propuse. Fără administrarea nemijlocită a probelor, instanța de apel nu este îndreptățită să schimbe o
hotărâre penală de absolvire sau prin care s-a dispus
suspendarea executării pedepsei sub supraveghere.
Jurisprudența CEDO este în sensul celor anterior arătate;
 Modificarea art. 438 C. proc. pen8.

7

Art. 420 alin. (4) și alin. (5) pot avea următorul
cuprins:
„(4) Instanţa de apel procedează la ascultarea inculpatului, când aceasta este posibilă, potrivit regulilor
de la judecata în fond. Instanța de apel nu va proceda
la ascultarea inculpatului dacă acesta lipsește din
cauze mai presus de voința sa, a solicitat expres ca
judecata să se desfășoare în lipsă sau când și-a exercitat dreptul la tăcere.
(5) Instanţa de apel poate readministra probele administrate la prima instanţă şi poate administra probe
noi, în condiţiile art. 100. Dacă prima instanță a dispus suspendarea executării pedepsei sub supraveghere, renunţarea la aplicarea pedepsei, amânarea
aplicării pedepsei, achitarea sau încetarea procesului
penal este obligatorie readministrarea probelor administrate la prima instanță. Readministrarea probelor sau administrarea probelor noi nu se poate dispune din oficiu, de către instanța de apel‖.
8
Art. 438 alin. (1) ar putea avea următorul cuprins:
„(1) Hotărârile sunt supuse casării în următoarele
cazuri:
1. în cursul judecăţii nu au fost respectate
dispoziţiile privind competenţa după materie sau după
calitatea persoanei, atunci când judecata a fost efectuată de o instanţă inferioară celei legal competente;
2. instanța de apel a dispus condamnarea
inculpatului la o pedeapsă în regim de detenție, fără
readministrarea probelor administrate la prima instanță, în cazul în care aceasta din urmă a pronunțat
o hotărâre prin care s-a dispus suspendarea executării pedepsei sub supraveghere, renunţarea la aplicarea pedepsei, amânarea aplicării pedepsei, achitarea
sau încetarea procesului penal;
3. instanţa de apel a admis calea de atac a
apelului, cu încălcarea principiului non reformatio
in peius sau al efectului devolutiv relativ la calitatea
apelantului ori limitelor motivelor de apel formulate
în scris;
4. instanţa de apel nu s-a pronunţat asupra unuia sau mai multor motive de apel ori când a
schimbat hotărârea atacată în defavoarea unei părți,
fără administrarea sau readministrarea de probe;
5. când instanța de apel a dispus condamnarea inculpatului, în lipsa unor probe directe;
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Justificare:
 Introducerea acestor noi cazuri de recurs în casație este necesară, în primul rând, din perspectivă
constituțională. Potrivit art. 124 alin. (3) din Constituție: „Înalta Curte de Casație și Justiție asigură interpretarea şi aplicarea unitară a legii de către celelalte
instanţe judecătoreşti, potrivit competenţei sale‖. Or,
recursul în casație este singura cale de atac pe care,
atunci când se încalcă legea, o poate utiliza cel care a
fost lezat printr-o hotărâre nelegală. Argumentului
potrivit căruia s-ar încălca rolul instanței supreme se
poate răspunde prin aceea că pot fi modificate regulile
de competență, în ca Înalta Curte de Casație și Justiție
să nu soluționeze cauze în primă instanță, competență,
în sensul excluderii din atribuțiile acesteia, a soluționării cauzelor penale în primă instanță, care este discutabilă în raport cu prevederile art. 124 alin. (3) din
Constituție;
 Funcția instanței supreme, așa cum prevede legea fundamentală, este aceea de a asigura o practică
judiciară unitară, misiune care se poate realiza numai
dacă nerespectarea legii poate fi remediată, prin calea
de atac a recursului în casație, cale de atac ce trebuie
să fie la îndemâna oricărei persoane împotriva căreia
s-a pronunțat o hotărâre definitivă;
 Se impune introducerea unui caz de recurs în
casație privind nerespectarea dispozițiilor relative la
soluționarea acțiunii civile, pentru că latura civilă a
cauzei nu poate fi desprinsă de ce cea penală, în ipotezele în care se invocă un caz de recurs în casație ce
poate avea repercusiuni asupra laturii civile;
 Într-un stat de drept nu sunt acceptabile situațiile în care individualizarea sancțiunilor penale este
una excesivă, în raport cu jurisprudența constantă;
6. instanța de apel în mod greșit nu a reținut incidența unei cauze justificative sau de neimputabilitate;
7. inculpatul a fost condamnat pentru o
faptă care nu este prevăzută de legea penală;
8. inculpatul nu a săvârșit fapta cu vinovăția cerută de lege;
9. în mod greşit s-a dispus sau nu s-a dispus încetarea procesului penal;
10. s-au aplicat pedepse ori măsuri educative în alte limite decât cele prevăzute de lege;
11. s-au aplicat sancțiuni disproporționate
în raport cu jurisprudența constantă în materie sau
nu a luat în considerare existența unor circumstanțe
judiciare legale;
12. instanța de apel pronunțat o hotărâre
prin încălcarea legii în ceea ce privește latura civilă
a cauzei;
(2) Cazurile prevăzute la alin. (1) pot constitui temei al casării hotărârii doar dacă nu au fost invocate pe calea apelului sau în cursul judecării apelului ori dacă, deşi au fost invocate, au fost respinse sau
instanţa a omis să se pronunţe asupra lor.
(3) În cazul în care cererea de recurs în casaţie a fost respinsă, partea sau procurorul care a
declarat recursul în casaţie nu mai poate formula o
nouă cerere împotriva aceleiaşi hotărâri, indiferent de
motivul invocat‖.

 Încălcarea principiului nemijlocirii trebuie
sancționată, când este vorba despre schimbarea unei
hotărâri în defavoarea unei părți, fără administrarea
sau readministrarea de probe în apel;
 Trebuie să poată fi folosită calea de atac a recursului în casație ori de câte ori o faptă prevăzută de
legea penală este comisă fără vinovăție, nejustificată
sau neimputabilă. Ce se întâmplă dacă un minor de 13
ani sau un iresponsabil este sancționat penal ori dacă o
faptă din culpă este sancționată penală, deși legiuitorul
o incriminează numai dacă este comisă cu intenție? De
lege lata, nu există niciun remediu procesual;
 Modificarea art. 282 C. proc pen9.
Justificare:
Încălcarea drepturilor părților sau subiecților procesuali implică sine qua non o vătămare, iar vătămarea
odată constatată nu poate fi înlăturată altfel decât prin
anularea actului. Singurele diferențe de tratament juridic, față de nulitatea absolută, nu pot fi decât interesul
și momentul procesual până la care nulitatea relativă poate fi invocată, condiții care se regăsesc în
art. 282 alin. (2)-(5). Impunerea condiției privind
existența unei vătămări și a cerinței ca vătămarea să
nu poată fi înlăturată altfel lasă fără substanță instituția nulității relative. Practica judiciară este foarte
săracă în ceea ce privește consemnarea unor cazuri în
care s-a dispus anularea unor acte procesuale efectuate
cu încălcarea drepturilor părţilor ori ale subiecţilor
procesuali principali. Dimpotrivă, quasitotalitatea situațiilor sunt rezolvate în sensul inexistenței vătămării.
De exemplu, deși avocatul nu a fost înștiințat în legătură cu efectuarea unor acte de urmărire penală, în
practică se consideră că nu există vătămare sau că
vătămarea poate fi înlăturată în altă modalitate decât
anularea actului.
Departe de a fi exhaustive, acestea sunt câteva
propuneri care, în opinia mea, ar putea optimiza, întrun plan special, activitatea avocatului și, într-un plan
general, înfăptuirea actului de justiție.
Până la urmă, justiția nu este a avocaților și nici a
magistraților, ci este a oamenilor.
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Justitia domina et regina omnium virtutum!

9

Art. 282 alin. (1) C. proc. pen. ar putea avea următorul cuprins:
„Încălcarea oricăror dispoziţii legale în afara celor
prevăzute la art. 281 determină nulitatea actului
atunci când prin nerespectarea cerinţei legale s-au
nesocotit drepturile părţilor ori ale subiecţilor procesuali principali‖.
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REZUMAT
Uniunea Europeană are un rol dublu în procesul de modernizare al Republicii Moldova. Pe de o parte, Uniunea Europeană este un organism finanțator care impune condiții privind relațiile sale cu țările terțe, în scopul acordării unor beneficii prin susținerea financiară a transformărilor din cadrul societății. Pe de altă parte, Uniunea Europeană îndrumă statul spre obținerea calității de membru, lucru ce necesită creare unor stimulente și evaluarea progresului în ceea ce privește implementarea modelelor specifice Uniunii Europene.
Respectarea principiilor statului de drept este importantă atât pentru cetăţenii europeni, cât şi pentru cetăţenii
Republicii Moldova, pentru iniţiativele de afaceri, pentru inovaţii şi investiţii, care se vor dezvolta cel mai mult acolo, unde cadrul instituţional şi legal aderă în totalitate la valorile comune ale Uniunii. Prin urmare, există o relaţie
clară între normele statului de drept şi implementarea eficientă a investiţiilor private şi publice.
Cuvinte cheie: putere politică, actor politic internațional, instituții democratice, conflicte politice, proces de
modernizare, stat de drept, cadrul instituţional.
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SUMMARY
The European Union has a dual role in the modernization process of the Republic of Moldova. On the one
hand, the European Union is a funding body that imposes conditions on its relations with third countries in order to
provide benefits through the financial support of transformations within society. On the other hand, the European
Union guides the state towards membership, which requires the creation of incentives and the assessment of
progress in the implementation of EU-specific models.
Compliance with the principles of the rule of law is important both for European citizens and citizens of the
Republic of Moldova, for business initiatives, for innovation and investment, which will develop most where the
institutional and legal framework fully adheres to common values Union. Therefore, there is a clear relationship
between rule of law and effective implementation of private and public investment.
Key words: political power, international political actor, democratic institutions, political conflicts, modernization process, rule of law, institutional framework.
Prin extinderea în Europa Centrală și de Est, Uniunea Europeană și-a consolidat rolul de putere politică
și economică și profilul de actor politic internațional, a
extins aria democrației, stabilității, prosperității și securității. Însă, concomitent, frontierele externe ale
Uniunii Europene au ajuns în apropierea unor state ce
se confruntă cu o serie de probleme de natură politică,economică și socială, precum abuzul de putere,
violarea drepturilor omului, instituții democratice fragile, contradicții etnice și religioase, conflicte separatiste înghețate, tranziții prelungite spre o economie de
piață funcțională, sărăcie accentuată, rata mare de șomaj, probleme demografice etc.

Uniunea Europeană are un rol dublu în procesul de
modernizare al Republicii Moldova. Pe de o parte,
Uniunea Europeană este un organism finanțator care
impune condiții privind relațiile sale cu țările terțe, în
scopul acordării unor beneficii prin susținerea financiară a transformărilor din cadrul societății. Pe de altă
parte, Uniunea Europeană îndrumă statul spre obținerea calității de membru, lucru ce necesită creare unor
stimulente și evaluarea progresului în ceea ce privește
implementarea modelelor specifice Uniunii Europene.
Relația Uniunii Europene cu Republica Moldova poate fi caracterizată de asimetrie și interdependență.
Uniunea Europeană are multe beneficii de oferit, iar
Republica Moldova are puţine lucruri pe care poate să

le ofere Uniunii Europene din cauza dimensiunii reduse a economiei naționale. Dat fiind faptul că procesul
de aderare este unul voluntar, Uniunea Europeană nu
utilizează constrângerile, deși ele pot fi de asemenea
eficiente, deoarece șansa a obține calitatea de membru
UE a motivat unele state-candidate să se conformeze,
volens-nolens, revendicărilor comunitare, să implementeze reforme dificile și să modifice anumite politici pentru a putea adera [1, p.127] .
Astfel,miniștrii de externe ai statelor-membre a
Uniunii Europene au adoptat la 15 februarie 2019 o
rezoluție în privința Republicii Moldova, care conține
atât unele concluzii, dar și recomandări pentru noua
guvernare de la Chișinău.
În rezoluția formată din 13 puncte se menționează
că este important ca guvernarea din Republica Moldova să pună în regim prioritar depolitizarea instituțiilor
de stat, reforma justiției dar și a sectorului financiarbancar, recăpătarea încrederii cetățenilor dar și să asigure independența mass-media.
Totodată în rezoluție, Chișinăului i se cere să clarifice ce s-a întâmplat în 2014 în sistemul bancar și să
caute să recupereze fondurile dispărute, aducându-i în
fața justiției pe cei vinovați. Auditul celor trei bănci va
trebui efectuat de o structură specială, în cooperare cu
Fondul Monetar Internațional. Pentru a evita repetarea
unor asemenea cazuri de prevenire a spălării banilor
legislația va trebui adusă în concordanță cu cea europeană.
Uniunea Europeană își arată disponibilitatea de a
sprijini prin asistență tehnică și suport pentru proiecte,
cum ar fi misiunile de inter-pares și consiliere la nivel
înalt. Este luată în calcul și reluarea plăților de sprijin
bugetar odată ce sunt îndeplinite condițiile politice,
financiare și macro-economice,după îndeplinirea următoarelor recomandări ale Consiliului European:
1. Consiliul Europei își reafirmă angajamentul de a
consolida asocierea politică și integrarea economică a
Republicii Moldova la Uniunea Europeană. De asemenea, confirmă și faptul că toate statele membre al
Uniunii Europene au ratificat Acordul de Asociere.
2. Consiliul urmărește îndeaproape situația din Republica Moldova. Uniunea Europeană este convinsă că
situația actuală din Republica Moldova poate fi rezolvată doar printr-un dialog constructiv între toate forțele politice din țară, care să ia în considerare așteptările
oamenilor din Republica Moldova. Rezultatele concrete privind reformele sunt necesare pentru a restabili
încrederea cetățenilor.
3. În acest scop, Consiliul European solicită o implementare accelerată a Programului de Asociere.
Uniunea Europeană își reiterează angajamentul de a
sprijini eforturile de reformă, în scopul de a aduce
beneficii cetățenilor din Republica Moldova prin intermediul Acordului de Asociere, care include și Zona
de Liber Schimb.
4. Guvernul Republicii Moldova ar trebui să pună
în plan prioritar reformele care vizează depolitizarea
instituțiilor de stat, corupția sistemică, reforma administrației publice care vizează, printre altele, și creșterea eficienței organismelor de reglementare, transparența și responsabilitate în gestionarea finanțelor pu-

blice, precum și în ceea ce privește în procesul de elaborare a politicilor publice.
5. Consiliul face apel la autoritățile din Republica
Moldova pentru a consolida guvernarea corporativă în
sectorul financiar, precum și independența și puterile
de supraveghere ale Băncii Naționale a Moldovei precum și independența și posibilitatea de supraveghere
Comisiei Naționale a Pieței Financiare. Totodată se
subliniază în special necesitatea de a numi guvernatorul Băncii Naționale, pe baza unui proces apolitic,
transparent și credibil.
6. Consiliul face apel la autoritățile din Republica
Moldova să asigure o investigație aprofundată și imparțială, în cazul fraudei, din anul 2014 care a afectat
sistemul bancar. De asemenea, scopul acestei investigații să fie recuperarea fondurilor deturnate și de a
aduce pe cei responsabili de acest furt în fața justiţiei.
Totodată se cere un audit, la cele trei bănci, care va
trebui efectuat de o structură specială, în cooperare cu
Fondul Monetar Internațional (FMI). Pentru a evita
repetarea unor asemenea cazuri, legislația de prevenire
a spălării banilor va trebui adusă în corespundere cu
cea europeană.
7. Consiliul este preocupat de lipsa de independență a sistemului de justiție și de aplicare a legii. Acesta
subliniază importanța aplicării reformelor care asigură
independența, eficiența, transparența și responsabilitatea sistemului judiciar și a instituțiilor anticorupție.
Reforma procuraturii, precum și lupta împotriva corupției în cadrul sistemului judiciar ar trebui să fie
tratate ca materie prioritare, inclusiv bazat pe merite și
recrutarea transparentă și promovare a judecătorilor.
8. Consiliul îndeamnă Guvernul Republicii Moldova să ia măsuri pentru a crea un câmp de joc egal
pentru întreprinderi și de a restabili un climat investițional atractiv și stabil, dar și de a îmbunătăți condițiile de transparență și de investiții în sectorul energetic.
Se evidențiază și mai mult importanța de a urma obligațiile prevăzute de Acordul de asociere și la Tratatul
Comunității Energetice, pentru a adopta proiectele de
lege relevante în prezent în curs de examinare, și să se
asigure punerea acestora în aplicare.
9. Consiliul reiterează disponibilitatea UE de a
sprijini Republica Moldova, inclusiv prin asistență
tehnică și suport pentru proiecte, cum ar fi misiunile
de inter-pares și consiliere la nivel înalt. Este luată în
calcul și reluarea plăților de sprijin bugetar odată ce
sunt îndeplinite condițiile politice, financiare și macroeconomice, inclusiv respectarea principiilor de supraveghere și de transparență bugetară. Consiliul solicită
Guvernului să stabilească, printre altele, o foaie de
parcurs detaliată în vederea unui acord cu Fondul Monetar Internațional, care este un element important în
asigurarea preocupărilor macroeconomice din țară.
Consiliul salută invitația Guvernului Republicii Moldova adresată FMI, pentru a trimite o misiune, cât mai
curând posibil, astfel încât să se angajeze rapid la stabilirea unui program cuprinzător de stabilizare și de
reforme structurale.
10. Comunicarea eficientă, strategică, inclusiv în
cooperare cu societatea civilă și mass-media independentă, referitor la reformele realizate și care urmează
să fie întreprinse în cadrul Acordului de asociere, este
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de o importanță esențială pentru informarea cetățenilor
RM despre beneficiile așteptate de la asocierea politică și integrarea economică cu Uniunea Europeană.
11. Uniunea Europeană salută recentele discuții
privind reforma constituțională din Republica Moldova cu scopul de a preveni viitoarele blocaje politice.
Uniunea Europeană de asemenea, invită autoritățile
din Republica Moldova de a lua în calcul toate recomandările OSCE / ODIHR, în special în ceea ce privește transparența finanțării partidelor și responsabilitatea candidaților aleși.
12. Consiliul reamintește că libertatea presei este
un element la fel de fundamentală a vieții democratice.
Acesta îndeamnă Guvernul Republicii Moldova pentru
a îmbunătăți legislația națională, în scopul de a limita
concentrarea proprietății mass-media și asigurarea
pluralismului de opinie.
13. Consiliul salută angajamentul Republicii Moldova de a gestiona procesul de reglementare transnistreană ca o prioritate-cheie, precum și interesul de a
relua negocierile cât mai curând posibil, inclusiv în
formatul 5 + 2. Consiliul salută, de asemenea, crearea
unui grup de lucru permanent pentru cooperarea între
Parlamentul Republicii Moldova și Adunarea Populară
a Găgăuziei [4].
Un alt raport, în care se vorbește despre situația
privind drepturile omului și independența justiției în
Republica Moldova,a fost prezentat recent de către
Departamentul de Stat al SUA, unde se subliniază,că
în timp ce legea prevede o justiție independent în țara
noastră, nu se respectă independența judecătorească.
Presiunile oficiale asupra judecătorilor și a corupției în
sectorul justiției au continuat să fie probleme grave.
Lipsa independenței în sistemul judecătoresc a fost
dominată de afirmațiile, potrivit cărora unii judecători
au luat hotărâri bazate pe ordine politice sau din frica
de a fi șantajați.
Pe parcursul anului 2018, publicul și presa nu au
avut acces la procedurile judiciare în mai multe cazuri
importante care implicau funcționari publici precum și
foști oficiali și primari, precum și funcționari bancari.
Avocații s-au plâns de încălcarea drepturilor inculpaților la un proces public echitabil. După o vizită în
țară în iunie, raportorul special al ONU privind situația
apărătorilor drepturilor omului, Michel Forst a remarcat că avocații se confruntă cu acuzații criminale motivate din punct de vedere politic sau că au fost amenințați de fiecare dată când apărau cu opinii diferite
față de autorități. Potrivit raportului, mai mulți avocați
au susținut că autoritățile au deschis dosare penale
fabricate împotriva lor. În ceea ce privește închisorile,
raportul menționează că în continuare supraaglomerarea și condițiile care nu întrunesc standardele internaționale, în timp ce abuzurile asupra deținuților continuă să fie o problemă.
Ombudsmanul pentru drepturile omului a raportat
acuzațiile de tortură și abuz fizic, în principal în instituțiile de detenție și în instituțiile psihiatrice. Au fost
cazuri de maltratare în detenție preventivă în cadrul
secțiilor de poliție, în special în inspectoratele regionale de poliție.
Ombudsmanul pentru drepturile omului a raportat
că cele mai multe acuzații de tortură și condiții de de-
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tenție se menționează că în continuare, deținuții se află
în condiții de detenție insuficiente, sunt abuzați fizic și
verbal de personalul instituțiilor penitenciare și nu au
acces la îngrijiri medicale de calitate.
Condițiile din majoritatea penitenciarelor și centrelor de detenție, inclusiv cele din regiunea transnistreană au rămas severe și au reprezentat un tratament inuman și degradant din cauza faptului că deținuții se
îmbolnăvesc, a lipsei de intimitate, a barierelor sau
accesului insuficient la plimbări exterioare și a lipsei
de facilități adaptate persoanelor cu dezabilități. Mai
multe spații de detenție au suferit o reparație minoră în
cursul anului.
Penitenciarele și centrele de detenție au fost supraaglomerate. ONG-urile pentru drepturile omului au
afirmat că abuzul și folosirea sporită a arestărilor preventive, combinate cu aplicarea insuficientă a măsurilor necustodiale alternative, au contribuit la supraaglomerarea centrelor de detenție.
Acuzațiile de tortură și de tratament inuman au
crescut. În mai multe cazuri, CEDO a constatat că
condițiile de detenție din Penitenciarul nr. 13 sunt
contrare Convenției Europene a Drepturilor Omului.
Celulele supraaglomerate, în condiții sanitare îngrozitoare și lipsite de ventilație, lumină naturală sau acces
permanent la apă pentru igiena personală. Promo-Lex
a afirmat că 30 de deținuți mor în fiecare an din cauza
îngrijirii medicale necorespunzătoare.
Un alt domeniu unde Republica Moldova este criticată este libertatea de exprimare, inclusiv a presei.
Departamentul de Stat menționează că presiunile asupra presei independente au continuat în cursul anului,
iar un număr de jurnaliști de investigație au raportat că
au fost intimidați și hărțuiți după publicarea articolelor
de investigație cu privire la personalități politice.
Concentrarea proprietății în mass-media a rămas o
problemă. Mai multe puncte de vânzare s-au confruntat cu dificultăți în lupta împotriva întreprinderilor
pro-guvernamentale controlate de figuri politice și
oligarhi. Lipsa accesului egal la fondurile de publicitate media a dus la constrângeri financiare pentru unele
instituții media.
Pe parcursul anului, partidele de opoziție au raportat că autoritățile le-au limitat posibilitățile de a organiza întâlniri politice, în special în regiuni. Partidele
de opoziție au raportat cazuri de interceptare ilegală,
confiscarea de către organele de ordine a ziarelor distribuite de un partid de opoziție etc. Opoziția a raportat de asemenea mai multe cazuri de amenințări, intimidări și concedieri politice [5].
Problema respectării principiilor statului de drept
și a libertății justiției este actual și pentru unele democrații occidentale. Astfel, potrivit Tratatului Uniunii
Europene de la Lisabona, se prevede excluderea statelor membre pentru nerespectarea obligațiilor asumate.
În primul rând, potrivit art. 260 TFUE, în cazul în
care un stat membru nu și-a îndeplinit vreo una dintre
obligațiile care îi incumbă în virtutea tratatului și nu
duce la îndeplinire nici hotărârea CJUE prin care este
obligat să înceteze încălcarea și să ia măsuri pentru
înlăturarea efectelor acesteia, la propunerea Comisiei,
CJUE îi poate impune plata unei sume forfetare sau a
unei penalități.

Prin Tratatul de la Amsterdam, în urma comportamentului neadecvat prealabil al unor state membre,
cum ar fi Grecia sau Austria, s-a introdus un procedeu
de avertizare a statelor în cazul în care acestea nu respectă obligațiile ce le revin. Acest procedeu a fost
modificat de Tratatele de la Nisa și Lisabona și în prezent asigură următoarele posibilități de intervenție
pentru instituțiile UE împotriva statului „problemă‖.
Potrivit art. 7 TUE, la propunerea motivată a 1/3
din statele membre, Parlamentului European sau a
Comisiei Europene și cu aprobarea Parlamentului European, Consiliul, hotărând cu o majoritate de 4/5 din
membrii să poată constata existența unui risc clar de
încălcare gravă a valorilor prevăzute la art.2, de către
un stat membru. Înainte de a proceda la această constatare, Consiliul audiază statul membru în cauză și îi
poate adresa recomandări, hotărând după aceeași procedură. Consiliul verifică cu regularitate dacă motivele
care au condus la această constatare rămân valabile [2,
p. 44].
Concomitent, statele Uniunii Europene care nu
respectă standardele comunitare privind statul de drept
ar putea pierde accesul la finanţare, conform unei propuneri germane pentru reformarea sistemului fondurilor de coeziune, în timp ce comisarul UE pentru buget,
Günther Oettinger, propune şi condiţii economice.
Potrivit unui proiect de propunere, inițiat de Bruxelles, accesul unui stat la fonduri de coeziune ar putea fi blocat, în cazul în care, situaţia respectării normelor statului de drept este criticată de Comisia Europeană.
Ungaria şi Polonia, beneficiari ai fondurilor de coeziune, au fost criticate frecvent de Comisia Europeană pentru încălcări ale principiilor fundamentale ale
statului de drept.
La rândul lor, România şi Bulgaria sunt monitorizate de Comisia Europeană prin Mecanismul de Cooperare şi Verificare (MCV).
Confirmă ideea, explicând că ar putea fi impuse şi
condiţii privind politicile economice, Günther
Oettinger, comisarul UE pentru Buget şi Resurse
Umane, care a declarat, potrivit publicaţiei
EUObserver, că, începând din anul 2020, accesul statelor europene la fonduri de coeziune ar putea fi condiţionat de respectarea principiilor statului de drept şi
recomandărilor economice.
Günther Oettinger a afirmat că analizează posibilitatea "schimbării condiţiilor" sau "intensificării condiţionalităţii" în bugetul pentru perioada 2021-2027.
În Consiliul UE, "nu este convinsă toată lumea de
sensul economic al tuturor programelor pe care le finanţăm prin sistemul fondurilor de coeziune". "Multe
proiecte sunt foarte sensibile şi au o valoare evidenţiată clar, dar altele îşi pierd rapid sensul", a argumentat
Günther Oettinger, explicând că este necesară impunerea unui control mai eficient privind modul în care
ţările membre şi regiunile utilizează fondurile UE. El a
precizat că o primă posibilitate ar fi utilizarea recomandărilor specifice adresate de Comisia Europeană
ţărilor membre - raportul anual care indică modalităţi
de îmbunătăţire a politicilor economice - ca "model"
ori "document cu caracter obligatoriu". Spre exemplu,
a continuat Oettinger, dacă recomandările arată că o

ţară are "o infrastructură digitală foarte slabă", "va
trebui să acceseze mai multe fonduri" pentru optimizarea acestui domeniu.
Anticipând criticile, Günther Oettinger a argumentat că sistemul recomandărilor este "democratic", deoarece indicaţiile sunt publicate de Comisia Europeană după adoptarea de către reprezentanţii statelor
membre în Consiliul UE. "Acest lucru poate justifica o
posibilă condiţionalitate", a explicat el [6].
Ţările Uniunii Europene care nu respectă principiile statului de drept ar putea fi sancționate. Ele riscă
restricţionarea sau suspendarea alocării de fonduri,
dacă autoritățile acestora vor încălca drepturile şi libertăţile cetățenilor sau dacă sunt serios afectate de
corupţie. Anunțul a fost făcut de către președintele
Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker.
Restricționarea fondurilor europene pentru țările
membre care nu respectă criteriile ce definesc statul de
drept ar putea începe o dată cu aprobarea bugetului
comunitar pentru anii 2021-2027. Este o măsură a
președintelui Comisiei Europene, Jean-Claude
Juncker, pe care a prezentat-o în Parlamentul European. Inițiativa ar putea viza state precum Polonia sau
Ungaria, după ce anterior au fost criticate la Bruxelles.
Sancțiunile ar urma să fie propuse de Comisia Europeană și aprobate de Consiliul și Parlamentul European.
Restricțiile fac parte din proiectul de buget al comunității pentru anii 2021-2027. Bugetul de 1.279 de
miliarde de euro va trebui aprobat în unanimitate de
statele membre și de legislativul european. Într-o primă reacţie după ce Comisia Europeană a cerut condiţionarea accesării fondurilor europene de situaţia statului de drept, oficialii din Polonia au anunțat deja că
se vor opune adoptării noului buget al Uniunii Europene, pe motiv că nu ar asigura un echilibru între nevoile diferitelor țări membre [7].
În acest context, Comisia Europeană a prezentat
recent o serie de opţiuni privind colectarea şi cheltuirea fondurilor comunitare, în contextul noii situaţii
politice, care include ieşirea Marii Britanii din Uniunea Europeană.
Printre variantele luate în considerare se numără şi
transferul de la nivel naţional la nivel comunitar a
unor taxe. Spre exemplu, impozitele impuse companiilor mari, taxele pe tranzacţii financiare, taxele pe valoare adăugată ori accizele pe carburanţi ar putea trece
de la nivel naţional la nivel comunitar ori ar putea fi
împărţite între autorităţile naţionale şi cele europene.
Accesul statelor membre la finanţare europeană ar
putea fi condiţionat de respectarea principiilor statului
de drept. Susţinerea valorilor fundamentale ale Uniunii Europene în elaborarea şi implementarea politicilor
este esenţială. Există noi sugestii în dezbaterea publică
în sensul asocierii accesului la fonduri bugetare UE cu
situaţia statului de drept în ţările membre. Prin urmare,
există o relaţie clară între normele statului de drept şi
implementarea eficientă a investiţiilor private şi publice susţinute prin bugetul UE", se arată în "Proiectul de
reflecţie privind viitorul finanţelor UE", prezentat de
Comisia Europeană.
Jean-Claude Juncker, preşedintele Comisiei Europene, s-a pronunţat împotriva condiţionării accesului
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la fonduri UE de respectarea principiilor statului de
drept, dar Germania, Franţa, Italia şi Suedia fac presiuni în acest sens. "Declaraţia preşedintelui Franţei,
Emmanuel Macron, că Uniunea Europeană nu este
supermarket este cea mai elocventă expresie în acest
sens. Înţeleg în totalitate ideea preşedintelui Franţei,
nu poţi avea abordare selectivă, nu poţi spune ―daţi-ne
bani, dar nu vrem să auzim nimic altceva despre reglementările
europene‖,
a
explicat,
Frans
Timmermans, prim-vicepreşedintele CE.
Un proiect propus recent de Germania arăta că statele Uniunii Europene care nu respectă standardele
comunitare, privind statul de drept ar putea pierde
accesul la finanţare UE. Potrivit unui proiect de propunere accesul unui stat la fonduri de coeziune ar putea fi blocat în cazul în care situaţia respectării normelor statului de drept este criticată de Comisia Europeană. "Trebuie analizat dacă primirea fondurilor UE de
coeziune ar putea fi condiţionată de respectarea principiilor fundamentale ale statului de drept", precizează
proiectul de propunere. Ungaria şi Polonia, beneficiari
ai fondurilor de coeziune, au fost criticate frecvent de
Comisia Europeană pentru încălcări ale principiilor
fundamentale ale statului de drept.
Ţările care vor încălca normele statului de drept
sau nu vor lupta eficient împotriva corupţiei riscă suspendarea finanţărilor de la Uniunea Europeană, potrivit unui proiect de rezoluţie care va face parte din Planul bugetar multianual 2021-2027 şi a fost aprobat de
Parlamentul European. Un grup de 6 experţi, dintre
care doar unul din partea statului analizat, va monitoriza situaţia şi va publica un raport anual, care va sta la
baza deciziei. Pentru a proteja beneficiarii finali ai
finanţărilor, UE va obliga statele sancţionate să finanţeze proiectele suspendate din propriul buget [8].
Guvernele statelor membre ale Uniunii Europene
care se implică în afaceri judiciare sau nu combat eficient fraudele şi actele de corupţie vor risca suspendarea fondurilor comunitare, conform unui proiect de
rezoluţie aprobat de Parlamentul European.
"Asistată de un grup de experţi independenţi, Comisia Europeană va avea sarcina de a depista deficienţe generalizate în privinţa statului de drept şi va decide
măsuri care ar putea include suspendarea plăţilor efectuate prin bugetul UE sau reducerea prefinanțării," se
arată în proiectul aprobat de Parlamentul European.
Planul va fi implementat doar dacă va fi aprobat şi
de Consiliul UE. Imediat ce un stat membru sancţionat
va remedia problemele identificate de Comisia Europeană, Parlamentul European şi Consiliul UE pot hotărî deblocarea fondurilor.
Comisia Europeană va putea stabili că normele statului de drept sunt expuse riscurilor, dacă apare una
din următoarele probleme:
- buna funcţionare a autorităţilor care implementează bugetul UE;
- buna funcţionare a autorităţilor care efectuează
controlul financiar;
- investigarea adecvată a fraudei - inclusiv frauda
fiscală - corupţia sau alte încălcări care afectează execuţia bugetului UE;
- control judiciar eficient de către instanţele independente;
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- recuperarea fondurilor plătite în mod necuvenit;
- prevenirea şi sancţionarea evaziunii fiscale;
- cooperarea cu Oficiul European de Luptă Antifraudă şi, dacă este cazul, cu Parchetul European.
Comisia Europeană a mai propus, în ultimii doi
ani, posibilitatea limitării accesului la finanţare europeană în cazul ţărilor membre ale Uniunii Europene
care nu respectă principiile statului de drept. "Respectarea statului de drept şi a tuturor valorilor UE sunt
principiile fundamentale pe care am construit proiectul
european. Nici un guvern nu poate încălca aceste valori fără să sufere consecinţele,‖ a declarat în plen
Eider Gardiazabal (Partidul Socialist European), coraportor al Comisie pentru bugete.
Uniunea Europeană trebuie să intensifice acţiunile
pentru promovarea democraţiei, a normelor statului de
drept şi a drepturilor fundamentale în spaţiul comunitar, inclusiv prin susţinerea organizaţiilor societăţii
civile, conform unei rezoluţii adoptate recent de Parlamentul European.
"Cu obiectivul general de protejare şi promovare a
drepturilor şi valorilor prevăzute în Articolul 2 al Tratatului UE, prin susţinerea organizaţiilor societăţii
civile la nivel local, regional, naţional şi transnaţional,
Programul încearcă să promoveze egalitatea şi nediscriminarea, să încurajeze implicarea cetăţenilor şi participarea la procesul democratic şi să combată violenţa," anunţă Parlamentul European într-un comunicat
postat pe site-ul instituţiei.
"Eurodeputaţii au decis în mod specific să menţioneze protejarea şi promovarea principiilor democraţiei
şi statului de drept ca fiind principalul obiectiv, dat
fiind că aceste norme sunt elemente preliminare necesare apărării drepturilor fundamentale şi asigurării
încrederii reciproce între statele membre şi cetăţeni la
nivelul Uniunii Europene", precizează Parlamentul
European.
Eurodeputaţii au acceptat că, în cazuri excepţionale, în care se constată deteriorarea rapidă şi în mod
grav a situaţiei dintr-un stat membru şi sunt expuse
riscurilor valori fundamentale, Comisia Europeană să
lanseze o procedură de finanţare a organizaţiilor societăţii civile pentru facilitarea şi susţinerea dialogului
democratic.
Respectarea independenței justiției și a statului de
drept în Republica Moldova se află permanent în vizorul Uniunii Europene. Astfel, la 5 iulie 2018, Parlamentul
European
a
adoptat
o
rezoluție
(2018/2783(RSP), în care declară că în urma deciziei
de a invalida alegerile pentru funcția de primar la Chișinău, condițiile politice pentru asistență macrofinanciară nu au fost îndeplinite, ―o condiție prealabilă pentru acordarea asistenței macrofinanciare este ca țara
beneficiară să respecte mecanismele democratice reale, printre care un sistem parlamentar pluripartit, statul
de drept și să garanteze respectarea drepturilor omului‖; îndeamnă Comisia să suspende orice plăți prevăzute de asistență macrofinanciară pentru Moldova;
consideră că orice decizie privind plățile viitoare ar
trebui să aibă loc numai după alegerile parlamentare
planificate, cu condiția ca acestea să aibă loc în conformitate cu standardele recunoscute la nivel internațional și să fie evaluate de către organisme internațio-

nale specializate, și să fi fost îndeplinite condițiile
pentru acordarea asistenței macrofinanciare; solicită
Comisiei să suspende sprijinul bugetar pentru Moldova, utilizând precedentul din iulie 2015, când o astfel
de suspendare a avut loc în urma crizei bancare; consideră că mecanismul de suspendare a sprijinului bugetar al Uniunii Europene ar trebui să fie aplicat ca o
reacție la invalidarea alegerilor pentru funcția de primar al Chișinăului și că acesta ar trebui să includă o
lista de condiții care trebuie să fie îndeplinite. [9]
Conform Cotidianul. md, Republica Moldova este
țara din Europa care stă cel mai prost la capitolul Independența Justiției, arată datele unui raport al Forumului Economic Mondial (WEF). Moldova se situează
la capitolul Independența Justiției pe locul 130 din 140
de state, câte cuprinde raportul completivități globale
pe anul 2018. Țara noastră are un rating de 2,3 puncte,
în care 7 însemnă cel mai bine, iar 1 – cel mai rău.

Mai prost la acest capitol decât Republica Moldova
stau doar state din America Latina și Africa, țara noastră având cel mai slab rating din Europa [9].
În opinia cercetătorului Victor Juc, Republica
Moldova, declarându-și suveranitatea și independența,
și-a manifestat intenția de a edifica un stat democratic,
angajându-se să respecte drepturile omului general
recunoscute [3, p.47].
În concluzie, respectarea principiilor statului de
drept este importantă atât pentru cetăţenii europeni,
cât şi pentru cetăţenii Republicii Moldova, pentru iniţiativele de afaceri, pentru inovaţii şi investiţii, care se
vor dezvolta cel mai mult acolo, unde cadrul instituţional şi legal aderă în totalitate la valorile comune ale
Uniunii. Prin urmare, există o relaţie clară între normele statului de drept şi implementarea eficientă a
investiţiilor private şi publice.
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La efectuarea acestui studiu am utilizat coduri,
legi, recomandări ale CSJ, precum: Constituția Republicii Moldova, Codul Civil al RM, Codul de executare a RM, Recomandarea Plenului Curții Supreme de
Justiție a Republicii Moldova nr.95 din 06.12.2016
„Cu privire la aplicarea dispoziţiilor legale ce vizează
contractul de credit/împrumut, încheiat cu organizaţiile de microfinanţare‖.
Etimologic, creditul își are originea în cuvântul latin ―creditum‖ care înseamnă ―a crede‖, ―a avea încredere‖. Această origine a noțiunii de credit scoate în
evidență un element psihologic absolut necesar existenței unei operațiuni de împrumut - încrederea [8,
p.72].
Creditul bancar este principala sursă de asigurare a
fondurilor băneşti necesare diferitelor sectoare de activitate ale economiei naţionale. Prin acordarea creditului bancar se formează fundamentul activităţii bancare. Creditul bancar are un rol deosebit şi în promovarea relaţiilor economice internaţionale, stimulând
exporturile, asigurând o desfăşurare normală, rapidă şi
în deplină siguranţă a operaţiunilor de export [9].
Legislaţiile majorităţii ţărilor prevăd clasificarea
creditelor în funcţie de durată în mod particular [4]:
- articolul 3 al Legii bancare a României clasifică
creditele în credite pe termen scurt ( a căror durată de
rambursare nu depăşeşte 12 luni), pe termen mediu ( a
căror durată de rambursare este cuprinsă între 1 şi 5
ani), pe termen lung ( a căror durată de rambursare
depăşeşte 5 ani);
- legislaţia bancară franceză clasifică creditele după durată, în cele acordate pe termen scurt (până la 2
ani), pe termen mediu (de la 2 la 7 ani) şi pe termen
lung (cu termen de rambursare mai mare de 7 ani dar
până la 30 ani).
În acest sens limitarea duratei maxime a creditului
este considerată utilă în legislaţie, deoarece permite de
a delimita creditele pe termen lung de investiţii.
În Republica Moldova, actualul Regulament cu
privire la activitatea de creditare a băncilor, nu indică
nimic în acest sens. Prin urmare acest aspect, ca majoritatea celorlalte referitoare la natura obligaţiilor rezultate dintr-un contract de credit, a fost lăsat la discreţia
băncilor.
Creditul bancar în regim clasic derulează în conformitate cu prevederile art. 1763-1773 CC RM, care

54

îl și reglementează în marea sa parte. Datorită acestei
reglementări exprese, contractul de credit bancar este
un contract numit, indiferent de faptul dacă contractele
sunt sau nu sunt reglementate expres de lege.
Astfel, noţiunea legală a contractului de credit
bancar este stipulată în art. 1763 CC RM, prin alin. (1)
al căruia se explică: „Prin contractul de credit bancar,
o bancă (creditor) se obligă să pună la dispoziţia unei
persoane (debitor) o sumă de bani (credit), iar debitorul se obligă să restituie suma primită şi să plătească
dobânda şi alte sume aferente prevăzute de contract‖
[7]. Prin alin. (3) al aceluiași articol se dispune că față
de contractul de credit se aplică prevederi referitoare
la contractul de împrumut (art. 1242-1250 CC RM) în
măsura în care din regulile capitolului destinat creditului sau din esența contractului de credit nu reiese contrariul. Anume din atare cauză, pentru identificarea
naturii juridice a contractului de credit bancar, acesta
urmează a fi delimitat de împrumut.
Astfel, NCC al României oferă dispoziții cu caracter general pentru contractul cu împrumut, indicând la
art. 2144 că împrumutul poate fi de folosință și de
consumație. La capitolul folosinței se includ bunuri
neconsumptibile obiect al împrumutului și viceversa la
capitolul împrumutului de consumație. Atunci însă
când este vorba de un împrumut de bani, legea română
îi oferă acestui contract un caracter de drept oneros
prin textul expres al art. 2159 alin. (2) al NCC, însă în
privința comisionului, de asemenea, se trece prin reticență. Caracterul oneros se datorează unei reguli dominante a dreptului civil, conform căreia toate raporturile juridice civile se prezumă a fi cu titlu oneros,
gratuitățile constituind o excepție de la această regulă
și urmând a fi stipulate expres în contract, ceea ce este
inversat în relația împrumutului autohton. Prin urmare,
spectrul împrumutului de consumație pe modelul român se divide în împrumut bănesc și împrumutul altor
bunuri consumptibile din circuitul civil. Dobânda, la
rândul său, de asemenea se stabilește în bani, deși poate fi stabilită și sub formă de alte prestații sub orice
titlu sau denumire la care debitorul se obligă ca echivalent al folosinței capitalului (art. 2168 NCC.). În
sistemul autohton, dobânda se poate stabili doar în
bani, ceea ce reiese din regula generală care vorbește
despre faptul că aceasta trebuie să fie egală cu rata de
refinanțare a BNM, dacă legea sau contractul nu pre-

vede altfel (art. 874 CC RM), dar dacă contractul prevede altfel, dobânda trebuie să se afle într-o relație
rezonabilă cu rata de referință a BNM (art.1244 alin.
(1) CC RM). Încă o distincție a împrumutului de credit
bancar reiese din componența subiecților acestor două
contracte. Astfel la împrumut participă împrumutătorul și împrumutatul, pe când la contractul de credit
bancar participă creditorul (banca) și persoana (debitorul).
Participarea băncii la contractul de credit bancar
este condiția obligatorie de valabilitate a acestuia în
calitate de act juridic civil, unde capacitatea juridică a
părților, participante la încheiere, este un criteriu care
determină valabilitatea actului. Prin urmare, dacă banca nu participă la încheierea contractului, acesta nu va
mai fi calificat ca fiind bancar și va avea un regim
juridic distinct destinat reglementării creditelor eliberate de instituțiile financiare nebancare. Obiectul contractului de credit bancar, în calitate de condiție de
valabilitate a contractului de credit privit în calitate de
act juridic, în opinia savantului Aurel Băieșu, constă
în serviciul prestat de către bancă, prin care aceasta
pune la dispoziția debitorului o sumă de bani [1,
p.784-797].
În majoritatea statelor, subiecții contractului de
credit bancar sunt denumiți ca bancă și client, clientul
în esență fiind solicitantul creditului bancar. Atare
modele de calificare a participanților la contractul de
credit bancar vin din dreptul francez și se extind asupra celui român (art. 2193-2195 NCC), pe când creditul bancar pe modelul englez îl numește pe debitor
„împrumutat‖, în sensul rusesc (art. 819 CC FR). Argumentarea acestei denumiri se atestă prin faptul că
titlul oneros al contractului de credit bancar, în mod
imperativ, se impune numai prin plata dobânzilor aferente banilor utilizați, dar obligația de restituire a banilor se naște exclusiv în momentul preluării și utilizării
lor efective [10, p.169].
Apartenența contractului de credit bancar la grupul
celor reale, consensuale sau solemne este una indispensabilă de care depinde antrenarea consecinţelor pe
care le produce contractul în ceea ce ține de conținutul
acestuia privit în calitate de raport juridic civil. Totodată, aceasta rezidă în necesitatea de a stabili dacă
părțile au încheiat un contract valabil cu respectarea
cerințelor impuse de lege sau nu. Valabilitatea contractului privit în calitate de act juridic civil trebuie
ajustată la condițiile de valabilitate a actului juridic
propriu-zis. Contractele consensuale sunt acele contracte care se încheie prin simplu acord de voinţă al
părţilor (solo consensu), fără nici o formalitate. În
ceea ce priveşte actele juridice reale, se consideră că
fac parte din această categorie toate actele pentru a
căror valabilitate se cere pe lângă consimţământ şi
transmiterea bunului către dobânditor [3]. Autorul
autohton Victor Burac opinează că contractul de credit
bancar este unul consensual [4, p. 784].
Savantul Aurel Băieşu, de asemenea, consideră că
contractul de credit bancar este unul consensual însă
cel de împrumut este un contract real. Forma scrisă a
contractului de credit bancar, în opinia autorului, este
cerută ca condiţie ad probaţionem şi nu ad validitatem,
şi în acest sens, nerespectarea formei scrise atrage

efectele prevăzute de art. 322 CC RM. Forma contractului de credit bancar este un criteriu determinativ al
valabilității acestuia în calitate de act juridic civil.
Autorul Oleg Efrim enunță că contractul de împrumut
are un caracter consensual, considerându-se încheiat
valabil din momentul când părţile au convenit asupra
clauzelor lui şi că acesta este reglementat ca un contract sinalagmatic, ambele părţi obligându-se reciproc.
Această opinie este diferită de cea precedentă după
cum se vede. Cercetătorul Dorin Cimil, de asemenea,
opinează că contractul de împrumut este unul consensual plasându-l, totodată, atât, în rândul contractelor
unilaterale, cât și sinalagmatice.
Forma scrisă a contractului de credit, constituie o
condiție ad probationem, așa cum a relatat savantul
Aurel Băieșu.1 În pofida faptului că forma scrisă a
contractului de credit bancar reiese expres din prevederile legale (art. 1236 alin. (2) CC RM) și art. 680
CC RM care enunță despre încheierea valabilă a contractului odată cu întrunirea condiției de formă prescrisă de lege, adică scrisă în cazul de față, Legea RM
nr. 202/2013 indică posibilități exprese de încheiere a
unui contract de credit prin mijloace de comunicare la
distanță care este urmat de eliberarea imediată a creditului (art. 5 alin. (6) și art. 6 alin. (6) din Legea RM nr.
202/2013) și semnarea ulterioară a contractului. Chiar
dacă încheierea contractelor în cadrul comerțului electronic când se aplică prevederile Legii privind comerţul electronic nr. 284 din 22.07.2004 (în continuare –
Legea RM nr. 284/2004) [11], califică forma contractelor încheiate la distanță ca fiind una scrisă, practica
bancară admite încheierea contractelor la distanță prin
telefon, forma cărora este verbală.
Activitatea de creditare constituie cea mai profitabilă activitate desfășurată de către bancă.
În acest sens, doctrina franceză în persoana savanților Ch. Gavalda și J. Stoufflet, evidențiază ca principala modalitate de creditare avansul de fonduri, în
prezent preluată și de către NCC al României în art.
2193–2195 care stipulează despre facilitatea de credit
în contextul transmiterii fondurilor către client în oricare din varietățile acestui proces [12].
Doctrina autohtonă, de asemenea, reține diversificarea posibilităților de creditare ce reies din noțiunea
de „credit‖.
Astfel, savanții autohtoni Nicolae Slutu și Aurel
Băieșu, în contextul art. 3 al Legii RM nr. 202/2017,
care dispune că prin credit se înţelege: „orice angajament de a acorda bani ca împrumut, cu condiţia rambursării lor, plăţii dobânzii şi altor plăţi aferente; orice
prelungire a termenului de rambursare a datoriei; orice
garanţie emisă, precum şi orice angajament de a achiziţiona o creanţă, sau alte drepturi de a efectua o plată‖, evidențiază modalitățile de creditare în modul
după cum urmează: a) împrumutul fondurilor băneşti
(această modalitate „clasică‖ a creditului bancar este
reglementată, în special, de art.1763-1772 CC RM); b)
prelungirea scadenţei unei datorii; pentru această modalitate de creditare serveşte, spre exemplu, cambia
(care este reglementată de art.1800 CC RM şi de Legea cambiei nr.1527-XII din 22.06.1993 (în continuare
– Legea RM nr.1527/1993); c) emiterea unei garanţii
(garanţia bancară este reglementată de art.1774-1776

55

CC RM.); d) scontul (operaţiunea de scontare a cambiei este reglementată de titlul V al Legii
nr.1527/1993) [2].
Regimul dobânzilor la împrumut a fost cercetat de
către savantul Dorin Cimil, care a menționat că partea
dobânzii ce depășește semnificativ rata BNM presupune un autentic temei de nulitate absolută. Aceeași
regulă ar putea fi aplicată și contractelor de credit bancar în virtutea prevederilor art.1236 alin. (3) CC RM.
Autorul Dorin Cimil statuează că esența dobânzilor
este interacțiunea dintre cerința creditorului de a fi
compensat și acordul debitorului de a face acest lucru.
Atunci când activitatea bancară este o veritabilă activitate de intermediere, deoarece băncile prin activitatea
lor atrag mijloace financiare disponibile de la persoane
fizice sau juridice prin constituirea de depozite, iar pe
de altă parte, plasează depozitele sub formă de credite
celor care au nevoie de lichidităţi, dobânda contractuală, nu prea poate fi legată de rata de refinanțare prevăzută de BNM, cel puțin pentru faptul că fondurile de
creditare practic nu sunt atrase de la banca statului. În
acest sens, BNM ar trebui doar să limiteze marja de
profit a băncii în strictă concordanță cu costul real al
resurselor financiare care urmează a fi privit implicit
cu totalitatea cheltuielilor băncii comerciale ce țin de
atragerea și conservarea acestor fonduri [6, p. 145168].
Considerăm, că pentru o reglementare detaliată și
multilaterală este necesară elaborarea unei Legi speciale privind contractele de credit bancare, având în
vedere practica legislativă din cadrul UE și altor state.
Savantul autohton Octavian Cazac menționează că
dreptul de modificare unilaterală a contractului poate

avea o sorginte convențională, precum și legală, afirmând că la capitolul modificărilor convenționale, contractul urmează a fi completat obligatoriu cu o clauză
clară în acest sens. În lipsa acestei clauze, ar putea
apărea contrastarea forței obligatorii a contractului
care nu este pasibil de modificat, situație care se poate
crea și în momentul inserării în contract a unei clauze
de modificare scrisă (art. 702 CC RM) [5, p.332-352].
Astfel, dacă banca a inserat în contract o clauză de
modificare scrisă, potrivit căreia contractul nu poate fi
modificat altfel decât prin semnarea unui acord adițional și nu a prevăzut consecințele nesemnării acestuia
de către cealaltă parte, clientul comerciant ar putea să
se opună oricăror modificări unilaterale în lipsa unui
acord scris, în funcție de circumstanțele concrete care
au generat nesemnarea.
Concluzii.
Dezvoltarea sistemului de creditare în Republica
Moldova depinde nemijlocit de cadrul normativ, care
la momentul de față nu corespunde cerințelor privind
investițiile pe termen mediu (3-5 ani) și pe termen
lung (mai mult de 5 ani) și nu stimulează investițiile
strategice în economia națională.
Adoptarea redacției noi a Codului Civil, (în vigoare de la 1 martie 2019) este primul pas în acest domeniu. Este necesară adoptarea unei Legi speciale privind contractele de creditare bancară și nebancară,
care să reglementeze procesul de creditare, începând
cu întocmirea documentelor, necesare pentru semnarea contractelor de credit (de împrumut), indiferent de
creditor și terminând cu executarea integrală a obligațiilor contractuale.
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АННОТАЦИЯ
Необходимость назначения представителя в случае неизвестности места жительства ответчика существует в различных судебных процессах, связанных с гражданскими, семейными, жилищными, финансовыми и другими вопросами. Это связано с тем, что многие граждане по разным причинам покидают свое место
жительства, постоянно или временно переезжают в другое место жительства. И судебные инстанции не могут сообщить им об иске из-за неопределенности их нового места жительства. Данное положение свидетельствует о том, что изучение представительства в случае неизвестности места жительства ответчика является
актуальным, имеет большое научное и практическое значение.
Ключевые слова: адвокат, ответчик, место жительства, представитель по назначению судебной инстанции.
PURPOSE OF THE LAWYER TO THE RESPONDER, THE LOCATION OF WHICH IS UNKNOWN
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SUMMARY
The need to appoint a representative in the event of an unknown residence of the defendant exists in a variety
of substantive disputes arising from civil, family, housing, financial and other legal relations. This is due to the fact
that many citizens for various reasons leave their place of residence, moving for permanent or temporary residence
to another place. And the courts can not inform them of the claim against them because of the uncertainty of their
new place of residence. This provision indicates that the study of representation in the case of an unknown place of
residence of the defendant is relevant, is of great scientific and practical importance.
Key words: lawyer, respondent, place of residence, representative for the purpose of the court.
Одним из основных и распространенных предусмотренным
в
ст.
77
Гражданскопроцессуального кодекса Республики Молдова
(далее ГПК РМ) [9] случаем назначения судебной
инстанцией адвоката является случай неизвестности места жительства ответчика. Основанием для
назначения адвоката здесь служит установление
судом факта неизвестности места жительства ответчика и факта отсутствия у него представителя.
Очевидно, рассмотрение дела в отсутствие ответчика, который не знает о возбуждении гражданского дела и привлечении его к ответу по иску
и в силу этого не имеет возможности защищаться
против предъявленного иска, являлось бы нарушением его конституционного права на судебную
защиту. Назначение представителя ответчику, место жительства которого неизвестно, как раз и
призвано создать гарантии защиты его прав в судебном разбирательстве, а также условия для полного и всестороннего исследования обстоятельств
дела при фактической невозможности его участия
в процессе [3, p.215].
Случай назначения судебной инстанцией адвоката нуждается в подробном рассмотрении. В частности, уточнения требует вопрос о том, что следует понимать под неизвестностью места житель-

ства ответчика, а также только ли ответчик нуждается в назначении адвоката в таком случае.
В статье 77 ГПК РМ употребляется понятие
неизвестности места жительства. На практике
сложились различные подходы к определению его
содержания, что приводит в ряде случаев к рассмотрению дел в отсутствие ответчиков, объективно не имевших возможности защиты своих
прав, без назначения им адвокатов.
Так, например, одни судьи считают место жительства гражданина неизвестным и назначают
ему адвоката, только если они не располагают сведениями о его регистрации по месту жительства
(гражданин снят с регистрационного учета, а сведений о новом месте, где он зарегистрировался,
получить не удалось) [4, p.23].
По вопросам применения положения ст. 77
ГПК РМ одна из судей судебной инстанции пояснила, что, если ответчик не проживает по тому
месту, где он зарегистрирован, то, по ее мнению,
это не является основанием для назначения ему
адвоката. Ответчик должен был исполнить свою
обязанность и зарегистрироваться по месту своего
фактического проживания или хотя бы оставить о
себе какие-либо сведения (у соседей, на почте для
пересылки корреспонденции и т.д.). Если он этого
не сделал, то тогда он должен понести неблаго-
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приятные последствия неисполнения установленных законом обязанностей, в частности, в виде
рассмотрения дела в его отсутствие.
Вместе с тем данный подход судей к понятию
неизвестности места жительства гражданина не
является единственным. Так, другие судьи считают место жительства гражданина неизвестным,
если к ним поступают сведения о том, что он фактически не проживает по адресу, по которому он
зарегистрирован, а иное место проживания не установлено [1, p.199].
Таким образом, вывод о неизвестности места
жительства ответчика для назначения ему адвоката по ст. 77 ГПК РМ может быть сделан судебной
инстанцией при отсутствии сведений о месте постоянного или преимущественного проживания
ответчика. Наличие регистрации не имеет в данном случае определяющего значения, и принимается судебной инстанцией во внимание с целью
установления того, проживает ли постоянно или
преимущественно ответчик в месте, где он зарегистрирован. Практику, согласно которой судебная
инстанция не назначает адвоката ответчикам, фактическое место жительства которых, несмотря на
наличие регистрации, неизвестно, и известить их
из-за этого не удается, следует признать ошибочной.
Как нам кажется, трудности в применении ст.
77 ГПК РМ связаны, прежде всего, с недостаточным пониманием смысла этой статьи. А понимание ее смысла невозможно без учета целей представительства по назначению судебной инстанцией. По смыслу ст. 77 ГПК РМ судебная инстанция
назначает адвоката тому ответчику, которому
вследствие неизвестности его места жительства не
удалось сообщить о возбуждении гражданского
дела так, чтобы ему стало об этом известно. Поэтому если ответчик знает о рассмотрении дела в
судебной инстанции и привлечении его в процесс,
даже в случае неизвестности его места жительства
назначать ему адвоката не следует.
О.П. Чистякова обращала внимание на то, что
при назначении адвоката суд должен руководствоваться презумпцией «добросовестного отсутствия»
ответчика: если будут представлены доказательства того, что ответчик умышленно уклоняется от
гражданско-правовой ответственности и скрывается в связи с этим от суда, либо доказательства того, что ответчик, уже, будучи извещенным надлежащим образом о возбуждении дела, изменил свое
место жительства и не сообщил об этом, он лишается права на назначение ему представителя [15,
c.110]. С этими доводами следует согласиться.
Вообще в ст. 77 ГПК РМ, прямо регламентирующей возможность назначения адвоката ответчику, указывается только на основание такого назначения – неизвестность его места жительства.
Однако по смыслу статьи представитель назначается судебной инстанцией ответчику, который не
знает о рассмотрении дела, так как судебная инстанция из-за неизвестности его места жительства
не смогла его известить. Если же ответчик знает о
процессе, у него есть возможность защиты в су-
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дебной инстанции своих прав как самостоятельно,
так и через представителя. Поэтому адвокат по ст.
77 ГПК РМ не должен быть ему назначен.
Как известно, рассмотрение судебной инстанцией гражданских дел осуществляется в строго
определенной законом процессуальной форме,
которая представляет собой не просто порядок,
урегулированный правом. Сущность ее в определенной системе конституционных гарантий. Гарантией законности в гражданском судопроизводстве, предусмотренной процессуальной формой,
является предоставление лицу права участвовать в
разбирательстве дела для защиты своих интересов.
Поэтому участникам процесса необходимо в обязательном порядке сообщить о месте и времени
рассмотрения дела так, чтобы они могли в нем
участвовать. Рассмотрение дела без ответчика,
которому неизвестно о привлечении его в процесс,
нарушает его права, принципы состязательности и
равноправия сторон [13; 16, c.70].
Очевидно, при применении ст. 77 ГПК РМ судебные инстанции должны руководствоваться целями данной статьи – защитить права ответчика,
который не имеет возможности сам это сделать в
силу неизвестности ему о рассмотрении дела судебной инстанцией. По ст. 77 ГПК РМ адвоката
следует назначать тем ответчикам, сообщить которым о рассмотрении гражданского дела из-за неизвестности их места жительства судебной инстанции не удалось.
Также в определенных случаях с учетом цели
ст. 77 ГПК РМ возможно ее расширительное применение и назначение адвоката ответчику, временно не проживающему по своему месту жительства, которого не удалось известить о процессе, а
дальнейшее отложение дела нецелесообразно.
В литературе обращалось внимание на возможность назначения адвоката ответчику – только
физическому лицу. В обоснование своей позиции
авторы, справедливо указывали, что в ст. 77 ГПК
РМ говорится о неизвестности места жительства, а
местом жительства обладает исключительно гражданин. Для юридического же лица употребляется
термин «место нахождения». О том, что данной
терминологии придерживается и ГПК РМ свидетельствует ст. 166, где говорится, что в исковом
заявлении наряду с другими сведениями должны
быть указаны наименование ответчика, его место
жительства или, если ответчиком является организация, ее место нахождения. Следовательно, указание в ст. 77 ГПК РМ на неизвестность места жительства, действительно, позволяет сделать вывод
о том, что представляемым может быть только
гражданин [2, p.258].
Следует признать, что, исходя из смысла ст. 77
ГПК РМ, адвокат, действительно, может быть назначен только гражданину. Однако некоторые судебные инстанции расширительно применяют
данную норму, и такое расширительное применение нуждается в оценке. Назначая адвоката юридическому лицу, судебные инстанции руководствуются необходимостью наиболее полного и
всестороннего исследования обстоятельств дела

при отсутствии в процессе ответчика. Однако
практика назначения адвоката организациям по ст.
77 ГПК РМ противоречит целям представительства по назначению судебной инстанцией. Назначение адвоката является гарантией защиты прав
именно граждан, которые не имеют возможности
сами защитить себя в процессе, но не организаций.
Назначение адвоката физическим лицам,
имеющим статус индивидуального предпринимателя, из-за неизвестности их места жительства
также следует признать ошибочным. Индивидуальные предприниматели в гражданском праве
приравниваются по своему статусу к коммерческим организациям, и назначение им адвоката судебной инстанцией также не охватывается целями
представительства по назначению судебной инстанцией.
Вместе с тем, следует учесть, что физическое
лицо может участвовать в материальных правоотношениях и как индивидуальный предприниматель, и как гражданин. При разрешении вопроса о
возможности назначения ему по ст. 77 ГПК РМ
адвоката необходимо исходить из того, в каком
качестве он выступает. Если гражданин привлекается в процесс в качестве ответчика по иску, связанному с осуществляемой им предпринимательской деятельностью, то адвокат ему по ст. 77 ГПК
РМ назначен быть не может. Если же он является
ответчиком по делам, в которых он участвует не
как предприниматель, то в случае неизвестности
его места жительства суд должен назначить ему
представителя.
В соответствии со ст. 77 ГПК РМ адвокат может быть назначен судебной инстанцией единственному участнику процесса – ответчику. Если в
деле участвует несколько ответчиков, судебная
инстанция назначает адвоката тем из них, место
жительства которых неизвестно.
В юридической литературе, в частности А.Ю.
Абаниной, обращалось внимание на то, что возможны ситуации, при которых юридически значимые материально-правовые интересы соучастников совпадают, и ситуации, когда такие их интересы могут противоречить друг другу [5, c.17]. Очевидно, адвокат по ст. 77 ГПК РМ соответчику изза неизвестности места жительства должен быть
назначен независимо от этого обстоятельства. Даже если интересы соответчиков совпадают и другой ответчик, защищая свои интересы, тем самым
будет защищать интересы отсутствующего ответчика, он не становится его представителем, и оснований, препятствующих применению ст. 77 ГПК
РМ, нет.
В случае неизвестности места жительства нескольких ответчиков, возникает вопрос о том, следует ли назначать отдельного адвоката по ст. 77
ГПК РМ каждому из них. Как нам кажется, это
вопрос должен быть решен судебной инстанцией,
исходя из того, насколько участие одного или нескольких адвокатов позволит защитить права отсутствующих ответчиков.
С учетом обстоятельств дела, его сложности
судебная инстанция может прийти к выводу о том,

что для наиболее эффективной защиты прав ответчиков необходимо назначение адвоката каждому из них. Так, например, если из обстоятельств
дела следует, что интересы соответчиков могут не
совпадать, целесообразно назначить адвоката каждому ответчику, место жительства которого неизвестно. Такая ситуация может возникнуть при рассмотрении дела о возмещении ущерба, причиненного в результате дорожно-транспортного происшествия (далее - ДТП), где в качестве соответчиков в процесс были привлечены собственник
транспортного средства, работник автосервиса,
противоправно завладевший транспортным средством и управлявший им в момент ДТП, и страховщик. При неизвестности места жительства собственника автомобиля и водителя целесообразно
назначить каждому из них адвоката, поскольку их
интересы по вопросу о том, была ли вина собственника транспортного средства в противоправном изъятии у него этого транспортного средства,
расходятся.
Несмотря на ясность и четкость формулировки
ст. 77 ГПК РМ, согласно которой адвокат при неизвестности места жительства назначается ответчику, единой практики ее применения не сложилось. На практике судебные инстанции назначают
представителей и иным участникам процесса из-за
неизвестности их места жительства. В работах,
посвященных представительству по назначению
суда, авторы обычно ограничиваются указанием
на то, что такие случаи являются судебной ошибкой. Между тем, интерес вызывает вопрос о том,
чем руководствовались судебной инстанции, расширяя применение ст. 77 ГПК РМ. Очевидно, на
практике существует потребность в таком применении с целью обеспечения защиты иных участников процесса помимо ответчика, место жительства
которых неизвестно. Представляется, что вопрос о
правомерности такого применения ст. 77 ГПК РМ
нуждается в анализе: если назначение представителя иным участникам процесса соответствует
целям представительства по назначению судебной
инстанцией, то действия судей не могут быть признаны судебной ошибкой.
В юридической литературе, в частности Р.В.
Шакирьяновым, И.А. Табак и Н.А. Бортниковой
[17, c.48; 14, c.163; 7, c.45-47], обращалось внимание на ошибочность назначения адвоката гражданам при рассмотрении дел о признании их безвестно отсутствующими (объявлении умершими).
Суть критики сводилась к тому, что в этих делах
отсутствует процессуальная фигура ответчика, а,
значит, применение нормы о назначении адвоката
необоснованно.
Решая вопрос о допустимости назначения судом представителя гражданам по этим делам, следует иметь в виду, что существует мнение, согласно которому четкой границы между исковым и
особым производством не существует (Е.В. Васьковский) [8, c.493], и отдельные категории гражданских дел ошибочно отнесены к особому производству ввиду наличия в них спора о субъективном праве. В.В. Блажеев обращал внимание на то,
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что производство по делам о принудительном изменении правового статуса гражданина характеризуется наличием спора о праве и сторон, и такие
дела должны рассматриваться в порядке искового
производства. Гражданина, в отношении которого
подается заявление о признании безвестно отсутствующим, И.А. Жеруолис, М.С. Шакарян называли потенциальным ответчиком. Однако действующее законодательство не рассматривает его в
качестве ответчика, он является заинтересованным
лицом, а в ст. 77 ГПК РМ указывается на возможность назначения адвоката именно ответчику.
Вместе с тем сложно себе представить, что судьи
не знают о рассмотрении подобных дел в неисковом производстве и что такой гражданин ответчиком не является. Но что, же тогда побуждает судей
назначать адвокатов гражданам по делам о признании их безвестно отсутствующими (пусть и в
редких случаях)?
Существует противоположная вышеприведенной точка зрения по вопросу о необходимости
участия представителей граждан в делах по заявлениям о признании их безвестно отсутствующими. В частности, по мнению В.В. Аргунова, С.П.
Портянкиной, И.А. Михайловой [6, c.8-13; 12,
c.21-22; 11, c.29-39], гражданину следует назначить адвоката. Такое назначение, по мнению С.П.
Портянкиной, позволит обеспечить процессуальный баланс в условиях, когда заявитель находится
в преимущественном положении в процессе доказывания своей правовой позиции, а лицо, в отношении которого заявлено в суде соответствующее
требование, не знает и не может знать о начатом
судопроизводстве (в силу отсутствия обратной
связи). В качестве одной из процессуальных гарантий, целью, которой является предотвращение
произвольного признания гражданина безвестно
отсутствующим, назначение ему адвоката рассматривает и И.А. Михайлова.
Действительно, о возбуждении дела о признании его безвестно отсутствующим гражданин не
знает, так как место жительства его неизвестно.
Между тем вынесение решения о признании его
безвестно отсутствующим может повлечь для него
весьма значимые последствия. Так, Л.И. Кулицкая
в своем диссертационном исследовании, посвященном анализу гражданско-правовых последствий признания гражданина безвестно отсутствующим и объявления умершим, пришла к выводу о
том, что почти все правовые последствия, которые
влечет признание гражданина безвестно отсутствующим и объявление его умершим направлены
на прекращение его имущественных и личных неимущественных прав. Причем многие из них впоследствии не подлежат восстановлению. В частности, может быть прекращено право собственности
гражданина на имущество вследствие исполнения
обязательств перед третьими лицами, может быть
исполнена обязанность по уплате налогов и сбо-
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ров, прекращается действие доверенности, трудового договора, договора простого товарищества,
прекращается брак, родительские права, право на
жилище, возможно снятие с регистрационного
учета без его согласия [10, c.25].
Очевидно, некоторые судьи, назначая адвоката
по данной категории дел, принимают во внимание
те серьезные последствия, которые может повлечь
признание гражданина безвестно отсутствующим,
и, как следствие, необходимость усиленной защиты интересов отсутствующего гражданина. Как
нам кажется, подобное применение нормы ст. 77
ГПК РМ следует оценить положительно: оно полностью соответствует тем целям, которые преследовал законодатель введением института представительства по назначению судебной инстанцией.
На основе вышеприведенных соображений представляется, что в главу 27 ГПК РМ следует внести
дополнения. В частности, ч. (4) ст. 299 ГПК РМ
может быть изложена следующим образом: «Дела
о признании гражданина безвестно отсутствующим или об объявлении умершим рассматриваются с назначенного по ст. 77 настоящего кодекса
адвоката».
Указание в ст. 77 ГПК РМ на ответчика как
участника процесса, которому назначается судебной инстанцией адвокат в случае неизвестности
места жительства, не предполагает применение
данного положения к третьим лицам, не заявляющим самостоятельных требований относительно
предмета спора.
Третьи лица, не заявляющие самостоятельные
требования относительно предмета спора, вступают в процесс для защиты своих материальноправовых интересов, связанных с этим процессом.
Поскольку они не являются участниками спорного
материального правоотношения, их материальные
права в процессе не могут быть, затронуты, так как
судебная инстанция рассматривает спор о праве
между истцом и ответчиком. Однако судебное
решение может повлиять на их права и обязанности по отношению к одной из сторон. Целью участия третьих лиц, не заявляющих самостоятельные
требования относительно предмета спора, является
интерес в процессе, который заключается в предотвращении неблагоприятных последствий вынесения решения судебной инстанции. Учитывая,
что такие неблагоприятные последствия могут
наступить, если решение вынесено при условии их
юридического участия, т.е. привлечения в процесс,
очевидно, их интерес должен быть, защищен в
случае, если они сами объективно не имеют возможности такой защиты.
В связи с этим полагаем, что практика назначения адвокатов третьим лицам, не заявляющим самостоятельных требований относительно предмета
спора, при неизвестности их места жительства
должна быть, узаконена путем дополнения ст. 77
ГПК РМ.
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АННОТАЦИЯ
Отличительным признаком здорового общества является имеющаяся у правозащитников возможность абсолютно беспрепятственно осуществлять свои функции, без какого-либо возмездия и при активной
поддержке государства, поскольку они помогают государству понять те проблемы, которые существуют в
обществе, и таким образом изменить менталитет общества, с тем, чтобы пытки и другие виды жестокого,
бесчеловечного или унижающего достоинство обращения просто не повторялись в будущем.
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SUMMARY
The ability of human rights activists to perform their work independently without any retaliation and with
strong support from officials on all kevels is a definitive hallmark of any healthy society. They help the government
to become aware of the problems and thus provide changes in the mindset of the society so that torture or cruel,
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Каждое государство в мире обязано искоренить
пытки. И такие положения есть в международных
законах, что говорит о достигнутом между странами консенсусе: пытки не могут быть оправданы
ничем. Но, к сожалению, в большинстве стран мы
видим пытки – разной степени серьезности. В
странах, где сильно верховенство права, могут
быть единичные случаи пыток. Но в тех странах,
где принцип верховенства права нарушается или
законы репрессивны, там пытки становятся системными и широко распространенными. И мы видим во многих частях мира, что пытки остаются
широко распространенными и систематическими,
несмотря на то, что все государства согласились
их уничтожить.
25 июля 2018 г. в Комрате прошло торжественное открытие Центра юридической, психологической и реабилитационной помощи жертвам пыток,
созданного в рамках проекта «Все вместе скажем,
НЕТ пыткам в Молдове: гражданское общество
против пыток» Институтом демократии (Комрат) в
партнѐрстве с Национальным институтом женщин
Молдовы (Кишинев) и Медиа-центром Приднестровья (Тирасполь) при поддержке Европейского
Союза.
Открытие данного Центра вызвало большой
общественный резонанс. Почетным гостем на от-
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крытии Центра стал посол Европейского Союза в
Республике Молдова Петер Михалко.
Открывая данный Центр, Посол Европейского
Союза в Молдове Петер Михалко указал, что Европейский Союз поддерживает проведение реформы полиции в контексте имплементации Соглашения об ассоциации и его повестки. В рамках
упомянутой программы поддержки бюджета все
полицейские следственные изоляторы будут отремонтированы. Однако программа предусматривает
не только обновление полицейских изоляторов, но
и в большей степени изменения в умах и поведении. Делегация надеется, что явление пыток и
жестокого обращения в полицейских изоляторах
исчезнет.
С этим нельзя не согласится. Отличительным
признаком здорового общества является имеющаяся у правозащитников возможность абсолютно
беспрепятственно осуществлять свои функции, без
какого-либо возмездия и при активной поддержке
государства, поскольку они помогают государству
понять те проблемы, которые существуют в обществе, и таким образом изменить менталитет общества, с тем, чтобы пытки и другие виды жестокого,
бесчеловечного или унижающего достоинство обращения просто не повторялись в будущем.

Для борьбы с пытками необходимо изменение
менталитета, а для этого нужны публичные дебаты. Ведь мы всегда верим, что плохое происходит
с кем-то еще, но не с нами и не с нашими близкими. Реальность это опровергает. Очень важно,
чтобы граждане понимали: пытки – это не что-то
абстрактное, это то, что может случиться с кем
угодно.
Как отметил Генеральный секретарь Всемирной организации против пыток Геральд Стаберок,
жертвы пыток говорят не о боли, а о психологическом воздействии, говорят: «Я во тьме». Для обывателей пытки – это физическое насилие. Но
большинство пострадавших говорит, что самым
серьезным было то, что они чувствовали впоследствии. Пытка направлена на уничтожение человека
как личности, это несет долгосрочный психологический эффект. Травмы, раны вам вылечит врач,
но он не сможет так же быстро вылечить последствия пыток. Это занимает гораздо больше времени. Пережившим пытки приходится научиться
жить с этим, так как они всегда будут помнить об
этом. Очень много жертв пыток говорили, что даже через десятилетия им все еще нужна психологическая поддержка. И вот эти психические травмы, что интересно, могут быть доказаны в суде –
иногда более основательно, чем телесные травмы,
которые обычно исчезают быстро и не всегда фиксируются врачами. Есть медицинские психологические тесты, которые показывают у жертв пыток
типичные симптомы травмы и воссоздают картину
происшедшего. Это используется сейчас все чаще
и чаще. Недавно у нас было дело об экстрадиции
гражданина Испании из Швейцарии на родину. И
мы добились приостановки процедуры, представив
медосвидетельствование, которое выявило, что
человек все еще страдает от посттравматического
синдрома: его воспоминания о пытках были очень
свежи.
Надо не забывать, что страдает не один человек. Его разрушенная жизнь влияет на его близких,
его окружение. В итоге требуется поддержка не
только жертвы, но и его окружения. И это показывает, что пытки являются для общества болезнью.
Как уже отмечалось, для борьбы с пытками
важно изменение менталитета. Для этого существенным является обучение студентов (в первую
очередь юридических факультетов) правам человека.
Одной из основных целей образования в области прав человека является формирование критического правозащитного сознания, критериями которого являются:
(а) способность учащихся распознавать правозащитные аспекты конфликта и их соотношение с
ним, или проблемно-ориентированная тренировка,
(б) выражение осведомленности и заботы о
своей роли в защите или распространении этих
прав,
(в) критическая оценка возможных потенциальных реакций,
(г) попытка выявить или создать новые реакции,

(д) суждение или решение о том, какой вариант
наиболее целесообразен,
(е) выражение уверенности и осознание ответственности и влияния, как в решении, так и в его
последствиях.
Важной является модель ценностей и осведомлѐнности. Как следует уже из названия этой модели, еѐ содержательный и методологический компоненты, а точнее просветительские программы и
планы, объединѐнные в эту модель, имеют своей
целью дать базовые знания и, частично, умения по
правозащитной тематике и по интеграции результатов этих знаний в ценности. К этой модели относятся, например, такие темы, как история развития
прав человека, основополагающие документы о
правах человека, способы выявления нарушений
прав человека и международные проблемы, связанные с нарушением прав человека. Памятуя о
том, что одной из основных целей образования в
области прав человека является формирование
критического правозащитного сознания, можно
определить и наиболее действенные педагогические приѐмы и способы, используемые в программах, относящихся к этой модели. Мало кто сомневается в том, что наиболее эффективными будут
активные методы обучения, позволяющие учащимся самостоятельно участвовать в определении
проблемы, в поиске вариантов возможных решений, в определении наиболее компромиссного варианта и, наконец, в обосновании принятия решения. Сборник «Первые шаги», выпущенный Amnesty International, предлагает следующие педагогические приѐмы, которые успешно можно применять в программах модели ценностей и осведомлѐнности:
- Ролевые игры,
- Обсуждение в парах и группах,
- Мозговой штурм,
- Общая дискуссия в классе,
- Проекты,
- «Общий галдѐж»
- Картинки, фотографии, карикатуры и комиксы.
Формирование критического правозащитного
сознания означает формирование компетенций,
включающих навыки и умения, которые человек
может использовать для выявления и предотвращения нарушений прав человека. Критичность
сознания является наиболее важным элементом,
так как позволяет по-новому взглянуть на давно
устоявшиеся традиционные практики, где часто
встречаются нарушения прав женщин, несовершеннолетних, этнических меньшинств и права
других миноритарных групп.
Недостатком модели ценностей и осведомлѐнности является как раз факт недостаточной практической направленности программ, относящихся
к этой модели и отсутствие ясности, насколько
прочно эта модель формирует критическое правозащитное сознание.
Практическая направленность более присуща
другой модели образования в области прав человека, которую Тиббитс назвала трансформацион-
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ной. Трансформационная модель ориентирована
не только на развитие способностей распознать
нарушения прав человека, но и на привитие навыков предотвращения этих нарушений. Программы
этой модели исходят из того, что учащиеся сами
имеют личный опыт, который подпадает под определение нарушения прав человека и, таким образом, они будут более мотивированы бороться с
такими нарушениями. Личный опыт учащихся в
совокупности с приобретѐнными знаниями трансформируется в правозащитные практики.
Отметим, что эффективное обучение правам
человека возможно в первую очередь с применением интерактивных методов обучения. Стремительно развивающиеся изменения в обществе и
экономике требуют сегодня от человека умения
быстро адаптироваться к новым условиям, находить оптимальные решения сложных вопросов,
проявляя гибкость и творчество, не теряться в ситуации неопределенности, уметь налаживать эффективную коммуникацию с разными людьми.
Задача школы – подготовить выпускника, обладающего необходимым набором современных
знаний, умений и качеств, позволяющих ему уверенно чувствовать себя в самостоятельной жизни.
Традиционное репродуктивное обучение, пассивная, подчиненная роль ученика не могут решить
такие задачи, для их решения требуются новые
педагогические технологии, эффективные формы
организации образовательного процесса, интерактивные методы обучения.
Интерактивные методы обучения – это методы,
которые побуждают учащихся к активной мыслительной и практической деятельности в процессе
овладения учебным материалом, это методы, стимулирующие познавательную деятельность обучающихся. Интерактивное обучение предполагает
использование такой системы методов, которая
направлена главным образом не на изложение
преподавателем готовых знаний, их запоминание и
воспроизведение, а на самостоятельное овладение
учениками знаниями и умениями в процессе активной мыслительной и практической деятельности.
Особенности интерактивных методов обучения
состоят в том, что в их основе заложено побуждение к практической и мыслительной деятельности,
без которой нет движения вперед в овладении знаниями.
Интерактивные методы обучения строятся в
основном на диалоге, предполагающем свободный
обмен мнениями о путях разрешения той или иной
проблемы. Указанные методы характеризуются
высоким уровнем активности учащихся. Возможности различных методов обучения в плане активизации учебной деятельности различны, они зависят от природы и содержания соответствующего
метода, способов его использования, мастерства
педагога. С помощью интерактивных методов
можно эффективно решать проблемы, но этим цели и задачи таких методов не ограничиваются, их
возможности различны не только в смысле «активизации учебной и учебно-производственной дея-
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тельности», но и в плане многообразия достигаемых образовательных эффектов. Помимо диалога,
интерактивные методы используют и полилог,
обеспечивая многоуровневую и разностороннюю
коммуникацию всех участников образовательного
процесса. И, конечно же, интерактивным метод
остается вне зависимости от того, кто его применяет, другое дело, что для достижения качественных результатов использования таких методов
обучения необходима соответствующая подготовка учителя.
Таким образом, интерактивные методы обучения – это система методов, обеспечивающих активность и разнообразие мыслительной и практической деятельности учащихся в процессе освоения учебного материала. Такие методы обучения
строятся на практической направленности, игровом действе и творческом характере обучения,
интерактивности, разнообразных способах коммуникации, диалоге и полилоге, использовании знаний и опыта обучающихся, групповой форме организации их работы, вовлечении в процесс всех
органов чувств, деятельностном подходе к обучению, движении и рефлексии.
Эффективность процесса и результатов обучения с использованием интерактивных методов
определяется тем, что их разработка основывается
на серьезной психологической и методологической базе.
К непосредственно интерактивным методам
относятся такие, которые применяются внутри
образовательного мероприятия, в процессе его
проведения. Для каждого этапа урока используются свои методы, позволяющие эффективно решать
конкретные задачи этапа.
Для успешного обучения молодежи правам человека необходимо активное участие и взаимодействие учащихся, полное включение их в процесс
познания. Они становятся активными исследователями окружающего их мира вместе с учителем, а
не просто пассивно перенимают опыт взрослого
человека. На уроках по изучению прав человека в
школе учителя должны создать условия для формирования у учащихся определенных умений, навыков и социального опыта правовых отношений.
При формировании активной жизненной позиции
учеников этого легче достичь через деятельное
освоение явлений социально-экономического
спектра, когда каждый ученик участвует в моделировании социальных явлений, практически осваивает навыки ведения дискуссии и отстаивания
своей точки зрения.
Применение интерактивных методов обучения
в учебно-воспитательном процессе обеспечивает
становление и развитие у обучающихся универсальных навыков. К ним обычно относят способность принимать решения и умение решать проблемы, коммуникативные умения и качества, умение ясно формулировать сообщения и четко ставить задачи, умение выслушивать и принимать во
внимание разные точки зрения и мнения других
людей, лидерские умения и качества, умение работать в команде и др. А сегодня уже очевидно, что

эти навыки в современной жизни играют ключевую роль как для достижения успеха в профессиональной и общественной деятельности, так и для
обеспечения гармонии в личной жизни.
Интерактивные методы обучения необходимы,
так как чтение, комментирование или изложение
статей о правах человека малоэффективно и скучно. Гораздо больше ученик узнает о правах человека, научится действовать и прочувствует свою
причастность к этой теме, если урок пройдет в
виде диспута или ролевой игры. Задачей наших
дней все ощутимее становится не передача готовых знаний (это просто нецелесообразно при современных темпах развития науки и техники), а
выработка умений самостоятельно добывать эти
знания в течение всей жизни человека.
Для эффективности обучения важны доверительные отношения между взрослыми и детьми.
Учитель, который вместе с учениками исследует
так называемые «вечные вопросы» человечества,
анализирует нравственные ситуации, ищет критерии справедливости, не может не вызвать у них
доверия.
Интерактивные методы обучения позволяют
учащимся формировать свое собственное мнение,
не бояться его высказывать, уметь его аргументировать; обогащать свой социальный опыт путем
включения и переживания тех или иных ситуаций;
уметь решать конфликты в повседневной жизни
правовыми способами; продуктивно усваивать
учебный материал; анализировать факты и информацию; комфортно себя чувствовать на занятии;
проявлять свою индивидуальность.
Роль учителя при активном ведении урока
очень важна, хотя внешне малозаметна. Распространение информации остается, но теперь коммуникация идет уже не только в одном направлении.
Аудитория может задавать вопросы, высказывать
сомнения, спорить, дополнять, то есть происходит
некоторая корректировка исходных сведений, ответная реакция. Задания уже не носят репродуктивного характера – даются вопросы для осознания, дискуссии, рассуждения, сравнения. Акцент
перемещается от передачи определенных знаний к
развитию мыслительных умений, поощрению поиска и осмысления информации самостоятельно.
На смену монолога приходит диалог и полилог.
При применении интерактивных методов обучения учитель является лишь организатором учебного процесса, консультантом, наставником, старшим партнером, что принципиально меняет отношение к нему обучающихся – из «контролирующего органа» учитель превращается в более опытного товарища, играющего в одной команде с обучающимися. Главным становится взаимодействие
и сотрудничество учащихся. Такой способ работы
представляется наиболее продуктивным. Конечно,
это требует психологической перестройки и специальной подготовки учителя по проектированию
такого занятия и цикла уроков, знания интерактивных методов обучения, психофизиологических
особенностей школьников. Но все эти вложения с

лихвой окупаются эффектами от внедрения таких
методов обучения.
Рассмотрим пример интерактивного метода
презентации учебного материала с целью представления нового материала, структурирования
материала, оживления внимания обучающихся
(время зависит от объема нового материала и
структуры урока; материал – подготовленный лист
ватмана, цветные маркеры).
Учитель называет тему своего сообщения. На
стене закрепляется лист ватмана (или используется блокнот для флипчарта), в его центре указано
название темы. Остальное пространство листа разделено на секторы, пронумерованные, но пока не
заполненные. Начиная с первого сектора, педагог
вписывает в него название раздела темы, о котором он сейчас начнет говорить в ходе сообщения.
Обучающимся предлагается обдумать, о каких
аспектах темы, возможно, далее пойдет речь в
докладе. Затем учитель раскрывает тему, а в сектор вписываются наиболее существенные моменты первого раздела (можно записывать темы и
ключевые моменты маркерами разных цветов).
Они вносятся на плакат по ходу сообщения. Закончив изложение материала по первому разделу
темы, учитель вписывает во второй сектор название второго раздела темы, и т. д.
Таким образом, наглядно и в четко структурированном виде представляется весь новый материал, выделяются его ключевые моменты. Существующие на момент начала презентации „белые
пятна‖ по данной теме постепенно заполняются.
В конце презентации педагог задает вопрос:
действительно ли им были затронуты все ожидавшиеся разделы, не осталось ли каких-то неупомянутых аспектов темы. После презентации возможно проведение краткого обсуждения по теме и, при
наличии вопросов у обучающихся, учитель дает
ответы на них.
Этот метод изложения материала помогает
обучающимся следить за аргументацией учителя и
видеть актуальный в данный момент рассказа аспект темы. Отчетливое разделение общего потока
информации способствует лучшему восприятию.
Неизвестное стимулирует – многие участники
начнут обдумывать, какими будут следующие,
пока не обозначенные разделы темы.
Самостоятельная работа учащихся является
одним из основных интерактивных методов обучения. Как показывают исследования, человек запоминает только 10% того, что он читает, 20%
того, что слышит, 30% того, что видит; 50–70%
запоминается при участии в групповых дискуссиях, 80% – при самостоятельном обнаружении и
формулировании проблем. И лишь когда обучающийся непосредственно участвует в реальной деятельности, в самостоятельной постановке проблем,
выработке и принятии решения, формулировке
выводов и прогнозов, он запоминает и усваивает
материал на 90%.
Рассмотрим пример организации самостоятельной работы над темой с целью научиться обсуждать и анализировать заданную тему в малых
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группах (время: 20–25 минут; материал – листы
большого формата (ватман, плакат, блокнот для
флипчарта), фломастеры).
Учитель определяет количество обсуждаемых
вопросов новой темы (оптимально 4–5). Класс
разбивается на группы по числу вопросов (5–7
человек в каждой).
Группы распределяются по «автобусным остановкам». На каждой остановке (на стене или на
столе) расположен лист большого формата с записанным на нем вопросом по теме. Учитель ставит
задачу группам – записать на листе основные моменты новой темы, относящиеся к вопросу. В течение 5 минут в группах обсуждаются поставленные вопросы и записываются ключевые моменты.
Затем по команде учителя группы переходят по
часовой стрелке к следующей автобусной остановке. Знакомятся с имеющимися записями и при
необходимости дополняют их в течение 3 минут.
Исправлять существующие записи, сделанные
предыдущей группой, нельзя. Затем следующий
переход к новой автобусной остановке и еще 3
минуты на знакомство, обсуждение и добавление
своих записей. Когда группа возвращается к своей
первой остановке, она в течение 3 минут знакомится со всеми записями и определяет участника
группы, который будет представлять материал.
После этого каждая группа излагает результаты
работы по своему вопросу. В завершение учитель
резюмирует сказанное всеми группами, при необходимости вносит коррективы и подводит итоги
работы.
Желательно организовать автобусные остановки (прикрепить листы с вопросами) в разных углах
учебной комнаты, чтобы в процессе обсуждения
группы не мешали друг другу. Вопросы изучаемой
темы можно стилизовать под названия автобусных
остановок.
Применение активных форм в обучении делает
его более эффективным, так как ученик чувствует
свою важную роль в учебном процессе. Такая методика предусматривает активное участие и взаимодействие детей, полностью включающее их в
процесс познания. Они становятся активными исследователями окружающего мира, а не пассивно
перенимают чужой опыт. Последние исследования
показали, что при умелом применении эти методы

обучения не только повышают интерес учеников к
предмету, но и обеспечивают более глубокое усвоение содержания предмета, выработку гражданских навыков и возросшую приверженность демократическим ценностям. В данном отношении результаты использования этих стратегий выгодно
отличаются от результатов уроков, в основном
полагающихся на механическое запоминание.
Оптимальные условия для применения интерактивных методов обучения создают творческие
работы, дискуссии, игры, работа в малых группах,
мозговой штурм, защита проектов, приглашение
специальных докладчиков, а также некоторые другие, в том числе новаторские подходы к устным и
письменным заданиям.
Также отметим, что интерактивные методы
обеспечивают решение образовательных задач в
разных аспектах:
 формирование положительной учебной мотивации;
 повышение познавательной активности
учащихся;
 активное вовлечение обучающихся в образовательный процесс;
 стимулирование самостоятельной деятельности;
 развитие познавательных процессов – речи,
памяти, мышления;
 эффективное усвоение большого объема
учебной информации;
 развитие творческих способностей и нестандартности мышления;
 формирование
коммуникативноэмоциональной сферы личности обучающегося;
 раскрытие личностно-индивидуальных возможностей каждого учащегося и определение условий для их проявления и развития;
 развитие навыков самостоятельного умственного труда;
 развитие универсальных навыков.
В заключение отметим, что без обучения правам человека, без изменения менталитета сотрудников полиции, граждан, противодействовать
пыткам почти невозможно. Поэтому, в деле борьбы с пытками большая роль принадлежит преподавателям университетов.
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SUMMARY
The authors characterize the main provisions of the Administrative Code of the Republic of Moldova No.
116 dated July 10, 2017, which came into force on April 1, 2019, and analyze the norms of this code that impede the
realization of the right to free access to justice, as well as the rights to protection and rights to a fair trial within a
reasonable time.
Key words: preliminary statement, administrative claim, assessment of evidence, burden of proof, procedural
costs, fees, admissibility of administrative claim, executive document, incentive penalty.
Актуальность темы заключается в том, что с 1
апреля 2019 года вступил в силу Административный кодек Республики Молдова, и с этого дня утратили силу законы РМ «О подаче петиций» №
190-XIII от 19.07.1994 года и «Об административном суде» № 793-XIV от 10.02.2000 года, которые
обеспечивали более благоприятные условия для
реализации права на свободный доступ к правосудию и права на справедливое судебное разбирательство в разумный срок.
Изложение основного материала. Административный кодек Республики Молдова (далее – АК
РМ) № 116 от 19 июля 2018 года состоит из 4
Книг, состоящих из 258 статей [1].
В отличие от законов РМ «О подаче петиций»
и «Об административном суде», изложенных простым языком, АК РМ содержит немало абстрактных и оценочных понятий, допускающих их неоднозначное толкование.
Так, согласно части (1) ст. 1 АК РМ административное законодательство представляет собой
основополагающую правовую базу, обеспечивающую регулирование административных отношений при осуществлении административной деятельности и судебного контроля над этой деятельностью.
Следовало бы указать, что АК РМ является основным нормативным актом, регулирующим административные отношения.
В статье 5 АК РМ указано: «Административная
деятельность представляет собой совокупность
индивидуальных и нормативных административных актов, административных договоров, реальных актов, а также административных действий,
осуществляемых органами публичной власти в
режиме публичной власти, при помощи которых
организуется применение закона и непосредственно применяется закон».
Определение понятия «реальный акт» дано в
части (1) ст. 14 АК РМ, согласно которой реальный акт – это публично-правовая административная деятельность, нацеленная не на конкретное
или абстрактное регулирование, а на реальный
результат.
Из определения, содержащегося в части (1) ст.
14 АК РМ, непонятно, чем отличается индивидуальный административный акт от реального акта,
но можно сделать вывод, что реальный акт нацелен на «реальный результат», а остальные административные акты не нацелены на реальный результат.
Согласно части (2) ст. 14 АК РМ реальными
актами являются, в частности, справочная информация, предупреждения или рекомендации орга-
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нов публичной власти и предпринимаемые ими
действия.
Из содержания части (2) ст. 14 АК РМ непонятно, что понимается под понятиями «справочная
информация», «предупреждения или рекомендации органов публичной власти».
Согласно части (3) ст. 14 АК РМ в части, в какой положения настоящего кодекса не содержат
императивных требований, в отношении реальных
актов применяются соответствующим образом
положения, относящиеся к индивидуальным административным актам, если это не исключается
различиями между индивидуальным административным актом и реальным актом.
Из содержания части (3) ст. 14 АК РМ непонятно, чем отличается «реальный акт» от других
административных актов.
Административные акты подразделяются на
индивидуальные административные акты, на нормативные административные акты и на административные договоры.
Административные акты можно подразделить
на законные и незаконные. Административные
акты все являются реальными, т.к. все они должны
быть нацелены на реальные результаты.
Если признать, что существуют реальные административные нормативные акты, то следует
признать согласно правилам формальной логики,
что существуют нереальные административные
акты. Однако даже сфальсифицированные нормативные акты являются реальными.
Легальное определение понятия «административные действия» дано в ст. 15 АК РМ, согласно
которой административные действия – это волеизъявления или действия органов публичной власти, не порождающие правовых последствий как
таковых. Административные действия могут быть
оспорены только вместе с индивидуальным административным актом, за исключением административных действий, подлежащих исполнению или
направленных против третьих лиц.
Данное определение противоречиво и непонятно. Любые действия и волеизъявления органов
публичной власти могут выражаться только в издании административных актов (индивидуальных,
нормативных и административных договоров).
Считаем, что из ст. 5 а следует исключить слова
«реальный акт», «административная деятельность», а ст. 14 и 15 АК РМ следует отменить.
Легальное определение понятия «петиция» дано в части (1) ст. 9 АК РМ, согласно которой в
целях настоящего кодекса под петицией понимается любое заявление, обращение или предложение, адресованное физическим или юридическим
лицом органу публичной власти.

Данное определение является неточным, т.к.
под обращением понимается заявление, жалоба,
предложение.
Под жалобой принято понимать требование о
полной или частичной отмене или изменении административного акта.
Согласно части (3) ст. 9 АК РМ посредством
обращения информируется орган публичной власти об определенной проблеме, представляющей
личный или общественный интерес.
Полагаем, что ст. 9 АК РМ следует изменить и
дать определения понятий «петиция», «жалоба»,
«заявление», «заявление», т.к. как указано в законе
РМ «О подаче петиций». В данном законе указано,
что петиции могут направляться не только органами публичной власти, но и любой организацией.
Большие сомнения вызывает и часть (1) ст. 16
АК РМ, согласно которой дискреционное право
органа публичной власти состоит в праве выбора
им при применении какого-либо законоположения
одного из нескольких возможных решений, соответствующих цели закона. Часть (1) ст. 16 АК РМ
явно противоречит части (3) ст. 5 закона РМ «О
нормативных актах» № 100 от 22.12.2017 года,
согласно которой специальные правовые нормы
применяются исключительно к отдельным категориям общественных отношений или прямо определенным субъектам. В случае противоречия между общей нормой и специальной нормой, которые
содержатся в нормативных актах одного уровня,
применяется специальная норма [2] .
Согласно части (2) ст. 7 закона РМ «О нормативных актах» нормативный акт большей юридической силы может изменять или признавать утратившим силу нормативный акт меньшей юридической силы, изданный тем же субъектом. В случае
прямого изменения акта меньшей юридической
силы изменения имеют ту же юридическую силу,
что и изменяемый акт.
Согласно части (3) ст. 7 закона РМ «О нормативных актах» в случае возникновения конфликта
норм между двумя нормативными актами равной
юридической силы применяются положения последнего по времени принятия, утверждения или
издания акта, за исключением ситуаций, предусмотренных частями (3) и (4) ст. 5 данного закона.
Следовательно, орган публичной власти не
имеет права произвольно по своему усмотрению
применять законодательный акт, а должен соблюдать требования ст. 5-7 закона РМ «О нормативных актах», который вступил в силу 12.07.2018
года.
Согласно ст. 35 АК РМ органы публичной власти и представляющие их физические лица несут в
соответствии с законом, по обстоятельствам, уголовную,
правонарушительную,
гражданскоправовую или дисциплинарную ответственность за
неосуществление или ненадлежащее осуществление административной деятельности.
Данная статья является отсылочной.
Статья 25 закона РМ «Об административном
суде», который утратит силу с КоП РМ апреля
2019 года, предусматривает взыскание с органа

публичной власти морального ущерба. Взыскание
с органа публичной власти морального ущерба
предусмотрено и частями (1) и (2) ст. 1404 Гражданского кодекса Республики Молдова (далее – ГК
РМ) № 1107-XV от 06.06.2002 года, согласно которым вред, причиненный противоправным административным актом либо не разрешением в установленный законом срок заявления органом публичной власти или его должностным лицом, возмещается в полном объеме соответствующим органом публичной власти. Должностное лицо отвечает солидарно в случае наличия умысла или тяжкого проступка. Физические лица вправе требовать
возмещения морального вреда, причиненного действиями, указанными в части (1) ст. 1404 ГК РМ
[3] .
В АК РМ не упоминаний о праве физического
или юридического лица требовать взыскания морального ущерба, причиненного незаконным административным актом.
Считаем, что АК РМ следует дополнить ст. 35 1,
согласно которой в случае отмены или изменения
незаконного административного акта взыскивается
моральный ущерб в размере от 50 до 150 условных
единиц, а орган публичной власти не позднее, чем
в течение 6 месяцев обязан предъявить регрессный
иск к виновному должностному лицу.
Сроки административного производства установлены ст. 60-63 АК РМ.
Согласно части (1) ст. 60 АК РМ общий срок, в
течение которого административное производство
должно быть завершено, составляет 30 дней, если
законом не предусмотрено иное.
Согласно части (2) ст. 60 АК РМ течение общего срока начинается:
a) с даты, предусмотренной законом для осуществления определенного полномочия;
b) от даты регистрации заявления вышестоящим органом публичной власти или контрольным
органом;
c) от даты регистрации полного заявления, при
необходимости со всеми документами, или с даты
передачи петиции компетентному органу публичной власти. Если поданное заявление является неполным, орган публичной власти предлагает заявителю представить недостающие документы, установив срок для этого.
Пропущенный срок может быть восстановлен в
порядке, установленном ст. 65 АК РМ.
Согласно части (1) ст. 65 АК РМ в случае пропуска лицом по не зависящим от него обстоятельствам установленного законом срока таковой может быть восстановлен по заявлению данного лица. Вина законного или уполномоченного представителя считается виной представляемого.
Согласно части (2) ст. 65 АК РМ заявление о
восстановлении пропущенного срока подается в
15-дневный срок после устранения препятствия. К
заявлению прилагаются доказательства в подтверждение обосновывающих его фактов, а пропущенные действия подлежат совершению.
Согласно части (3) ст. 65 АК РМ по истечении
шести месяцев после пропущенного срока заявле-
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ние о восстановлении срока не может быть подано,
а пропущенные действия не могут быть совершены, кроме случаев, когда это было невозможным
до истечения одного года вследствие форсмажорных обстоятельств.
Считаем, что часть (3) ст. 65 АК РМ следует
отменить как явно нарушающую право на свободный доступ к правосудию, а тем самым нарушающей и право на справедливое судебно разбирательство.
Физическое лицо, пропустившее срок не по
своей вине, а по вине должностных лиц органа
публичной власти, не должно быть лишено права
на свободный доступ к правосудию. Физическое
лицо не смоет доказать, что пропуск срока вызван
форс-мажорными обстоятельствами, т.к. эти обстоятельства не могут длиться долго, а процедура
их подтверждения стоит дорого.
Основанием для возбуждения административного пои0зводства является петиция.
Согласно части (2) ст. 72 АК РМ петиция может быть:
a) подана в письменной форме в орган публичной власти или отправлена ему по почте или по
факсу;
b) передана в электронной форме;
с) подана устно с занесением в протокол.
Согласно части (1) ст. 73 АК РМ орган публичной власти обязан незамедлительно принять и зарегистрировать петицию или иные документы,
представленные в рамках административного производства. Орган публичной власти не вправе отказать в приеме петиции лишь на том основании,
что не считает себя компетентным или считает
петицию недопустимой или необоснованной.
Согласно части (1) ст. 75 АК РМ петиция
должна содержать следующие элементы:
a) фамилия и имя или наименование заявителя;
b) место жительства или местонахождение заявителя и адрес электронной почты, если ответ запрашивается таким образом;
c) наименование органа публичной власти;
d) предмет петиции и ее обоснование;
e) подпись заявителя либо его законного или
уполномоченного представителя, а в случае петиции, переданной в электронной форме, – электронная подпись.
Согласно части (2) ст. 75 АК РМ в целях оперативного осуществления права на подачу петиций
органы публичной власти могут предоставлять
заявителям бланки заявлений в области своей
компетенции, как в электронном формате, через
свои официальные веб-страницы, так и в печатном
виде, через подразделение или лицо, ответственное за связь с общественностью.
Считаем, что ст. 75 АК РМ следует дополнить
частью (21), согласно которой орган публичной
власти в случае подачи петиции на бланке этого
органа обязан выдать заявителю копию этого
бланка с отметкой о приѐме. Если заявитель напишет текст петиции на бланке органа публичной
власти и не получит копию с отметкой о приѐме,
он не сможет доказать в суде, что подал петицию.
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Бремя доказывания установлено частями (1) и
(2) ст. 93 АК РМ, согласно которым каждый участник обязан доказывать факты, на которых основаны его требования. В отступление от положений
части (1) каждый участник доказывает факты, относящиеся к его исключительной сфере.
Статья 93 АК РМ содержит двусмысленные
формулировки, допускающие их неоднозначное
толкование.
Считаем более справедливой часть (3) ст. 24
закона РМ «Об административном суде», согласно
которой при рассмотрении в административном
суде искового заявления об аннулировании обжалуемого административного акта представление
доказательств вменяется в обязанность ответчика,
а при рассмотрении требования о возмещении
причиненного ущерба - в обязанность обеих сторон.
Поэтому следует изменить ст. 93 АК РМ, заменив еѐ текст текстом части (3) ст. 24 закона РМ
«Об административном суде». Именно должностные лица органов публичной власти, обязанные
соблюдать законы и получающие за исполнение
своих обязанностей неплохие заработные платы и
высокие пенсии, должны доказывать в суде законность принятых ими административных актов.
Физические лица, не обязанные знать все законы и
не получающие заработной платы за обеспечение
исполнения законов, не могут быть приравнены к
должностным лицам, обязанным знать и исполнять законы.
Следует учесть, что согласно части (1) ст. 26
закона РМ «Об административном суде» обжалуемый административный акт может быть аннулирован полностью или частично, если:
а) является незаконным по существу, будучи
изданным в нарушение закона;
b) является незаконным, будучи изданным с
нарушением компетенции;
c) является незаконным, будучи изданным с
нарушением установленной процедуры.
Считаем, что АК РМ следует дополнить ст. 93 1,
в которой должен быть повторен текст части (1)
ст. 26 закона РМ «Об административном суде».
Судебная практика свидетельствует о многочисленных нарушениях должностных лиц органов
публичной власти, которые остаются безнаказанными как по причине несовершенства законов, так
и вследствие коррупции и круговой поруки.
Способы сообщения и вручения в рамках административного производства, установленные ст.
96-114 АК РМ, считаем явно незаконными, создающими условия для злоупотреблений должностных лиц с целью нарушения прав физических и
юридических лиц.
Согласно части (1) ст. 96 АК РМ вручения и
сообщения участникам административного производства осуществляются в любой подходящей,
быстрой и экономичной форме. Приоритет отдается сообщению через электронные средства, если
оно соответствует предмету сообщения и имеется
согласие участника производства на такой вид
сообщения.

Согласно части (3) ст. 97 АК РМ орган публичной власти может выбрать одну из следующих
форм вручения:
a) вручение с подтверждением получения;
b) вручение по почте с уведомлением о вручении;
c) вручение по почте заказным письмом.
Согласно части (1) ст. 99 АК РМ в случае вручения документа органом публичной власти вручающее лицо должно лично вручить документ в
запечатанном конверте получателю. Последний
подтверждает получение своей подписью на подтверждении получения с указанной датой вручения документа. Вручающее лицо должно указать
дату вручения на лично вручаемом конверте.
Согласно ст. 101 АК РМ в ночное время (с
22.00 до 06.00 часов), в воскресенье и в нерабочие
праздничные дни вручение может осуществляться
только с разрешения руководителя органа публичной власти, копия которого прилагается к вручаемому документу. Вручение с нарушением данных
требований считается действительным, если получатель согласился его принять.
Считаем, что ст. 101 АК РМ, позволяющую
вручение в ночное время, в воскресенье и в нерабочие праздничные дни, следует отменить как
противоречащую ст. 29 Конституции РМ, устанавливающей право на неприкосновенность жилища.
Согласно ст. 103 АК РМ в случае не нахождения получателя в его жилище, по месту его работы
или в общинном учреждении, где он проживает,
документ может быть вручен:
a) в его жилище – совершеннолетнему члену
семьи, домработнику или постоянно проживающему в этом жилище совершеннолетнему лицу;
b) по месту его работы – одному из работников;
c) в общинном учреждении, в котором он проживает, – руководителю учреждения или уполномоченному на то представителю.
Считаем необходимым отменить ст. 103 АК
РМ, т.к. документ должен быть вручен только заинтересованному лицу, а не члену его семьи или
его домработнику или другому постоянно проживающему в этом жилище лицу.
Следует отменить и ст. 104 АК РМ, согласно
которой если вручение невозможно совершить в
соответствии с пунктом a) или b) ст. 103, вручаемый документ может быть опущен в почтовый
ящик по месту жительства или месту работы получателя, либо в иное устройство, которое он оборудовал для получения почтовых отправлений и
которое по общепринятому порядку пригодно для
надежного хранения. Вручающее лицо должно
указать дату вручения на конверте вручаемого
документа. При оставлении документа в соответствии с частью (1) он считается врученным.
Опускание документа в почтовый ящик, из которого этот документ может быть похищен любым
лицом без особых затруднений, нельзя считать
вручение этого документа.
Документ, предназначенный одному лицу, может быть похищен из почтового ящика, что приве-

дет к нарушению права на защиту персональных
данных.
Весьма ненадежным способом вручения документа является и способ, предусмотренный ст. 105
АК РМ.
Согласно части (1) ст. 105 АК РМ, если вручение невозможно совершить в соответствии с пунктом c) ст. 103 или ст. 104, вручаемый документ
может быть оставлен в почтовом отделении по
месту вручения. Вручающее лицо должно указать
дату вручения на конверте вручаемого документа.
Согласно части (2) ст. 105 АК РМ об оставлении документа составляется письменное извещение, которое прикрепляется к двери жилища получателя, места его работы или общинного учреждения, где он проживает. В извещении указывается
дата прикрепления к двери, наименование и адрес
почтового отделения, в котором оставлен вручаемый документ, а также информация о сроке его
хранения и начале течения такового.
Часть (2) ст. 105 АК РМ следует изменить, предусмотрев, что извещение вручается адресату под
расписку, а не прикрепляется к двери его жилища
или места работы, что позволит любому лицу изъять это извещение.
Согласно части (4) ст. 105 АК РМ почтовое
отделение хранит оставленный в нем документ до
его востребования в течение трех месяцев. Течение срока начинается со дня прикрепления извещения к двери. По истечении срока невостребованные документы возвращаются органу публичной власти, распорядившемуся о вручении.
Статьей 112 АК РМ предусмотрен такой способ вручения документа как публичное вручение.
Согласно части (1) ст. 112 АК РМ вручение
может совершаться посредством публичного сообщения в следующих случаях:
a) если неизвестно местонахождение адресата и
вручение представителю невозможно;
b) если вручение юридическим лицам, обязанным зарегистрировать адрес осуществления деятельности в стране в Государственном регистре
юридических лиц, невозможно ни по зарегистрированному адресу, не по адресу лица, уполномоченного получать вручения, указанному в соответствующем регистре, ни по иному известному без
проведения расследований адресу в стране;
c) если предусмотренное ст. 111 вручение невозможно или не даст результата.
Согласно части (3) ст. 112 АК РМ публичное
вручение осуществляется путем размещения извещения в специально установленном для этого
органом публичной власти месте. Из извещения
должно быть понятно следующее:
a) орган публичной власти, от имени которого
осуществляется вручение;
b) имя и последний известный адрес лица, которому адресовано вручение;
c) дата и номер дела, к которому относится документ;
d) место, где можно ознакомиться с документом;
e) дата обнародования извещения.
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Считаем, что ст. 112 АК РМ следует отменить,
т.к. ст. 108 Гражданского процессуального кодекса
Республики Молдова (далее – ГПК РМ) № 225-XV
от 30.05.2003 года предусмотрен вызов ответчика
в суд через прессу [4].
Согласно части (1) ст. 108 ГПК РМ если место
фактического пребывания ответчика не известно и
истец заверяет, что несмотря на то, что сделал все
возможное, не сумел узнать место жительства ответчика, председатель судебной инстанции распоряжается о его вызове через прессу. Опубликование в прессе считается законным вызовом в суд.
Согласно части (1) ст. 115 АК РМ издержки
административного производства состоят из сборов за осуществление административного производства и связанных с ним расходов.
Согласно части (2) ст. 115 АК РМ участники
административного производства несут расходы,
связанные с подачей петиций и участием в производстве, а орган публичной власти, ведущий производство, несет остальные процессуальные расходы.
Согласно части (1) ст. 116 АК РМ за осуществление административного производства и издание
определенного акта или выполнение определенного действия могут взиматься сборы, если таковые
предусмотрены законом.
Согласно части (2) ст. 116 АК РМ сборы, взимаемые на основании закона с заявителей, имеют
целью лишь покрытие фактических расходов органа публичной власти в рамках административного производства.
Считаем необходимым отменить ст. 115 и 116
АК РМ.
Статьей 52 Конституции РМ установлено право
на подачу петиций, и поэтому никакие сборы за
рассмотрение петиций органами публичной власти
не должны взиматься. Тем более, что деятельность
органов публичной власти финансируется из бюджета за счѐт налогов, взимаемых с физических и
юридических лиц.
Физические и юридические лица имеют право
обжаловать административные акты в судебном
порядке при условии обращения к органу публичной власти с предварительным заявлением в соответствии со ст. 162-170 АК РМ.

1.
2.
3.
4.
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Сроки подачи предварительных заявлений установлены частями (1) и 92) ст. 165 АК РМ, согласно которым предварительное заявление подается в 30-дневный срок со дня сообщения или вручения индивидуального административного акта
либо отклонения петиции. Если орган публичной
власти не рассмотрел заявление в предусмотренный настоящим кодексом срок, оно может быть
подано в течение одного года по истечении срока.
Если индивидуальный административный акт не
содержит информацию о порядке оспаривания или
содержит неверную информацию, подача предварительного заявления допускается в течение одного года после сообщения или вручения административного акта, либо отклонения петиции.
Исковое заявление в административный суд
предъявляются в соответствии со ст. 189, 190, 206
и 211 АК РМ.
Согласно части (1) ст. 211 АК РМ в исковом
заявлении должны быть указаны:
a) судебная инстанция, в которую оно подается;
b) фамилия и имя или наименование истца, его
место жительства или местонахождение; если истец является юридическим лицом – его банковские
реквизиты и фискальный код;
c) фамилия и имя законного или уполномоченного представителя и его адрес, в случае если заявление подается представителем;
d) наименование ответчика–органа публичной
власти и его местонахождение;
e) требования истца;
f) фактические и правовые обстоятельства, которыми истец обосновывает свое требование;
g) перечень доказательств, которыми обладает
истец и которые может представить;
h) сведения о соблюдении предварительного
производства, если предварительное производство
предусмотрено законом.
Содержание части (1) ст. 211 АК РМ почти не
отличается от содержания части (1) ст. 166 ГПК
РМ.
Решение суда первой инстанции может быть
обжаловано в апелляционном порядке, а определение апелляционной инстанции может быть обжаловано в кассационном порядке.
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REZUMAT
Una dintre cele mai importante condiții pentru prosperitatea economiei naționale este eficiența ridicată a
proceselor de producție, ceea ce implică utilizarea rațională a resurselor, îmbunătățirea proceselor operaționale, planificare strategică, operațiuni, cu considerarea incertitudinilor, îmbunătățirii calității și competitivității produselor.
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SUMMARY
One of the most important conditions for the prosperity of the national economy is the high efficiency of
production processes, which implies rational use of resources, improvement of operational processes, strategic planning, operations, considering uncertainties, improving the quality and competitiveness of products.
Key words: operational processes, survival, production management, operational management, strategy
În perioada post-industrială, când la nivel macro
cât și micro serviciile se îmbină cu producția industrială, iar principalele avantaje competitive sunt atribuite produsului nu numai în procesul tehnologic, dar și
în procesul de cooperare cu toți membrii lanțului de
aprovizionare, noi credem că este mai oportun să vorbim despre strategia operațională nu a întreprinderii
orientate spre producție farmaceutică, ci a întreprinderii industriale farmaceutice.
Din punct de vedere lingvistic, termenul "strategie" provine de la termenul de origine greacă
"strategos", care înseamnă forță motrice. Într-adevăr,
strategiile militare și de afaceri sunt în multe privințe
similare și au principii fundamentale asemănătoare: 1)
stabilirea unor obiective care sunt legate de scopul
comun; 2) planificarea acțiunilor pentru atingerea obiectivelor; 3) acordarea priorității obiectivelor pe termen lung, față de cele pe termen scurt; 4) planificarea

și organizarea "tabloului general", și nu concentrarea
atenției asupra unor activități separate; 5) detașarea de
la munca zilnică de rutină.
Ca decizii strategice pot fi înțelese soluțiile care își
extind influența în întreaga organizație și se referă la
definirea poziției acesteia în raport cu mediul de afaceri, și determină orientarea organizației spre obiectivele pe termen lung. În acest caz, strategia este un
model de decizii și acțiuni care influențează dezvoltarea pe termen lung a afacerii. Strategia operațională
este legată de structura deciziilor strategice care determină rolul, sarcinile și procesele activităților operaționale. Strategia operațională depinde de strategia
corporativă, care se bazează pe misiunea principală a
organizației și, de fapt, arată modul în care compania
intenționează să utilizeze toate resursele și funcțiile
sale (marketing, finanțe și operațiuni), în scopul de a
oferi un avantaj competitiv.
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Aparatul instrumental-metodologic al cercetării este bazat pe utilizarea metodelor ştiinţifico-generale,
economico-generale şi speciale: abstracto-logice, economico-statistice, structuro-funcţionale, constructive.
În procesul cercetării au fost utilizate metodele analizei sistemice, modelării economico-matematice, statisticii matematice, precum şi metodele analizei economice. Baza informaţional-empirică a cercetării au
format-o materialele monografiilor, articolelor în publicaţii periodice şi speciale, publicaţiilor ştiinţifice,
precum şi materialele conferinţelor ştiinţifico-practice.
Au fost folosite acte normative, rapoarte ale întreprinderilor de transport, date statistice, articole şi rapoarte
ştiinţifice, expuse pe paginile Web ale centrelor ştiinţifice din lume.
Nu poate fi contestat profesorul Istocescu Amadeo,
care constată că strategia operațională este o parte
integrantă a strategiei generale a întreprinderii farmaceutice, specificul căreia este obiectul de gestiune,

procedeele de formare a priorităților strategice, precum și caracteristicile structurii organizaționale. De
asemenea, putem fi de acord cu opinia autorului că
rolul special al strategiei operaționale constă în conferirea stabilității minime pe termen lung, necesară funcționării sistemului operațional și poate fi baza elaborării unei strategii comune, precum și cu faptul că eficacitatea și eficiența gestionării operaționale depind în
întregime de alegerea corectă a strategiei operaționale.
Prin urmare, în opinia noastră, una dintre cele mai
importante caracteristici ale strategiei operaționale
este flexibilitatea și adaptabilitatea acesteia, deoarece
în mediul real de afaceri au loc dese schimbări a modelelor economice, arhitectura financiară și tehnologiile de producție.
În procesul de cercetare, autorul identificat câteva
definiții ale conceptului de "strategie operațională (de
producție)", Tabelul 1.

Tabelul 1. Compararea abordărilor științifice cu privire la conceptul "strategie operațională (de
producție)" aferentă întreprinderilor farmaceutice
Autorul
Căprărescu Gh.

Moldoveanu G., Dobrin
C.]
Naghi, M., Gică, O.

Burghelea C., Iacob O.

Ionescu V.

Gâf-Deac M.

Hallgren M.

Hill T.

Stevenson W.J.
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Definiția
Strategia de fabricație este abordarea care rezultă din strategia generală și care direcționează activitatea de producție a întreprinderii. Aceasta reprezintă procesul organizațional, care în multe aspect este neseparat de structura, comportamentul și cultura întreprinderii în cadrul căreia se desfășoară și se realizează schimbările strategice în producție.
Strategia operațională continua strategia organizației în cadrul funcțiunii de producție
și are ca elemente centrale misiunea, competența distinctivă, obiectivele și politicele
operaționale de producție
Strategia procesului de producție se referă la repartizarea și utilizarea resurselor necesare pentru realizarea procesului de producție și este orientate spre menținerea strategiei companiei prin soluționarea problemelor, generate necesitățile consumatorului. Strategia de producție este orientate spre soluționarea diferitor aspecte ale activităților de
producție.
Strategia de producție este un set de reguli și tehnici care ating obiectivele fundamentale ale dezvoltării unui sistem. Strategia de producție este dezvoltată în baza strategiei
economice a întreprinderii.
Strategia de producție reprezintă un plan pe termen lung de atingere a obiectivelor
operaționale a organizației, care integrează strategia produsului, procesului, strategia
de poziționare, strategia de dezvoltare a resurselor umane, strategia asigurării tehnicomateriale.
Strategia de producție este un vector de calitate pe termen lung, definit de dezvoltarea
întreprinderii, care vizează utilizarea rațională și dezvoltarea capacităților de producție,
în scopul de a menține și extinde avantajul competitiv prin creșterea eficienței tuturor
elementelor procesului de producție.
Strategia de producție este una dintre subsistemele strategiei organizației, care reprezintă un program de acțiuni specifice pentru crearea produselor și prevede utilizarea
rațională și dezvoltarea capacităților de producție a organizației pentru atingerea avantajului competitiv.
Strategia de producție reprezintă un subsistem al strategiei corporative, prezentată sub
forma unui program pe termen lung al acțiunilor concrete de elaborare și realizare a
produselor organizației; subsistemul prevede utilizarea și dezvoltarea capacităților de
producție în organizație pentru atingerea avantajelor strategice competitive.
Strategia de producție este o abordare care derivă din strategia generală; sarcina căreia
constă în ghidarea activităților de producție a organizației. Strategia de producție are
un spectru de acțiune mai îngust decât strategia generală a companiei, și privește în
primul rând aspectele de producție ale activităților referitoare la produse, procese, me-

tode și resurse de producție, calitate și prețuri, termene de producție și orare de lucru.
Strategia operațională (operations strategy) determină metoda și nivelul de utilizare a
capacității de producție a companiei și contribuie la implementarea strategiei corporative (la fel ca și strategia de marketing a companiei ce determină metodele specifice
implementate în vânzarea de bunuri și servicii, precum și strategia financiară prezintă
cele mai eficiente modalități de utilizare a resurselor financiare).

Chase R.B.

După cum se vede, definițiile cercetătorilor reprezintă puncte de vedere asupra strategiei, atât concrete
și practice, cât și generale. Din definițiile prezentate
mai sus, ne este mai aproape de punctul de vedere a
savantului Gâf-Deac M. Un număr de autori definesc

la general conceptul în cauză, ceea ce nu ne permite să
determinăm specificul său funcțional.
O serie de caracteristici concentrate pot fi derivate
din definițiile prezentate, vezi figura 1.

vectorul activitatii de producere
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vectorul de mentinere a competitivitatii, bazat pe acordul
necesitatii pietei cu resursele operationale
program durabil de distributie si utilizare a resurseor,
necesar pentru realizarea procesului de producere

set de reguli si metode ce permit atingerea eficienta
a scopurilor dezvoltarii sistemului operational
reperul in alegerea cailor de realizare a strategiilor functionale

plan de lunga durata despre strategia produsului,
strategia procesului tehnologic, strategia amplasarii, strategia
dezvoltarii resurselor umane, strategia suportuui material-tehnic

reperul in alegerea cailor de realizare a strategiilor functionale
programul de creare a produselor
plan de lunga durata de realizare a aspectului
de producere strategiei corporative
programul de actiuni privind produsul,termeni de producere,
calitatii, preturilor, proceseor, metodeor,
resurselor si regimului de lucru

Fig. 1. Generalizarea abordărilor de interpretare a strategiei operaționale de producție
Sursa: Elaborat de autor în baza tabelului 1.
Partea rațională a definițiilor anterioare, în opinia
noastră, constă în faptul că strategia de producție este
prezentată ca un program de acțiuni concrete pentru
elaborarea produselor care vizează utilizarea rațională
și dezvoltarea capacităților de producție, în scopul
obținerii avantajului competitiv și satisfacerea nevoilor pieței.
Cu toate acestea, înainte de a da o proprie definiție,
vom examina locul strategiei operaționale în sistemul

de management strategic al unei întreprinderi industriale farmaceutice.
Suntem de acord cu profesorul Universității de Stat
din Ohio, Lee J. Krajewski că, în mediul de afaceri
modern toate strategiile funcționale, la care, pe lângă
cea operațională, se includ și cea financiară, de marketing, logistică, informațională, managementul resurselor umane, au aceeași paritate, și sunt strâns legate
între ele, figura 2.
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Fig. 2. Locul strategiei operaționale în strategia corporativă a întreprinderii farmaceutice
Menționarea parității diferitor strategii ale organizației nu este întâmplătoare, pentru că încă W.J. Stevenson în anii 1970 - începutul anilor 1980, a arătat că
motivul ineficienței managerilor americani a fost neglijarea strategiei operaționale în favoarea strategiilor
de marketing și celor financiare. Cu toate acestea, este
incontestabil faptul că strategia operațională este responsabilă de legătura logică dintre strategiile funcționale, care vizează realizarea eficientă a numeroaselor
activități necesare pentru elaborarea și distribuția produsului. Prin urmare, trebuie de remarcat faptul că
există opinii care pun accentul pe o anumită prioritate
a strategiilor operaționale asupra celorlalte. În particular, Slack N. și Lewis N. constată că succesul real al
companiei, este asigurat de deciziile efective luate în
timpul implementării strategiei operaționale. Conexiunea strategiei operaționale cu competitivitatea întreprinderii farmaceutice poate fi urmărită la Heizer J. și
Render B., care sunt de părerea că, fără funcția operațională eficientă și rațional organizată, nici o organizație nu poate rămâne lider pe piață, pentru că va pierde
în viteza de livrare, preț sau calitate. De asemenea,
autorul ar dori să sublinieze interpenetrarea strategiilor
funcționale. Având în vedere faptul că principalele
funcții operaționale, după cum s-a menționat mai sus,
sunt și în opinia noastră producția, dezvoltarea produselor, marketing și desfacere. Totodată, este necesar
de a lua în considerare faptul că strategia operațională
a unei întreprinderi moderne farmaceutice indispensabil trebuie să includă politicele de marketing, produs
și desfacere.
Să ne referim la faptul că conceptul "strategie operațională" este contradictoriu, deoarece sarcinile operaționale de obicei se contrapun cu cele strategice. Cu
toate acestea, în acest caz se are în vedere activitatea
operațională (de producție) a întreprinderii farmaceutice, ale cărei aspecte strategice nu sunt deloc triviale.
Funcțiile operaționale în industrie se referă la transformarea materiilor prime în component ale produsului finit. Prin ‖management operațional‖, am fost de
acord să înțelegem activitatea de gestiune a resurselor
care sunt implicate în producția și livrarea de produse
și servicii pe piață. Importanța deciziilor în domeniul

activităților operaționale este asociată cu costul ridicat
al implementării acestora și, prin urmare, erorile de
planificare a producției, de asemenea au un preț ridicat. Reieșind din aceasta, în continuare vom enumera
aspectele care au legătură directă cu elaborarea unei
strategii operaționale:
1. A produce sau a cumpăra?
2. Ce proces de ales (lucru cu proiecte, procese în
serie, procese în masă)?
3. Unde de localizat mai bine întreprinderea (din
punct de vedere a clienților, politicii de muncă, politicile de gestiune a materialelor, riscurilor și climatului
politic)?
4. Automatizarea proceselor sau forța de muncă?
5. În ce măsură și în ce domenii de realizat planificarea și controlul?
De asemenea, organizatoric, strategia operațională
este asociată cu trei etape importante:
1) elaborarea și implementarea strategiei;
2) susținerea strategiei, sau dezvoltarea oportunităților care permit organizațiilor să își îmbunătățească
activitățile;
3) asigurarea viabilității strategiei companiei prin
conferirea avantajelor unice pe termen lung.
Nu se poate de opus afirmației precum că și cea
mai de succes strategie operațională nu asigură succesul de la sine, și, deoarece implementarea oricărei strategii menține activitățile întreprinderii farmaceutice la
nivel operațional, după schimbarea strategiei ar trebui
să urmeze modificările corespunzătoare în activitatea
operațională .Deci, în opinia autorului strategia operațională reprezintă un plan de acțiuni a întreprinderii
farmaceutice, pe termen lung, care descrie aspectul de
producție al activității și concretizează tehnologiile
utilizate în transformarea resurselor de bază în produse
propuse de întreprinderea farmaceutică, volumul capacităților de producție, produsele în curs de dezvoltare și modalitățile de adaptare al acestora pe piață, în
scopul consolidării competitivității.
Putem fi de acord cu savantul Gâf-Deac M., care
susține că principalele elemente care trebuie să fie
dezvoltate în timpul elaborării strategiei de producție
sunt scara de producție, decizia privind integrarea pe

verticală a producției, asigurarea competitivității producției, operativitatea distribuției producției, utilizarea
eficientă a personalului pentru realizarea programului
de producție, dezvoltarea managementului industrial
ca subsistem special al sistemului general de management a întreprinderii farmaceutice, menținerea și dezvoltarea infrastructurii corespunzătoare, relațiile cu
partenerii și furnizorii. Cu toate acestea, în literatura
de specialitate se pot găsi și opinii mai înguste privind
obiectivele și scopurile strategiei operaționale.
Savanții Burghelea C. și Iacob O., consideră că
scopul principal al strategiei de producție constă, în
primul rând, în determinarea priorităților cerințelor
specifice de operare și, în al doilea rând, elaborarea
planurilor pentru asigurarea că capacitatea de producție va fi suficientă pentru a îndeplini aceste cerințe. O
altă abordare formalizată a componentelor strategiei
operaționale este prezentată de Naghi M. și Gică O.,
care presupun că scopul strategiei de producție este de
a satisface cererea pe piață conform sortimentului,
volumului și calității produselor fabricate, și care este
concretizat în cinci obiective principale: utilizarea
optimă a capacității de producție, reducerea costurilor
de producție, calitatea producției, calitatea distribuției,
corespunderea producției cererii. Un punct de vedere
similar este dat de Hallgren M., care sugerează că stabilirea obiectivelor strategiei de producție este realizată în strânsă legătură cu costul de producție, calitatea
și oferta producției, precum și conformitatea cererii cu
producția. Putem fi de acord cu părerea profesorilor
Moldoveanu G. și Dobrin C., potrivit căreia deciziile
strategice la nivel operațional vizează dezvoltarea și
susținerea tehnologică a proceselor de producție și a
infrastructurii necesare întreținerii lor, adică alegerea
tehnologiei de fabricație a produselor, elaborarea graficelor de circulație a producției, planificarea proceselor, justificarea necesarului de resurse, activități de
control al calității și stimulare a forței de muncă. Strategia operațională dictează toate măsurile planificate
privind elaborarea, amplificarea și lichidarea capacităților de producție. Strategia operațională a întreprinderilor industriale farmaceutice moderne este în concordanță cu posibilitățile și interesele lanțului valoric.
Strategia operațională cuprinde principiile de bază
a creării valorii și servește drept standard, în baza căruia se iau decizii privind înlocuirea utilajului, elaborarea sistemului de aprovizionare și logistic, replanificarea activelor fizice, schimbarea proceselor de producție, metodele de planificare și control al producției.
Unii autori consideră că principalele priorități operaționale sunt: durata muncii și momentul realizării comenzilor; calitatea produselor și a lucrărilor; reducerea
costurilor; deservirea clienților; reglementarea liniilor
de produse; capacitatea companiei de a reacționa la
schimbările cererii; flexibilitatea și viteza de asimilare
a unui produs nou. Aceste priorități sunt, în general,
corecte, dar în același timp, noi considerăm că trebuie
de ținut cont de faptul, că din a doua jumătate a secolului al XX, veriga centrală a strategiei operaționale a
fost focusarea operațiunilor și proceselor, care solicită

determinarea priorităților de dezvoltare, iar apoi concentrarea eforturilor managementului asupra resurselor productive a întreprinderii farmaceutice. Lista deciziilor operaționale strategice, în opinia savantului
Gh. Căprărescu, pot fi reprezentate în felul următor:
focusarea capacităților de producție, antrenarea personalului de producție, dezvoltarea organizării producției, controlul calității produselor, dezvoltarea infrastructurii industriale, organizarea relațiilor cu furnizorii și alți parteneri de cooperare, gestiunea producției
[2]. Cu alte cuvinte, se poate concluziona că lista deciziilor la care se referă strategia operațională nu poate
fi limitată la câteva puncte. Este rezonabil de a presupune că deciziile de bază constau în determinarea capacităților de producție și gradului de utilizare al acestora, organizarea muncii angajaților și organizării locurilor de muncă, formarea fluxurilor informaționale
și manageriale în cadrul activității operaționale, structurării producției. Pentru a realiza toate aceste sarcini,
strategia operațională ar trebui să fie revizuită în mod
regulat și să se bazeze pe studiul celor mai bune practici din domeniu.
Savanții străini au dezvoltat un model de patru etape, care permite evaluarea rolului strategiei operaționale și contribuția acesteia la dezvoltarea organizației.
Esența modelului este că, pe măsură ce capacitățile
operaționale cresc și poziția strategică, a întreprinderii
farmaceutice, pe piață se consolidează, strategiile operaționale se modifică în următoarea ordine:
1. Corectarea problemelor.
2. Utilizarea celor mai bune practici.
3. Leadership în capacitățile operaționale.
4. Întâietate în inovații și creativitate.
La oricare dintre aceste niveluri, strategia operațională trebuie să țină cont de necesitățile afacerii, dictate de sus (venitul din investiții, rentabilitatea, majorarea costurilor, etc.), precum și de cerințele pieței, activitățile curente și oportunitățile de producție. Cea
mai semnificativă legătură în opinia noastră, este aceea dintre strategia operațională și obiectivele pieței
companiei, deoarece practic toți factorii de competitivitate se bazează pe indicatorii activității de producție.
Astfel, prețurile scăzute se bazează pe costurile de
producție, calitatea înaltă este rezultatul controlului
producției și tehnologiei corespunzătoare, distribuția
rapidă este determinată de raționalitatea organizării
producției, noutatea și sortimentul vast de produse
depind de flexibilitatea activităților de exploatare.
În opinia lui Groover M. utilizarea metodelor și instrumentelor managementului proceselor, va permite
soluționarea problemei de adaptare adecvată și în timp
util a strategiei operaționale a unei întreprinderi industriale farmaceutice la cerințele moderne de afaceri.
Prin urmare, activitatea operațională este privită ca un
sistem de business-procese cu acțiuni conexe repetate,
pentru crearea unui rezultat final și care are valoare
pentru clienții externi ai întreprinderii farmaceutice,
sau pentru întreprinderea în sine, Figura 3.
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Fig.3. Structurarea obiectivelor nivelului operațional
Când strategia operațională a unei întreprinderi
farmaceutice se schimbă, de asemenea se ajustează și
obiectivele strategice. Suntem de acord că pentru executarea proiectării adaptive a business-proceselor, la
fiecare schimbare a strategiei de dezvoltare, întreprinderea farmaceutică trebuie să efectueze o analiză privind corespunderea obiectivelor operaționale cu obiectivele strategice. Aceasta permite identificarea atât a
business-proceselor, ale căror scopuri nu susțin realizarea obiectivelor strategice, cât și a obiectivelor strategice, realizarea cărora nu este asigurată de businessprocesele existente. În procesul acestei analize, se
poate axa pe următoarele principii:
- dacă obiectivul, care reprezintă rezultatul realizării unui anumit business-proces, nu vizează atingerea
vreunui obiectiv strategic, atunci implementarea unui
astfel de proces trebuie oprită;
- dacă nici unul dintre obiectivele businessproceselor existente, nu susține un nou obiectiv strate-

gic, atunci este necesară proiectarea unui nou business-proces;
- dacă ansamblul obiectivelor business-proceselor
sunt orientate spre implementarea unui obiectiv strategic nu asigură, în aceste noi condiții, atingerea integrală a acestui obiectiv strategic, este necesară proiectarea unui nou business-proces;
- dacă scopul business-procesului asigură atingerea
unui obiectiv strategic, atunci este necesară efectuarea
diagnosticului business-procesului pentru identificarea
eficienței realizării obiectivului și, dacă este necesar,
să se optimizeze business-procesul .
În opinia autorului, la elaborarea strategiei operaționale, este de asemenea necesar să se ia în considerare
relația sa cu ciclul de viață al produsului. Cu alte cuvinte, parametrii diverși ai activității operaționale joacă un rol-cheie în fiecare etapă a ciclului de viață, vezi
tabelul.2.

Costuri

Siguranța

Calitate (propus de
autor)

Flexibilitate
Parametrul-cheie.
Fluctuațiile volumelor de vânzări
provoacă necesitatea
formării
rezervelor de resurse.

Viteza

Intrarea

Etapa

Tabelul 2. Parametrii strategiei operaționale în dependență de ciclul de viață
Parametrii strategiei operaționale

Scăzută, dar
în creștere.

Costuri mari pentru
promovare, adaptarea
producerii, timpul de
repaus al utilajelor.

Slabă, din cauza
incertitudinii
majore privind
vânzările, sunt
posibile perturbări ale livrărilor.

Parametru
cheie,
deoarece de vânzările de probă depinde atitudinea consumatorului față de
produs.

Creșterea
Maturitatea
Declinul

Scopul este de a
optimiza rezervele, nepermiterea
lipsei acestora.

Nu este necesară
o
flexibilitate
înaltă
întrucât
baza de date a
clienților este deja
formată, iar comenzile sunt primite regulat.

Consumatorii
acceptă perturbațiile de livrare,
pentru diminuarea
prețurilor.

Parametru
cheie. Creșterea vitezei
este asigurată din contul
reducerii
lungimii
canalului de
desfacere.
Este relativ
neimportantă
deoarece
piața
este
împărțită.
Este importantă ușurința,
prețul
distribuției nu viteza.
Nu are importanță

O cotă mare din
structura
costurilor
revine cheltuielilor de
transport și depozitare.

Parametru cheie. Este majoră
și crește o dată
cu soluțiile logistice
mai
scumpe.

Parametru
cheie.
Perfecționarea produsului și apariția
modificărilor acestuia - unul din factorii principali ai
competitivității.

Parametru cheie. Prețul este principalul
factor al alegerii.
Coturile scad deoarece calitatea mărfii a
fost stabilizată, furnizorii oferă reduceri o
dată cu creșterea volumului de vânzări.

Parametru cheie. Pentru cumpărători
este
importantă deservirea
după
vânzări și disponibilitatea
permanentă
a
bunurilor.

Devine stabilă. Este
important suportul
acesteia la nivelul
adecvat.

Parametru cheie. Minimizarea costurilor
din contul ieftinirii
componentelor, reducerii
publicității.
Domină concurența
de preț.

Nu are importanță

Stabilă

Autorul și-a permis să completeze lista parametrilor întâlniți în literatura de specialitate, astfel - flexibilitate - abilitatea de a se adapta în timp util cererii în
schimbătoare ale consumatorilor, care determină nivelul stocurilor, frecvența cazurilor lipsei producției finite sau de materii prime; viteza - durata de deplasare a
mărfurilor de la producător la consumator;
- costurile de producție și de desfacere;
- calitatea produsului;
- siguranță – nivelul respectării timpului prestabilit
de livrare (exprimat prin frecvența și mărimea abaterilor de la graficul stabil de livrări).
Așa dar, abordările privind elaborarea strategiei
operaționale a întreprinderilor farmaceutice sunt diverse, totuși fiind bazate pe direcții generale:
1) asigurarea unei legături formale între obiectivele
strategice globale și resursele disponibile;
2) utilizarea factorilor de competitivitate – importanți pentru consumatori;
3) asigurarea nivelului de performanță nu mai mic
de cel al concurenților;

4) luarea în considerare a "decalajului" dintre condițiile reale și dorite.
Trebuie de remarcat faptul că gama de probleme
cuprinse de strategia operațională a întreprinderii farmaceutice, este destul de largă. Acestea includ domeniile de bază: dezvoltarea noilor produse, construirea
unui lanț de aprovizionare, organizarea producției și
alegerea tehnologiei. Pe lângă acestea, este posibilă
distingerea domeniile infrastructurii: planificarea
funcțiilor operaționale și legăturilor între diviziunile
de producție, determinarea cantității și planului de
amplasare a utilajului, evaluarea și perfecționarea activităților operaționale, dezvoltarea relațiilor cu furnizorii. În cele din urmă, strategia operațională ar trebui
să contribuie la îmbunătățirea eficienței producției,
mai ales când întreprinderile de producție farmaceutică, care sunt sisteme complexe cu multe variabile de
diferite tipuri, funcționează în condiții de incertitudine, figura 4.
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Fig. 4. Relația dintre compartimentele strategiei operaționale a organizației
Trebuie de ținut cont și de faptul că succesul strategiei operaționale depinde de completitudinea implementării altor strategii funcționale. De asemenea,
să nu uităm faptul că ideile moderne despre un management eficient sunt legate de reprezentarea procesului organizației, care permite managerilor operaționali
să lucreze fără de conflicte cu toate departamentele
funcționale. Este binecunoscut faptul că la integrarea
pe nivele funcționale de activitate, coordonarea strategiilor funcționale cu strategia generală a organizației
este dificilă. Se crede că integrarea funcțională împiedică susținerea și implementarea unui singur scop al
organizației. La rândul său, abordarea procesuală privind gestiunea și integrarea operațională și interorganizațională al activităților, permite asigurarea realizării
eficiente a scopului și misiunii organizației în ansamblu.
Conform evaluărilor experților notorii din domeniu, succesul companiei pe piață depinde 20% de strategia potrivită și 80% de executarea strategiei alese. În
același timp, în opinia noastră, la implementarea strategiei generale a companiei, strategia operațională
joacă un rol major, deoarece se referă la produse, procese și organizarea realizării acestora. Astfel, se poate
presupune că strategia operațională are un impact
semnificativ asupra competitivității întreprinderii farmaceutică. Având în vedere parametrii de mai sus ai
strategiei operaționale, putem concluziona că, întradevăr, orice întreprindere va pierde în lupta concurențială dacă va fi incapabilă să asigure calitate – prețuri corespunzătoare și viteză de livrare.
Tot mai des se întâlnesc opinii, inclusiv din partea
savanților R.B. Chase, Aquilano N. și Jacobs R., pre-
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cum că strategia operațională a întreprinderii, ca plan
de acțiuni pe termen lung, nu trebuie să prevadă
schimbări radicale în procesul tehnologic de producție,
ci modernizarea să fie bazată pe introducerea de noi
tehnologii în procesul existent. Introducerea de noi
tehnologii trebuie să se bazeze pe o fundamentare reală, pentru a putea crea competențele care vor ajuta la
atragerea de noi clienți. Printre altele, noile tehnologii
ar trebui să permită reconstituirea sistemului de producție, astfel încât acesta să fie mai eficient decât cel
al concurenților.
Deoarece există diferite tipuri de strategii operaționale, considerăm că este oportun să se ia în considerare caracteristicile de clasificare și tipurile de strategii
operaționale.
Analiza literaturii de specialitate a arătat că în baza
priorităților de funcționare a sistemului de afaceri,
strategiile operaționale sunt împărțite în următoarele
tipuri:
a) strategia de minimizare a costurilor;
b) strategia de majorare a flexibilității sistemului
operațional;
c) strategia de majorare a calității businessproceselor și produselor;
d) strategia de minimizare a timpului de execuție a
comenzilor.
Alegerea strategiei, de regulă, este dictată de condițiile de funcționare ale companiei. Dacă este necesar, pentru a scurta timpul de executare a comenzilor,
sistemul operațional este organizat utilizând mișcarea
în linie a obiectelor de lucru, care se caracterizează
prin producție în masă sau pe scară largă, permițând
realizarea reducerii costurilor. În același timp, la im-

plementarea acestei strategii, este dificil de a răspunde
rapid schimbărilor cererii totale, iar dacă unul din obiectivele întreprinderii farmaceutice este majorarea
flexibilității producției, atunci este dificil simultan de
a minimiza și costurile. De asemenea, strategiile pentru îmbunătățirea calității și minimizarea costurilor
sunt rareori combinate între ele. Din această cauză,
aceste strategii ar trebui considerate ca fiind reciproc
exclusive. Totuși, trebuie recunoscut faptul că sarcina
privind concentrarea priorităților acestor două strategii, se accentuează în întreprinderile moderne farmaceutice.
În continuare, autorul va analiza strategiile susmenționate mai detaliat.
În prezent, strategiile de minimizare a costurilor
sunt foarte actuale în unele cazuri, deoarece pe orice
piață de desfacere poate fi identificat acel segment,
pentru care factorul-cheie în alegerea produsului este
prețul. Firește, atingerea unei rate suficiente a profitului în acest segment poate fi cauzată doar de costuri
mai mici. Pe lângă dimensiunile segmentului, se poate
argumenta că există nomenclatoare întregi de mărfuri
și, prin urmare, piețe, pentru care strategia dată este
singura strategie competitivă. De exemplu, după cum
menționează R.B. Chase, produsele pentru uz zilnic,
se refera la un așa tip de producție, volumul vânzărilor
căreia depinde exclusiv de nivelul costurilor de producție .Suntem de acord cu R. Ștefănescu, care constată că, în ultimii ani a apărut tendința schimbărilor cos-

turilor de producție: ponderea costurilor forței de
muncă scade în mod constant în costul vânzărilor, iar
ponderea costurilor materiale și energetice, de întreținere a utilajului, transport și depozitare și asigurarea
calității este în continuă creștere. Prin urmare, la implementarea strategiei de minimizare a costurilor,
eforturile principale ar trebui să fie îndreptate la căutarea și realizarea posibilităților de economisire a resurselor materiale și energetice, introducerea unor sisteme progresive.
În concluzie se poate spune că cunoașterea semnalelor incertitudinii mediului ne permite să identificăm
acele instrumente analitice care pot fi utilizate cât mai
potrivit. Investigând problema instabilității condițiilor
de afaceri în Statele Unite, I. Ansoff a propus mai
multe etape ale creșterii lor în secolul XX . El consideră că motivele incertitudinii sunt dezvoltarea progresului științific și tehnologic, dinamismul proceselor de
interacțiune la diferite niveluri de reglementare. Astfel, o premisă pentru incertitudine, se află în mediul
extern al întreprinderii farmaceutice. Totuși, pregătirea
strategică pentru lupta concurențială trebuie să fie
eficient coordonate, mai întâi de toate procesele tehnologice care implică utilizarea unor forme moderne de
control, implementarea noilor tehnologii ținând cont
de comportamentul concurenților pe piață, introducerea procedurilor de îmbunătățire continuă a calității
produselor, căutarea posibilităților tehnologice de extindere a ciclului de viață al produsului.
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Acest articol constituie o analiză critică a rezultatelor investigației metodelor existente pentru estimarea nevoilor de personal din economie. Pe baza limitărilor identificate în aplicația lor, autorii au elaborat o metodă de prognoză a cerințelor de personal pentru noile piețe de produse în sectoarele de înaltă tehnologie și inovare ale economiei, ținând cont de particularitățile dezvoltării socio-economice a regiunii. Studiile de proiectare pot avea un focus
și o scară foarte diferită. Relevanța cercetării se datorează faptului că actualmente societatea este marcată de schimbări dramatice care duc la dominarea cunoașterii ca factor de dezvoltare socială.
Cuvinte cheie: dezvoltare, previziune, prognoză, abilități, cunoștințe, educație, instruire.
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SUMMARY
This article provides a critical analysis of existing methods for forecasting staffing needs. Based on the identified limitations in their application, the author developed a method for forecasting the staffing requirements for
new product markets in high-tech and innovation sectors of the economy, taking into account the specific features of
the socio-economic development of the region. Design studies can have a very different focus and scale. The relevance of research is due to the fact that society is currently marked by dramatic changes that lead to the dominance of
knowledge as a factor of social development.
Key words: development, forecast, prognosis, skills, knowledge, education, training.
Introducere. Previziunea și planificarea în structurile economice sunt strâns legate de elaborarea unor
planuri strategice sau tactice. Ele se referă la procesul
de fabricare, transportare, resurse umane, operațiuni,
productivitate, investiții etc. Parametrii specificați ai
tuturor planurilor enumerate, precum și structura întreprinderii permit să determinăm calitatea și cantitatea resurselor necesare. Unul dintre indicatorii succesului reformelor este ocuparea forței de muncă. Reducerea șomajului reprezintă o activitate socială utilă a
cetățenilor care, în condițiile transformărilor socioeconomice fundamentale ale țării, formarea unei piețe
specifice a potențialului uman și a serviciilor educaționale, devine un obiectiv strategic al statului, strâns
legată de problemele dezvoltării sociale, personalul
unei economii viabile integrate în economia mondială
cu competitivitate ridicată. Politica Israelului, după
nivelul actual al dezvoltării societății, culturii, științei
și tehnologiei, intrarea într-o economie de piață și noile provocări cu care se confruntă învățământul superior impune nu numai un conținut calitativ nou și tehnologii de învățare, ci și noi abordări pentru definirea
domeniilor de instruire. Nevoile specialiștilor, care
sunt ghidați de legile economiei de piață, trebuie să
țină cont de dinamica dezvoltării economice a țării,
situația istorică, vizând condițiile economice moderne.
Metoda previziunii, ca tehnologie managerială, a
primit o răspândire largă în sec. XXI, fiind una din
cele mai răspândite și populare metodă de instruire
universitară interactivă.
Actualmente, educația modernă, paradigma învățării universitare, se ciocnește cu o serie de contradicții,
precum: lingvistice, conceptuale, metodologice, necesitatea punerii în aplicare a abordării bazate pe competențe, pe de o parte, și un număr mic de ore pentru
formarea competențelor-cheie, motivarea redusă a
studenților, pe de altă parte – metoda previziunii contribuie la crearea unui mediu sănătos. Planificarea
ajută la formarea unor deprinderi cognitive, revizuirea
timpului de studenți, formarea de abilități de a transfera cunoștințele dobândite în situații reale de viață.
Scopul cercetării constă în analiza aspectelor instituționale și de valoare ale transformării spațiului
educațional ca mecanism de formare a societății bazate pe cunoaștere.
Metodologia cercetării pornește de la baza conceptuală a metodei previziunii și proiectării, conform
studiului realizat de E.Yakovleva [19], ideile pedagogiei pragmatice (din latină, pragmatismul: faptă, acțiune) – tendință pedagogică, cunoscută și sub denumirea de „progresivism‖ („educație progresivă‖), „instrumentalism‖, „experimentalism‖. Pragmatismul a
provenit din profunzimea filozofiei, asociat cu numele
lui Charles Pierce [16] și William James [13], iar for-
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mația finală a fost obținută în scrierile lui D. Dewey și
a urmașilor săi, William H. Kilpatrick [14] și E.
Collings [3].
Gradul de investigare. Mulți teoreticieni sociali,
care au căutat să conceapă specificul societății moderne, au atras atenția asupra rolului special al cunoașterii
și planificării în transformările sociale. Cercetătorul
modern G. Behmann [1] găsește ideea puterii transformatoare a cunoașterii chiar și în scrierile lui Adam
Smith [2] și ale lui Karl Marx. Cu toate acestea, astfel
de referințe izolate nu au creat un concept holistic de
cunoaștere, deși aveau unele trăsături comune, de
exemplu, o reevaluare a obiectivității cunoștințelor
științifice și tehnice. Primii cercetători, care prin teoriile lor au acordat atenție schimbărilor survenite, au
avut loc de rând cu cunoașterea civilizației moderne a
societății informaționale, reprezentată de numele lui
R. Dizard [5], P. Drucker [6], D. Bell [4] și E. Toffler
[18]. O problemă separată discutată în cadrul teoriei
societății informaționale, dar dobândind o relevanță
specială în contextul conceptului de societate a cunoașterii, este raportul dintre informație și cunoaștere.
Această problemă este dedicată muncii lui M.
McLuhan [15].
Rezultate și analiză. Dezvoltarea tehnicoștiințifică a Israelului este una dintre prioritățile politicii de stat și este determinată de un complex de factori
externi și interni (în domeniul științei și tehnologiei).
Punerea în aplicare a vectorului priorităților de evoluție a științei și tehnologiei la prima etapă a implementării politicii de stat permite obținerea rezultatelor și
formarea competențelor necesare pentru trecerea la
implementarea noilor priorități ale Israelului. Gestionarea cunoștințelor a devenit una dintre principalele
abordări ale organizațiilor din ultimii ani. Multe articole și cărți au fost dedicate acestor teme, arătând că
mulți administratori consideră managementul cunoașterii o parte importantă a instrumentelor și abilităților
manageriale, pe care le au la dispoziție pentru ca organizația să avanseze. Multe organizații au numit chiar și manageri, au fost create sisteme de cunoaștere și
informare pentru a face față cunoștințelor și informațiilor existente în cadrul organizației. Acest studiu se
ocupă cu unul dintre instrumentele disponibile managerilor de cunoștințe în cadrul activității lor, ca mijloc
de gestionare a cunoștințelor. Studiile de caz au fost
folosite de-a lungul secolelor ca un mijloc de cunoaștere pentru a transmite cunoștințele lor generațiilor
viitoare,în societățile în care alfabetizarea nu exista
sau există doar într-o mică minoritate. Pentru populație, poveștile au fost principalul mijloc, prin care au
transmis cunoștințe tinerilor (alături de deprinderile
profesionale și ucenicia). Transferul de cunoștințe în
astfel de companii este, de obicei, legat de situație și

nu există aproape nici un transfer de cunoștințe teoretice care este detașat de acțiunea asociată cu ea [11].
Descrierea și studiile de caz, activităţi de recuperare a
înțelepciunii dobândite anterior au încurajat memoria
cunoașterii (prin mijloace cum ar fi: repetițiile, rimele
și ritmul), transmițând valorile membrilor grupului
către alți membri. Cunoașterea este diferită în funcție
de informație, primordial pentru că este legată de acțiune și experiență, care este ancorată în realitate și, de
obicei, nu constituie un fond static de fapte (acestea
vor fi luate în considerare, în principal, ca informații).
Relația prezentată mai sus dintre descriere și cunoștințe este exprimată și în activitatea managerului de
cunoștințe. Managerul de cunoștințe poate, folosind
descrierile profesionale, a aduce oamenii mai aproape
de procesul de management al cunoașterii. Nici o descriere nu este percepută ca fiind mai puțin amenințătoare decât o decizie de conducere. Din aceste motive,
descrierile și analizele sunt ca purtătoare de cunoștințe
și conduită [12]. Fără povestiri, transmiterea cunoștințelor (așa cum s-a făcut în unele civilizații, în care nu
exista scrisul), povestirea poate fi folosită pentru a
transmite o viziune într-un mod care să ajute la conștiința oamenilor, la imaginea viitoare dorită, creșterea
creativității oamenilor. Constatările cercetărilor autorului denotă că majoritatea managerilor, abilitați pentru promovarea cunoștințelor, promovează existența și
utilizează metoda studiilor de caz în majoritatea cazurilor. Doar unul (din 13) intervievat s-a opus folosirii

metodei, argumentând că nu există o legătură între
studiul de caz și gestionarea cunoștințelor [8].
Facilitarea accesului la studii superioare joacă un
rog important în formarea societății cunoașterii. Cercetările autorului arată că Israelul a oferit, practic,
libertate activității universităților și colegiilor sale
academice, deoarece valul de exod al creierilor (populației din URSS) în anii 1990, a determinat crearea a
numeroase instituții pentru a valorifica potențialul
uman și științific. Cu toate acestea, minoritățile arabe
și ultra-ortodoxe încă mai frecventează universitatea
în număr insuficient. Cel de-al șaselea Plan de Învățământ Superior pune accent pe încurajarea grupurilor
minoritare de a se înscrie la universități. La doi ani
după implementarea programului Mahar, la sfârșitul
anului 2012, pentru populația ultra-ortodoxă, înscrierea elevilor a crescut până la 1400. Aceste programe,
în opinia autorului, pledează pentru sublinierea și proiectarea diverselor planuri, orientate social și ecologic,
precum și soluții inovatoare tehnologic pentru nevoile
umane în contexte naturale, sociale și culturale. Studiile superioare universitare din Israel sunt asigurate de
63 de instituții (universități, colegii universitare și
colegii de formare). Nivelul terțiar în Israel este superior față de alte țări din OCDE. Aproximativ 46% dintre israelieni de vârsta 25-34 de ani au obținut o educație terțiară (superioară celei din OCDE cu 41%)
(figura 1).

Fig. 1. Rezultatele secundare superioare și terțiare pentru persoanele în vârstă de 25-34 ani [17]
Israelul este singura țară OCDE, în care vârsta înaintată are o cotă similară sau mai mare din nivelul de
educație terțiar comparativ cu cea obținută cu o populație mai mică, 47% dintre maturi, cu vârste cuprinse
între 55 și 64 de ani, care au obținut studii superioare
(cu 25% superioară OCDE). Titlurile de învățământ
terțiar sunt recompensate pe piața muncii. Diferența
dintre rata de ocupare a populației cu studii superioare
față de cea cu studii medii inferioare este de 36%, cu
mult peste diferența medie de 27 de puncte procentuale ale OCDE. Titularii de studii superioare, între 25 și

34 de ani, de asemenea, au o primă salarială mai mare
comparativ cu titularii de studii secundare superioare
și cu media OCDE [7].
Studenții dobândesc o înțelegere a designului care
derivă din valorile umane și calitățile estetice fundamentate într-un bogat context cultural și teoretic. În
cercetarea pedagogică modernă, metoda proiectului
este interpretată ca o modalitate de a atinge un scop de
formare prin evoluția detaliată a unei probleme (tehnologice), care necesită completare cu finalități practice
reale, tangibile, executate într-un fel sau altul [3].
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Fig. 2. Structura procesului tehnologic de proiectare [cercetările autorului]
O definiție similară este prezentată în articolul lui
Turchen D.N. [9] „Activitatea proiectului ca una dintre metodele metodologice de formare a acțiunilor
educaționale universale‖: Metoda proiectului este un
sistem de metode educaționale și cognitive care permit
rezolvarea unei probleme particulare ca urmare a acțiunilor independente sau de grup ale elevilor [4, p. 4].
Instituțiile de învățământ superior funcționează sub
autoritatea Consiliului pentru Învățământul Superior,
organizat de ministrul educației și include cadre universitare, reprezentanți ai comunității și un reprezentant al studenților. Consiliul acordă acreditare, autorizează acordarea de diplome academice și consiliază
guvernul cu privire la dezvoltarea și finanțarea învățământului superior și a cercetării științifice [10]. Fondurile publice oferă 70% din buget pentru învățământul universitar, 20% provenind din învățământ, iar
restul din diverse surse private. În ultimii ani, programele de învățământ superior din Israel au devenit mai
orientate spre carieră, cu un număr mai mare de studenți înscriși în gama largă de studii profesionale.
Cercetările autorului, în rezultatul studierii sursei
„Pluralismul și egalitatea de șanse în învățământul
superior" [2], au evidențiat abolirea barierelor în calea
integrării minorității arabe în sistemul de învățământ
superior. Domeniul său de aplicare variază de la furnizarea de îndrumare pentru școala secundară prin pregătirea pentru studii universitare până la oferirea de
sprijin studenților în primul an de studiu, o etapă caracterizată în mod normal printr-o rată ridicată de
abandon școlar.
Schimbările din societate și mediul post-industrial
introduc modificări pe piața muncii. Aceste modificări
survin într-atât de rapid, încât sistemul educațional,
frecvent, nu reușește să se ralieze la ritmul impus.
Autorul a depistat numeroase cazuri, care aduc prejudicii calității cunoștințelor acumulate. Conținutul programelor, adesea este mult teoretizat, în detrimentul
studiilor practice. Curricula de învățământ pentru unele specialități (de exemplu, unele profiluri tehnice)
este depășită.
În locul valorilor clasice științifice „etos‖ vine ideea angajamentului social și a pragmatismului produselor elitare intelectuale, ceea ce înseamnă o transformare radicală a sistemelor de valori. Se poate formula o
listă de valori pentru elita intelectuală a societății cu-
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noașterii care o înlocuiește valorile unei societăți industriale:
1. Praxeologismul, care se manifestă prin schimbări tehnologice de la cunoștințe teoretice la cunoștințele practice.
2. Individualismul, care rezultă din dorința de a
reliefa prioritatea tehnologiilor elaborate sau abilitatea
de a aplica cunoștințele în practică.
3. Pragmatismul, care constă în tendința de a dobândi nu doar cunoștințe, ci de a transforma cunoștințele în bunuri economice (materiale, nemateriale),
politice sau simbolice (bitcoin etc.).
4. Prioritate inovațiilor, eliminarea scepticismului față de tot ce este nou.
Tranziția la societatea cunoașterii constă în trecerea societății moderne la societatea postindustrială,
unde dominația totală aparține „cunoștințelor‖. Pentru
astfel de societate este caracteristică:
 Conștientizarea rolului cunoștințelor ca premisă a succesului în orice domeniu;
 Necesitatea în cunoștințe la diverse structuri
economice;
 Funcționarea eficientă a sistemului de producere și de transfer al cunoștințelor;
 Stimularea reciprocă a cunoștințelor și necesității în ele;
 Interacțiunea eficientă dintre structurile generatoare de cunoștințe și producătoare de valori;
 Utilizarea limbilor străine ca instrument de
dezvoltare al personalității în baza autoinstruirii și
dezvoltării competențelor culturale;
 Utilizarea limbilor străine ca mijloc de comunicare științifică și profesională, schimb de opinii și
elaborarea proiectelor de cercetare mixte;
 Formarea condițiilor de menținere a pozițiilor
proprii subiective în procesul educațional;
 Antrenarea studenților în procesul de cunoaștere prin utilizarea metodelor interactive de instruire.
Investigaţiile autorului denotă că există câteva etape de formare: planificare; pregătire; realizarea proiectului. Unii savanți evidențiază 5 etape (Y.S. Vasileva
și I.Yu. Shchemeleva), alții – 6 etape (LN Gorobets,
G. Meandrov).
Totalizând cercetările experienței de instruire se
propun unele etape optime pentru realizarea misiunii
universitare:

I. Etape pregătitoare (planificarea proiectului, formularea obiectivelor, formularea ideilor, discutarea
lor, argumentarea pozițiilor, repartizarea responsabilităților, formarea grupurilor mici, formularea sarcinilor
individuale).
II. Etapa de investigare (selectarea informației,
analiza, compararea, sinteza, generalizarea, formularea ipotezei, formularea concluziilor).
III. Formularea raportului (controlul intermediar,
discutarea rezultatelor, stipularea raportului final).
IV. Faza de prezentare și evaluare a proiectului,
ipotezei, scopului cercetării, problemele rezolvate,
ideilor, corectitudinea lingvistică și stilistică, creativitatea și claritatea prezentării.
Concluzii:
Activitatea în epoca postindustrială a cunoașterii
necesită planificarea, evaluarea și estimarea cunoștințelor, planurilor de formare și instruire prin aplicarea
tehnologiilor inovatoare, algoritm de formare profesională.
Metoda proiectelor permite pregătirea în mod eficient a absolvenților pentru activitatea practică și stu-

dii după programul masterat în baza formării competențelor profesionale:
- abilitatea de a-și exprima gândurile verbal și în
scris;
- abilitățile de comunicare profesională prin monolog, dialog și discuție;
- abilitatea de observare, analiză, comparare, sinteză, generalizare a informațiilor studiate și asimilarea
acestora;
- creșterea motivației studenților de a învăța limbi
străine;
- abilitățile creative;
- capacitatea de a activa în echipă / grup sau independent;
- dezvoltarea calităților personale ale studenților;
- dezvoltarea gândirii critice;
- dezvoltarea independenței, responsabilității și
disciplinei;
- abilitățile de utilizare gratuită a limbilor străine
ca mijloc de comunicare profesională.
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PERFECȚIONAREA SISTEMULUI DE MANAGEMENT ÎN CADRUL ÎNTREPRINDERII ÎN CONDIȚIILE SITUAȚIILOR ATIPICE
ȘARGU Lilia,
doctor în științe economice, conferențiar universitar,
Universitatea de Studii Europene din Moldova
REZUMAT
Știința și practica managementului a cunoscut progrese semnificative, astfel, pentru întreprinderi în actualele au fost oferite diverse oportunități de dezvoltare, menținere, și asimilare de competențe noi în domeniul planificării și organizării. O abordare clasică prin prisma funcțiilor manageriale nu mai este suficientă, fapt ce a condus autorul la dezvoltarea abordării sistemice manageriale pentru realizarea unui model de acțiune în contextul situațiilor
atipice privind dezvoltarea performanțelor de viitor ale întreprinderii. În condițiile actuale, este nevoie de o perspectivă integratoare asupra mai multor activități caracteristice mediului intern al întreprinderii precum: comercializarea,
marketingul și implementarea sistemelor de management al calității. Autorul, în contextul de perspectivă generează
idei în favoarea eforturilor locale pe fiecare dimensiune de marketing, comercializare și sistem de calitate, care în
complex abordate vor contribui la perfecționarea sistemului de management al întreprinderii.
Cuvinte cheie: perfecționarea sistemului de management, întreprindere, situație atipică, calitate, marketing.
MANAGEMENT SYSTEM IMPROVEMENT IN THE COMPANY IN THE CONDITIONS OF
ATIPICAL SITUATIONS
ȘARGU Lilia,
PhD in Economics, Associate professor,
University of European Studies of Moldova
SUMMARY
Management science and practice has made significant progress, thus for companies in the present, various
opportunities have been offered to develop, maintain, and assimilate new skills in planning and organization. A classical approach to managerial functions is no longer sufficient, which led the author to develop a managerial system
approach to develop a model of action in the context of atypical situations of developing the enterprise's future performance. Under current circumstances, an integrative perspective is needed on several activities characteristic of
the company's internal environment such as: marketing, marketing and implementation of quality management systems. The author in the context of perspective generates ideas in favor of local efforts on every dimension of marketing, marketing and quality system, which in complex approach will contribute to the improvement of the enterprise
management system.
Key words: improving the management system, enterprise, atypical situation, quality, marketing.
Introducere. În condiţiile economiei concurenţiale, în Republica Moldova tot mai des sunt discutate
posibilităţile obţinerii unor avantaje competitive, ce
pot apărea în condițiile unui sistem integrat de management. Mediul de afaceri devin tot mai flexibil, ceea
ce condiţionează ca managerii companiilor din Republica Moldova, să analizeze din puncte de vedere ştiinţifice şi practic sistemul de management al calității
implementat în cadrul întreprinderii. Perfecționarea
eficace a procesului de management în cadrul întreprinderilor din Republica Moldova, considerăm drept
una dintre cele mai performante activităţi ce trebuie
dezvoltate în scopul creşterii competitivităţii pe plan
naţional şi internațional. Teoriile economice şi manageriale contemporană prezintă la moment o evoluţie
considerabilă a abordărilor teoretice şi practice a preceptelor de gestiune a companiilor. Managementul
companiilor trebuie să se orienteze spre performanţă,
atât pe plan intern, cât şi pe plan extern. Pe plan intern
orientarea spre performanţă ar fi, spre exemplu, obţinerea rezultatelor la nivel operaţional, organizatoric;
obţinerea rezultatelor ce ţin de eficacitate, eficienţă,
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productivitate, climat organizaţional, cultură organizaţională, îmbunătăţirea locurilor de muncă, optimizarea
structurii organizatorice etc. Aspecte teoretice generale ale managementului sunt studiate de savanţii autohtoni precum Cojocaru V., Cotelnic A., Nicolaescu
M., Burlacu N., Sârbu I., Graur E., și alții oferind
anumite aspecte ale sistemului de management organizațional ce pot fi folosite la perfecționarea sistemului intern al întreprinderii asigurând eficacitate. Îmbinarea elementelor constructive oferite la nivel teoretic
de către autor într-un studiu complex a permis conturarea unui model universal aplicabil în cadrul întreprinderilor autohtone în scopul perfecționării sistemului de management.
Scopul cercetării constă în planificarea si organizarea unui proces al sistemului de management eficient
prin perfecţionarea unui sistem de management în
practica naţională,tip model pentru întreprinderile din
Republica Moldova.
Rezultate și discuții
Obiectivul principal al întreprinderii contemporane
este de a oferi posibilitatea achiziţionării unor produse

de calitate într-un asortiment larg, la preţuri accesibile
şi în condiţii confortabile pentru cumpărători. Totodată se urmărește și crearea preferinţei, din şirul mărcilor
concurente, mărcii întreprinderii. Acestea derivă un
spectru larg de sarcini pentru întreprindere la fel de
importante în asigurarea competitivității și a dezvoltării durabile precum: Obţinerea unui venit îndreptăţit
prin evidenţierea mărfurile întreprinderii printre mărfurile concurenţilor; Asigurarea unei politici de marketing eficientă a produselor, care menţine asociaţiile
pozitive ale consumatorilor cu produsul respectiv;Implementarea unei politici de preţuri orientată
spre asigurarea cumpărătorilor cu mărfuri calitative, la
prețuri accesibile [2, p. 45-46]. Acest obiectiv este
realizat prin lucrul prioritar cu furnizorii de materii
prime şi materiale, precum şi prin avantajele pe care le
are firma ca urmare a deţinerii unor spaţii proprii de
depozitare. Crearea pentru fiecare angajat al întreprinderii condiţii benefice de muncă astfel încât să-l stimuleze să-şi intensifice activitatea;Realizarea întregului spectru de cercetări de piaţă, legate de piaţă, mărfuri şi consumatori, atât conform unui plan aprobat de
studii de marketing, cât şi la indicaţiile speciale ale
conducerii;
Avantajul va consta în aceea că producţia întreprinderii este cunoscută de consumatori după formă,
calitate şi preţuri accesibile. În aceste condiții între-

Consultant
extern

prinderea necesită să implementeze un sistem de management al calităţii cu cerinţele standardului internaţional EN ISO 9001:2017.Viitorul în afaceri este
strâns legat de dezvoltarea şi implementarea standardelor internaţionale, între care ISO are un rol important. Firmele conştientizează tot mai mult că între
oportunităţile de afaceri se numără şi adoptarea standardelor voluntare respectiv asigurarea eficacităţii şi
eficienţei sistemelor de management al calităţii, mediului, sănătăţii şi securităţii ocupaţionale. Întreprinderea odată ce a implementat acest sistem, pentru realizarea produsului va beneficia de un ansamblul proceselor utilizate pentru a obține performanță. Iniţial
se planifică realizarea produsului, proces care are ca
rezultat documentul numit planul calităţii; acesta descrie modul de aplicare a SMC la procesele de realizare a produsului. Proiectarea şi dezvoltarea produsului este următoarea etapă în procesul global de realizare a produsului şi cuprinde:
 planificarea proiectării şi dezvoltării produsului, cu precizarea etapelor de proiectare/dezvoltare;
 analiza, verificarea şi validarea fiecărei etape;
 stabilirea responsabilităţilor şi autorităţii pentru
proiectare şi dezvoltare.
Acest sistem este asigurat de următoarea structură
organizatorică:

Șeful staff-ului pentru
funcționarea managementului calității

Staff-ul pentru funcționarea managementului calității

Director general
Auditori interni pentru
controlul de management al calității
Auditorul intern și grupul de auditori interni

Grupul responsabil pentru
funcționarea sistemului
de management al calității
în subdiviziuni
Conducătorii subdiviziunilor structurale

Grupuri de lucru
1.grupul pentru implementarea metodelor sistematice de evaluare a
proceselor
2. grupul de analiză și
îmbunătățire a proceselor

Figura 1. Structura organizaţională pentru funcţionarea sistemului de managementului al calităţii
Indiferent că întreprinderea fabrică bunuri, sau
furnizează servicii, atunci când atinge standardele
relevante implementate, ea garantează consumatorilor
caracteristicile pozitive ca: excelență, calitate, eficiență, siguranța si protejarea mediului. Standardizarea
este un fenomen complex, tocmai datorită aspectelor
majore pe care le pune în evidenţă. Perfecționarea
managementului calităţii este în mai intui de toate un
fenomen economic, întrucât scopul esenţial îl reprezintă de fapt sporirea vânzărilor. Prin fabricarea unor
produse capabile să satisfacă cererea pieţei, însoţite de
eficiență, siguranța să reliefeze caracteristicile calitati-

ve, funcţionale şi un nivel acceptabil al preţurilor, întreprinderile pot înregistra expansiuni apreciabile pe
pieţele produselor respective. La fel reprezintă și un
fenomen social, deoarece aria de acţiune al managementului calității nu se referă doar clienţilor existenţi
la un moment dat, ci şi pieţei efective, pe care vizează
şi îşi manifestă în mod constant dorinţa de a o cunoaşte, de a se informa sau cuceri cu calitatea unor produse. În aceste condiții acest fenomen contemporan al
managementului, a cărei amploare se va manifesta în
cadrul întreprinderii se poate explica prin următoarele
performanțe:
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Creşterea dimensiunii spaţiului economic –
ca urmare a abundenţei de produse în general pe piaţa
consumatorului.
Creşterea puterii de cumpărare a consumatorului se concretizează prin sporirea disponibilităţilor
prețurilor oferite în corelația calitate-preț.
Creşterea voinţei de cumpărare se referă la
amplificarea dorinţei de a cumpăra ceva calitativ,
favorizând astfel consumul, însă în limita unor cheltuieli economice pentru bugetul său.
Accelerarea ritmului în lupta concurenţială.
Întreprinderile în cadrul cărora seva perfecționa
managementul în contextul sistemului de calitate va
menţiona și înaintarea propunerilor de perfecţionare a
procesului de comunicare cu clientul, dar și stimularea
factorilor economici [1, p. 170-171]. Astfel perfecționarea sistemului de management în cadrul întreprinderii va asigura:
1. raționalizarea producției – prin aplicarea standardizării care face posibilă stăpânirea caracteristicilor
tehnice, pentru a satisface clientul, pentru a valida
metodele de fabricație, pentru creșterea productivității,
dând un sentiment de securitate operatorilor și instalatorilor.
2. clarificarea tranzacțiilor – cu furnizorii și clienții
în fața unei oferte supraaglomerate de produse sau
servicii, care pot avea valori practice extrem de diferite, existența sistemelor de referință facilitează o mai
bună evaluare a ofertelor și reducerea incertitudinilor,
ajută la definirea necesităților, optimizează relațiile cu
furnizorii, elimină necesitatea unor încercări suplimentare.
3. inovarea și dezvoltarea produselor prin participarea la activitatea de standardizare favorizează anticiparea și prin aceasta asigură progresul simultan al
produselor.
Totodată menționăm că calitatea produsului este
asigurată pe întreg lanţul valoric al produsului: analiza
pieţei, aprovizionarea, producerea, livrarea, precum şi
în cadrul serviciilor de suport: instruire, mentenanţă,
gestiunea resurselor.
Sistemul de comercializare
Noțiunea de comerț cu amănuntul are un conținut
complex, determinând o funcție economică ce constă
în a cumpăra materii prime sau produse pentru a le
revinde (în cantități mai mici) în același stadiu fizic,
pentru a putea fi întrebuințate, dar în condiții convenabile consumatorilor. Tipurile de unități comerciale
sunt indicate în Nomenclatorului tipurilor de magazine, stipulat de cadrul legal al R.M. Contextul concu-
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rențial stabilește coraportul raţional dintre magazinele
universale, cele specializate, cele cu cerere complexă,
dintre magazinele de importanţă urbană şi locală. Scopul principal este ca magazinele ce realizeze mărfuri
de uz curent să se afle în imediată apropiere de locul
de trai a consumatorilor, iar realizarea unui sortiment
bogat să fie efectuat în centrele comerciale mari.
Magazinul mai dispune de unele elemente importante precum suprafața sălii comerciale și sortimentul
de mărfuri. Sălile comerciale sânt amenajate astfel,
încât:
- prezintă o ambianţă caracteristică produselor
expuse;
- au un aspect estetic atrăgător.
Întrunesc următoarele condiţii:
- asigură realizarea unui flux optim pentru mărfuri şi cumpărători;
- permit utilizarea formelor moderne de promovare a vânzărilor;
- asigură condiţii de mediu (iluminat, temperatură) pentru desfăşurarea activităţii de către lucrătorii
comerciali;
- mecanizarea operaţiunilor de pregătire , păstrare şi comercializare a mărfurilor;
- dispun de instalaţii pentru prevenirea şi protecţia contra incendiilor;
- utilizează forme de vânzare tradiţională.
În prezent un rol important în activitatea comercială îl joacă vânzătorul. Un serviciu important prestat de
magazin este susţinerea potenţialilor clienţi prin consultanţă la cel mai înalt nivel. Sarcina de bază a consultantului este informarea corectă a cumpărătorilor şi
prezentarea mărfurilor în stare de funcţionare, cerinţele de bază faţă de aceştia fiind studii medii, capacitatea de lucru în grup, amabilitate, responsabilitate,
punctualitate, şi de care fără îndoială dau dovadă.
În afară de aceasta, magazinul mai oferă şi servicii
post-cumpărare:
 Servicii de transport;
 Ridicarea la etaj;
 Montarea gratuită; instalarea obiectelor cumpărate la domiciliu;
 Reparaţia gratuită pe perioada de garanţie, după
expirarea perioadei de garanţie reparaţia se face contra
plată;
 Serviciul comenzi on-line.
Acest serviciu este cel mai apreciat şi constă în
faptul că clientul poate comanda marfa la domiciliu
fiind acasă și vizitând pagina web a unității comerciale. Aceasta este particularitatea contemporană a comerțului.

Elemente de perfecționare a sistemului de management al activității de comercializare
Asigurarea sălilor comerciale amenajate

Asigurarea serviciilor postcumpărare
Asigurarea unui sortiment
larg și profund

Deservirea calitativă a clientului
prin intermediul unui vânzător
competent
Studierea preferințelor consumatorilor prin comunicarea cu
clientul
apropiere de locul de trai a consumatorilor, prin intermediul
magazinelor de firmă

Figura 2. Sistemul de management perfecționat la componenta de comercializare
Sistemul de marketing
Piaţa întreprinderii este dinamică; în timp, evoluează dimensiunile ei, se modifică structurile interioare,
se schimbă și conjunctura pieței [3, p. 468-469].
Desprinderea şi evaluarea raporturilor şi tendinţelor în evoluţia pieţei permite întreprinderii formularea
unor obiective strategice realiste, identificarea principalelor căi de acţiune şi stabilirea mijloacelor necesare
pentru atingerea lor.
Marea majoritate a întreprinderilor nu s-au determinat încă pentru care segment de piaţa operează, de
aceea nu posedă de o politică de produs bine definită.
Pentru a înlătura această lacună, este necesar de efectuat cercetări de piaţa. Acestea ar permite stabilirea
corectă a politicii de produs care ar corespunde şi satisface integral doleanţele consumatorilor care formează segmentul-ţintă şi ar conduce la fidelizară lor
[7, p. 83-85].
Preţurile se determină, de regulă, astfel încât să
acopere cheltuielile de producţie, distribuţie, vânzare.
Formarea preţurilor în întreprindere este un proces
destul de dificil, întrucât trebuie să se ţină cont de interesele contradictorii ale producătorului şi consumatorului și să se găsească soluţii de compromise pentru
ambele părți. Principala sarcină a politicii de preţ în
cadrul întreprinderii este asigurarea profitabilităţii
producţiei şi menținerea cererii produsului pe piaţă.
Politica de distribuţie prezintă activitatea care generează canalele de distribuţie către client şi metodele
de comunicare cu clienţii. Principala cantitate de produse vândute de către întreprindere este pe piața autohtonă evident cel mai rezonabil prin propria rețea de
distribuție și intermediari.
În pas cu creșterea consumului de produse concomitent cu numărul populației la nivel global, s-a intensificat și publicitatea ce li se face. Banii nu sunt totul
fără motivarea și imaginația creatorilor de spoturi de
publicitate. Prin publicitate se asigură în special creșterea vânzărilor de produse existente unor clienți fideli
și mai puțin achiziționarea de mărfuri noi, așadar, publicitatea are o funcție de reamintire și mai puțin una

de informare. Pe lunga publicitatea de reamintire, destinată să mențină un produs în atenția permanentă a
consumatorilor, lansările de produse sunt de asemenea
oportunități pentru o publicitate intensa.
Dinamica pieței întreprinderii este determinată, în
esență, de dinamica mediului în care aceasta apare şi
se dezvoltă. Dintre factorii de mediu cu acțiune directă
se desprind: etapa în care de află piaţa ţintă, evoluţia
pieţei produselor şi raporturile pieţei produselor sale
cu pieţele altor produse. Pentru întreprindere este caracteristică evoluția pieței produselor, sub raportul
mobilității dimensiunilor sale, piaţa produsului poate
fi elastică, slab elastică sau chiar rigidă. O nevoie oarecare poate fi satisfăcută în modalități foarte diferite,
cu produse diferite. Sintetizând, se poate evidenţia
dependenţa pieţei produsului de o serie de factori,
obiectivi şi subiectivi.
Piaţa produsului depinde, înainte de toate, de categoria de nevoi cărora se adresează. Produsele întreprinderii sunt destinate unor nevoi secundare, periferice ca importanţă sau unor nevoi de ordin superior care
încă nu s-au generalizat ori nu sunt încă solvabile în
masa largă a consumatorilor. Aceasta face ca piața să
fie mai restrânsă, mai concentrată şi totodată mai elastică. Intră în combinație, așa cum s-a văzut mai sus,
natura relațiilor dintre produsul în cauză şi celelalte
produse care-l însoţesc pe piaţă.
Gradul de accesibilitate a produsului este un alt
factor de care depinde piața acestuia, respectiv numărul de cumpărători şi intensitatea consumului. Desigur,
accesibilitatea se găsește în strânsă legătură cu nivelul
preţului; ea nu poate fi dedusă însă direct şi exclusiv
din mărimea acestui preţ, ci dintr-un sistem de relaţii
între venit şi preţ, între preţ şi calitate, între preţul
produsului respectiv şi preţul produselor care-l pot
substitui, precum şi preţul celorlalte mărfuri. În cazul
unor produse substituibile, "concurente", accesibilitatea depinde de gradul de competitivitate al acestora.
Întreprinderea a creat pentru satisfacerea pieţei trei
categorii de produse : econom, clasic şi lux, care acoperă toate dimensiunile pieţei după preţ şi accesibilita-
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te.
Piaţa produsului mai depinde şi de calitatea activității de desfacere, de acțiunile de marketing ale întreprinderilor. De remarcat că o serie de produse noi trebuie să-şi facă loc pe piaţa produselor existente, să-şi
câştige cumpărători şi să-şi formeze o piaţă proprie–în
cadrul unui program de lansare minuţios pregătit şi
susţinut de întreprinderile producătoare şi comerciale.
Cât despre produsele destinate unor nevoi noi, acţiunile de marketing trebuie să pună accentul în primul
rând pe "crearea" acestor nevoi la consumatori. În
continuare, menţinerea sau extinderea dimensiunilor
pieţei presupune o folosire raţională a căilor şi formelor de distribuirea produselor către consumatori, un
program publicitar susţinut, o politică de preţuri etc.
Declinul şi retragerea inevitabilă a produselor depăşite
de pe piaţă trebuie nu numai anticipate, dar pentru
ocuparea locului lăsat de acestea pe piaţă trebuie pregătite din vreme alte produse.
Piaţa produsului depinde de acţiunile de marketing
ale organizaţiei, de calitatea activităţii de desfacere a
acesteia. Acțiunile de marketing [3, p. 854] trebuie
astfel pregătite încât produsele noi să poată să-şi facă
loc pe piaţa produselor existente şi apoi să se formeze
o piaţă proprie, prin câştigarea de cumpărători. La o
asemenea performanţă se poate ajunge numai printrun program de lansare bine pregătit şi susţinut minuţios, atât de către producători, cât şi de către comercianţi. în privinţa produselor destinate unor nevoi noi,
acţiunile de marketing vor urmări mai ales crearea,
formarea unor asemenea nevoi la consumatori. O folosire raţională a căilor de distribuţie a produselor, un
program publicitar bine susţinut, o politică de preţuri
elastică vor conduce la menţinerea sau chiar extinderea dimensiunilor pieţei produsului şi, implicit, ale
întreprinderii [6, p. 361].
Raporturile pieţei produsului cu piaţa globală
este determinat de Cota-parte ce revine pieţei produsului din piaţa totală se modifică în timp, oglindind
caracterul dinamic al pieţei. Cota de piaţă depinde în
primul rând de concurenţii şi sortimentul lor. Dacă
întreprinderea dispune şi de magazine de firmă atunci
extinderea geografică a întreprinderii are mai multe
perspective.
Capacitatea pieţei întreprinderii reprezintă un alt
indicator de relevanță apreciat pentru măsurarea performanței întreprinderii, care este caracterizată de volumul cererii şi volumul ofertei de mărfuri oferite.

Volumul cererii se poate exprima de volumul vânzărilor perioadelor precedente.
Secţia de marketing desfășoară şi cercetări care
permit studierea cererii pentru a putea evalua în baza
grupurilor ţintă sortimentul de mărfuri care este mai
solicitat. De asemenea grupul ţintă este caracterizat de
mai mulţi factori sociali, economici, psihologici care
pot fi influențați cu uşurinţă prin intermediul elementelor promoţionale. Sfera pieţei întreprinderii se referă
mai mult la cota de piaţă şi extinderea geografică a
pieţei. Prin intermediul distribuţiei proprii se poate de
ajuns mai aproape de consumator. Acesta este un factor pozitiv pentru întreprindere.
Volumul ofertei se calculează din volumul sortimentului de mărfuri pe care întreprinderea îl oferă
consumatorilor. Sortimentul întreprinderii trebuie că
cuprinde o gamă foarte largă de mărfuri. Este necesar
de identificat factorii determinanți la formarea sortimentului pentru segmentul țintă de consumatori. Astfel sortimentul de mărfuri al întreprinderii trebuie să
fie unul din cel mai recunoscut de către consumatorii
fideli. Un alt factor care stimulează lărgirea ariei pieţei
întreprinderii este preţul accesibil la mărfurile propuse
de întreprindere. Caracteristica pieţei întreprinderii
depinde de specificul produselor şi metodele de comercializare.
Rolul principal în poziţionarea mărcii comerciale
ca fiind componentă de bază a strategiei de publicitate
la elaborarea stilului propriu constă în determinarea
corectă din multitudinea de informaţii colectate pe
cele care sunt capabile să asigure eficient vânzarea
producţiei.
Un program de acţiune de intensificare a activității
comerciale în calcul întreprinderii este realizat prin
instrumentele de marketing:
 amplasarea şi realizarea publicităţii exterioare;
 publicaţii şi reclamă în mass-media (radio, TV,
presă);
 publicaţii în ziare de profil;
 diverse forme de reclamă şi producţie poligrafică ;
 acţiuni de promovare;
 expoziţii specializate;
 amplasarea informaţiei publicitare pe Internet –
în special actualizarea permanentă a paginii web a
companiei, precum şi plasarea reclamei pe diferite
portaluri informaţionale.

Aspectele de perfecționare a managementului marketingului întreprinderii

Prima sarcină
să-i oferi consumatorului
altceva decât publicitate plictisitoare, banală şi monotonă

A doua sarcină
să-i atragi atenţia asupra
detaliilor, care diferenţiază
enorm mărfurile individuale de
cele ale concurenţilor

A treia sarcină
să-l faci pe consumator să
memoreze mesajul publicitar, conţinutul şi imaginea
acestuia, pentru a-l povesti şi
altora

Figura 3. Sarcini în atingerea performanței în activitatea de marketing a întreprinderii
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Secţia de marketing a întreprinderii realizează, în
activitatea sa cotidiană, următoarele sarcini de bază:
 asigurarea conducerii firmei cu informaţia de
marketing necesară în scopul elaborării strategiei şi
tacticii de dezvoltare şi de comportament pe piaţă a
firmei; în caz de necesitate, secţia precizează şi completează informaţiile indicate, precum şi efectuează
toate lucrările necesare privitor la analiza şi evaluarea
diferitelor situaţii de piaţă;
 realizarea întregului spectru de cercetări de piaţă, legate de piaţă, mărfuri şi consumatori, atât conform unui plan aprobat de studii de marketing, cât şi la
indicaţiile speciale ale conducerii;
 participarea permanentă la elaborarea strategiei
şi tacticii de comportament pe piaţă al firmei prin intermediul formării strategiei de marketing în domeniul
mărfurilor, preţurilor, desfacerii, publicităţii şi deservirii;
 organizarea activităţii de publicitate, precum şi
elaborarea unui complex de măsuri privind formarea şi
menţinerea relaţiilor cu publicul, care asigură atât rentabilitatea şi profitabilitatea activităţii întreprinderii,
cât crearea şi menţinerea imaginii acesteia în ochii
publicului.
Pentru ca o afacere să aibă succes aceasta trebuie
sa fie cat mai bine planificata. Planificarea activităților
de marketing, analiza pieței, conceperea produsului si
a modului in care acesta va apare pe piața, estimarea
cheltuielilor duc la o conturare cat mai clara a activităților si direcțiilor de evoluție a firmei. Planificarea de marketing conduce la elaborarea unui
cadru eficient de comunicare in firma, atât pe plan
extern, cu partenerii de afaceri, cat si intern, intre departamente. De asemenea planificarea ajuta la elaborarea deciziilor, deoarece oferă un suport deosebit de
informare. Prin elaborarea unui plan de marketing,
clar, concis si realist firma își poate evalua performantele proprii sau ale angajaților, managerilor cat
si a obiectivelor fixate pe termen lung sau scurt.
Planul de marketing cuprinde următoarele elemente:
- rezumatul: se realizează o prezentare a planului
de marketing si a structurii sale;
- analiza situației curente: se analizează mediul extern, macro-mediul de marketing, si mediul intern
(resurse, competente, etc.);
- analiza SWOT;
- obiectivele de marketing: după realizarea analizei
SWOT se propun o serie de obiective de realizat in
funcție de nivelul performantelor si capacitaților firmei;
- strategii de marketing: se descriu modalitățile de
realizare a obiectivelor propuse, prin efectuarea unei
analize a pieței si a nixului de marketing: produs, preț,
distribuție, promovare;
- programul \acțiunilor: se detaliază acțiunile care
trebuie întreprinse conform strategiilor de marketing,
având in vedere timpul, resursele necesare si distribuția job-urilor către personal;
- controlul si măsurarea succesului: se realizează o
monitorizare a acțiunilor care au fost întreprinse, care
urmează sa fie realizate, se analizează modul in care
au fost îndeplinite, se elaborează noi strategii de atin-

gere a obiectivelor in cazul in care cele deja stabilite
nu dau rezultate si in final se realizează o situație statistica pentru perioada menționata in programul acțiunilor in care se studiază fiecare acțiune in parte si se
acorda o serie de calificative, care in final vor fi însumate si distribuite pentru a da o imagine cat mai clara
asupra performantelor obținute si a succesului planului
de marketing.
Raporturi de concurență atunci când îşi împart
aceiaşi consumatori,vizând satisfacerea aceloraşi nevoi de consum, întreprinderile intră în relații de concurență. De regulă, aceste raporturi nu modifică dimensiunile pieţei totale, ci provoacă doar redistribuiri între
componentele acesteia. Noțiunea de responsabilitatea
socială apare în aspectele proceselor manageriale și
de marketing drept un element nou al cerințelor actuale ale aspectelor economice de sustenabilitate și solidaritate [4, p. 42]. Aceasta nu este un moft, un truc
publicitar, o donaţie unică în folosul nevoiaşilor, ci o
strategie de management, care permite întreprinderii
să se evidenţieze printre concurenţi şi să stabilească
priorităţile sociale.
În cadrul concepţiei de marketing social responsabil, compania, pe lângă studierea necesităţilor cumpărătorilor reali şi potenţiali, evidenţiază interesele sociale şi tinde să le satisfacă.
Business social responsabil promovat de întreprindere respectă următoarele reguli, care îi ajută să păstreze anumite părţi ale mediului de afaceri:
1. Pentru susţinerea pieţei de muncă şi a cererii cu
capacitate de plată: retribuţie corectă a muncii personalului, în nici un caz mai mică decât minimul de existenţă, şi respectarea legislaţiei muncii; refuzul unor
cerinţe faţă de personal care nu corespund specificului
muncii, de exemplu discreditare pe criterii de gen,
vârstă etc.; respectarea standardelor de calitate şi a
normelor sanitar-igienice;
2. Pentru menţinerea unei pieţe libere, concurenţiale şi a atmosferei de încredere: refuzul de a utiliza
metode de concurenţă neloială; refuzul de a folosi
publicitate neonestă, care conţine neadevăruri evidente
şi metode de manipulare;
3. Pentru menţinerea păcii sociale: plata onestă a
tuturor impozitelor şi taxelor în fondurile de asigurare
socială;menţinerea în limite raţionale a diferenţei dintre veniturile pe care le realizează lucrătorii de rând şi
managementul de top;
4. Menţinerea şi dezvoltarea infrastructurii;
5. Protecţia mediului.
O întreprindere de succes poate oferi un produs de
calitate cerut de consumator, luând în considerare
normele de asigurare cu energie, de ecologie şi siguranță industrială şi umană [5, p. 260-262]. Calitatea
materiilor prime şi a materialelor achiziţionate de întreprindere pentru producerea produsului trebuie să fie
atestată prin certificate de calitate şi de conformitate.
Se recomandă pentru un business social responsabil ca întreprinderea în primul rând să fie responsabilă
pentru acţiunile proprii în faţa societăţii. Dacă în calitate de obiect al responsabilităţii sociale îi privim pe
angajaţii companiei, atunci aceasta presupune: plata la
timp a salariilor;asigurarea pentru angajaţi a posibilită-

ţilor de creştere în interiorul companiei, astfel la orice
funcţie vacantă sunt analizate înainte de toate candidaturile interne şi doar apoi cele externe;pachet social;grija de sănătatea angajaţilor;creşterea calificării
colaboratorilor. Dacă vorbim de influenţa asupra societăţii în general, aceasta înseamnă:realizarea unei producţii calitative;respectarea legilor;crearea noilor locuri de muncă;sponsorizare şi binefacere;contribuţie la
menţinerea mediului;responsabilitate în faţa partenerilor şi clienţilor. Acordând ajutor şi susţinere iniţiativelor unor persoane, întreprinderea contribuie la sporirea
nivelului de educaţie, social şi cultural al populaţiei.
Concluzie
În contextul identificării planificării si organizării
unui proces al sistemului de management eficient prin
perfecţionarea unui sistem de management în practica
naţională, tip model pentru întreprinderile din Republica Moldova constatăm următoarele elemente cheie
în asigurarea procedurii:
- Perfecționarea axată pe calitate. Calitatea este,
probabil, unul dintre elementele-cheie ale brandului.
Calitatea, sau percepţia acesteia, reprezintă o imagine
în mintea cumpărătorului. Formând o imagine durabilă
a calităţii, întreprinderea creează un brand puternic.
Selectarea bunurilor şi serviciilor, celor mai eficiente
căi de abordare a cumpărătorilor-ţintă, a strategiei de
preţuri şi a metodelor de promovare a mărcii trebuie să
fie corelate în mod direct cu poziţia identificată. Cel
mai important: poziţia aleasă trebuie să determine
orientarea generală a eforturilor companiei.
- Perfecționarea bazată pe comercializare, reali-

zată prin evidenţierea avantajelor de care va beneficia
consumatorul achiziţionând mărfurile întreprinderii garanţie, livrare gratuită, asamblare şi montare, servicii în perioada post-garanţie, etc.
- Perfecționarea axată pe particularităţile activității de marketing. În acest caz firma pune accent pe
diferenţierea brandului său luând în calcul trăsăturile
specifice ale produselor. Avantajul constă în aceea că
producţia întreprinderii este cunoscută de consumatori
după formă, calitate şi preţuri accesibile. Poziționarea
mărcii la fiecare 3-5 ani pentru schimbarea strategiei
de dezvoltare a companiei. Poziţionarea mărcii comerciale reprezintă una dintre etapele de bază în promovarea produselor. Secretul unei poziţionări de succes a
mărcii comerciale constă în avantajele distinctive ale
producţiei.
Corespunzător elementelor procedurii trasate în
concluziile anterioare, considerăm că avantajele întreprinderii prin perfecționarea sistemului de managementului va asigura: acumularea informaţiilor necesare luării deciziilor în contextul satisfacerii consumatorilor, capacitatea de analiză şi aprecierea concurenţilor, prognozarea dezvoltării pieţelor de desfacere, evidenţa şi evaluarea principalele grupe de consumatori,
analiza şi aprecierea eficienţei activităţii de publicitate
şi desfacere, realizarea unor mărfuri de calitate,etc.
Astfel de întreprindere se vor bucura de o reputaţie
bună şi sigură datorită sistemului de calitate implementat și al modelului de perfecţionarea sistemului de
management.
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SUMMARY
The purpose of this publication is to provide examples of what has been done together, based on macroregional cooperation in the Danube region. These projects and achievements illustrate the added value of the Strategy for the Danube Region and will be a motivation for continued successful cooperation with a view to contributing
to the growth of the Danube Region in a balanced, sustainable and inclusive way. The strategy should make this
zone a genuine 21st century region, protected and reliable, one of the most attractive in Europe.
Key words: Danube strategy, the Danube region, security, economic development.
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REZUMAT
Scopul acestei publicații este de a oferi exemple privind ceea ce s-a realizat împreună, pe baza cooperării la
scară macroregională în regiunea Dunării. Aceste proiecte și realizări ilustrează valoarea adăugată a strategiei pentru
regiunea Dunării și vor reprezenta o motivație pentru continuarea cooperării pe această cale reușită, cu scopul de a
contribui la creșterea regiunii Dunării într-o manieră echilibrată, durabilă și favorabilă incluziunii. Strategia ar trebui
să transforme această zonă într-o regiune autentică din secolul 21, protejată și fiabilă, una dintre cele mai atractive
din Europa.
Cuvinte cheie: strategia Dunării, regiunea Dunării, securitatea, dezvoltarea economic.
For centuries, the Danube River served as the cultural and economic core of the different states and
peoples life. In recent years, its economic, political
and humanitarian significance has increased significantly, as evidenced by the fact that the European Union Strategy for the Danube Region has been developed. The Republic of Moldova and Ukraine, as we
know, has declared the European integration one of
the main directions of foreign policy. Participation in
the implementation of the Danube Strategy gives these
countries an opportunity to expand cooperation with
each other and other countries of the region, as well as
a real chance of being involved in the achievements of
the European regional policy. The stable development
of the Danube region as a whole is hampered by imbalances in the socio-economic development of the
states and territories located in the river basin. Among
the factors hindering its development are poorly developed infrastructure, the lack of an industrial base,
dependence on the supply of electricity from external
sources, high population density with limited land
resources, which affects the level of employment of
the population. The overall socio-economic situation
in the countries of the region also has a negative impact on investment attractiveness. New quality growth
can only give new technology. For example, the
Ukrainian Danube region is a kind of mirror reflecting
both the advantages and the problems of the entire

Danube region. The investment attractiveness of the
region is primarily due to its favorable geographical
position and the presence of a serious transport and
distribution potential - seaports, the deep-water navigable course of the Danube-Black Sea, the railways,
and the airports. Through the Black Sea and inland
waterways, the Danube region provides access to Belarus and Russia, the countries of the Caucasus and the
Caspian regions. Agricultural potential of the region is
no less important in the light of growing food problems in the world. Climatic conditions and land resources allow you to grow various crops, to actively
develop such industries as the cultivation of vegetables and winemaking.
Strengthening the Danube Region. Significant
changes that began in 1989 transformed society. The
Danube region needs special attention because it includes EU member states that joined at different times,
as well as candidate countries for accession to the EU
and third countries. Most countries face similar challenges, but have different levels of resources. Effective response to common security problems and the
fight against organized crime and the increase in serious crimes requires coordination at all levels. The
exchange of information on good practice in the field
of administrative practice is necessary to make this
region safer and more secure, as well as to enhance its
integration into the EU. The key issues are:
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Institutional capacity. Structures and decisionmaking capacity in the private and public sectors, including sound planning and international cooperation,
require modernization, as well as a macro-regional
approach. The essential point is the optimal use of
resources.
Security. The problems of corruption, organized
crime and the increase in the number of serious crimes
are all the increasing concern. Issues of smuggling
goods, human trafficking and transboundary black
markets need to strengthen the rule of law in this area,
both in one or several jurisdictions. Cooperation between intelligence services should be strengthened,
and effective joint actions should be carried out. Examples include the following goals:
 development of criteria for the functioning of
"e-government" and the reduction of bloated bureaucracy;
 achieving a maximum period of 4 weeks to obtain permission to start their own business;
 ensuring the implementation of an effective
system of information exchange between certain units
of law enforcement agencies in order to improve security and combat organized crime and serious crimes in
14 countries;
 ensuring fruitful cooperation between certain
law enforcement units.
To address these issues, a good framework for
working together is needed.
Sustainable basis for collaboration. The strategy
aims to make the best use of developments and at the
same time to unite efforts, in particular, in the field of
policy and financing. Activities complement each other. All interested parties must assume responsibility.
In this regard, the Declaration of the Bucharest Summit on the Danube is important commitment. The
Commission can assist by adopting measures of assistance and support, but the determination and practical
participation of all authorities at the national, regional
and other levels are needed. Working together with
international and cross-border organizations across the
Region will encourage collaboration and avoid duplication of actions. A strengthened territorial dimension
will provide an integrated approach and encourage
more effective coordination of various sectoral policies. On this issue should be an absolute focus on results.
Coordination. A number of measures are envisaged. Policy coordination is under the responsibility
of the Commission, with the assistance of the Group
of representatives of all Member States at a high level,
and if necessary, non-EU member states are invited to
work in the Group. The Commission advises the Panel
on changes to the Strategy and Action Plan, as well as
on reports and monitoring. The group determines policy direction and priority areas. Coordinating each of
the priority areas is the task of the member states (together with non-member states or regions, other than
issues that the EU decides at the state level, such as
security, organized crime and serious crimes) along
with consultations with the Commission, as well as
with certain EU agencies and regional bodies. "Priority Area Coordinators", who are hosted throughout the
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Danube and who can demonstrate their commitment
and competence, ensure implementation (for example,
by coordinating planning, goals, indicators and schedules for completing tasks, as well as ensuring extensive contacts between project promoters, programs
and funding sources, providing technical assistance
and consulting services). This work is transnational,
interdisciplinary and interinstitutional in nature. The
mediation role of the Commission is assisted by National Focal Points. These organizations provide coordination in each country, determine the relevant contacts and, above all, promote the practical aspects of
the work.
Implementation. Responsibility for the implementation of activities is borne by all participants at the
state, regional, city and local levels. The activities
(which formulate the intended objectives) should be
transformed into concrete projects (detailed and requiring the participation of the project manager, timeframes and funding). They should be actively supported in submitting proposals, and the autonomy of
software solutions should be respected.
Financing. The strategy is implemented through
the mobilization and alignment of available funding
with its objectives, where appropriate, and in accordance with the overall framework. Indeed, a lot is already available through a variety of EU programs (for
example, 100 billion euros from the structural funds
for 2007–2013, as well as significant IPA funds (Instrument of Assistance to countries preparing to join
the EU) and ENPI (European Neighborhood Policy
Tool). Project selection procedures may be revised to
support agreed objectives. There are other ways, such
as the Western Balkan Investment Structure, as well as
international financial institutions (for example, EIB,
European Investment Bank: 30 billion Euros for
2007–2009, supporting navigation and eliminating the
effects of pollution). Attention should be paid to the
combination of grants and loans. There are national,
regional and local resources. Indeed, affordable and
pooled funding, especially from public and private
sources below the EU, is crucial. Europe 2020 is a key
commitment to job creation and reasonable, sustainable and inclusive growth that will backed by strategy.
It has five goals: employment promotion;
 improving conditions for innovation, research
and development;
 achieving climate change and energy goals;
 raising the level of education;
 supporting social integration, in particular by
reducing poverty and addressing the aging population.
The strategy, with its vision of the Danube region
by 2020, gives this new impetus. It supports sustainable development issues aimed at reducing energy consumption, increasing the use of renewable energy
sources, modernizing the transport sector in order to
make it more environmentally friendly and more costeffective, as well as promoting the development of
eco-tourism. The strategy helps to eliminate the obstacles that exist on domestic market, and improves
the business climate.
The essence of the Strategy is its compliance with
EU legislation and its policies. It is aimed at filling

voids in implementation, as well as at practical or organizational difficulties leading to the lack of results.
The document contributes to more effective implementation of the tasks of EU legislation, especially
with regard to the Single Market and the environment.
It also contributes to the development of transport
policies (currently the TEN-T network program is
under review, as well as the future transport policy of
countries), energy networks (TEN-E), and the Single
Market Strategy (Single Market Law) and "Digital
Agenda". The biodiversity targets and strategies for
the period up to 2050 with a focus on 2020 are also
being strengthened. As a gateway to neighbors to Europe and further to Asia, the Region plays an important role in supporting other EU foreign policy in accordance with the European Neighborhood Policy and
its regional initiatives (for example, the Eastern Partnership). The strategy provides a sustainable framework for integration policy and cohesive development
of the Danube Region. It establishes priority areas
aimed at creating the EU Region of the 21st century.
The Danube Region has very pronounced disparities, and here are some of the most successful regions
in the EU, as well as some of the poorest. Frequently,
contacts and cooperation are often lacking, both financially and institutionally. Businesses do not sufficiently exploit the international dimension of marketing,
innovation or research. The proportion of people with
higher education is lower in the region than the EU
average, creating another pronounced discrepancy.
The ablest ones often move to other areas. There are
excellent opportunities to achieve results through cooperation and exchange of experience. Investments in
people are needed to enable the region to make sustainable progress and develop, giving priority to acquiring knowledge and inclusion. Specific support for
research infrastructure stimulates excellence and deepens networking between knowledge providers, companies and policy makers. Clusters and links that include centers of excellence in existing education and
research networks expand the competitiveness of upstream businesses across the region. It is vital for employment to reach high levels, because people need
opportunities in the area they live in. The region must
be able to offer the future to the brightest and most
entrepreneurial through stronger cooperation, including marginalized communities: one third of the EU
population at risk of poverty lives in the area, many
such people from marginalized groups. Under this
pillar, the priority areas: "the knowledge society",
"competitiveness" and "people and capabilities" are
developing joint cooperative initiatives in the region.
There are still significant issues with regard to serious and organized crime and security. Trafficking in
human beings and smuggling of goods pose particular
problems in several countries. Corruption undermines
public confidence and hampers development. All these
challenges require strengthening the rule of law, both
within the same jurisdiction and at inter-judicial level.
Information needs to be better shared, more efficient
and supported by joint action. The structures and capacity for decision-making in the private and public
sectors must be improved, including through good

planning and international cooperation. It is essential
that resources be used optimally. These are the categories of action in the priority area "institutional capacity
and cooperation" and in the priority area "security". In
2011, Europol, the European Union law enforcement
agency, considered the Danube as a "very threatened
area" in terms of freight and passenger traffic, human
trafficking, illegal migration, smuggling of goods and
drug and arms trafficking. Even today, the "pirates of
the river" are still able to rob full cargoes from ships
in properly monitored ports and isolated segments of
the Danube. In the last years there have also been reports in the press about drug trafficking and human
beings on the river. Ten Danubian countries participated in the DARIF project - Creating the structure of
a Danube Forum. The key objective of the team was to
strengthen the safety of river waters as a whole. In
their approach, the participating countries (Austria,
Bulgaria, Croatia, Germany, Hungary, Moldova, Romania, Serbia, Slovakia and Ukraine) have proposed
to take effective and coordinated measures against
organized crime on the river. The objective was to
establish cross-border cooperation between law enforcement authorities to ensure that the Danube is a
modern and safe way of transporting goods and passengers. This unique initiative has encouraged cooperation between different organizations to target both
sections of the Danube and the overall course of the
river. The Platform has supported cooperation between crime-fighting agencies, all law enforcement
agencies and other support organizations (eg river,
border and judicial police, customs authorities and
bodies providing "River Information Services" in the
countries of the region Danube). There are many categories of criminals who seek to take advantage of river
transport on the Danube. Their deeds usually involve
illegal migration, trafficking in human beings and
drugs and the looting of cargo ships. In 2014, the
DARIF project team carried out three joint crossborder controls on the Danube. For the purpose of
these joint operations, a coordination center was set up
in the Hungarian city of Mohács. Only 860 border and
border police officers, customs authorities and other
authorities from all the countries concerned participated in the second joint operation - extended on the
Rin-Main-Danube Canal. They used craft, vehicles
and special technical equipment, as well as trained
dogs to search for drugs and tobacco smuggling. One
of the most important outcomes of the expert group's
briefings and operations was the creation of a DARIF
risk analysis chart, detailing the most significant offenses identified on board ships over the last three to
five years. The experience gained during the operations at the Mohács Interim Coordination Center will
help to establish a future Danish law enforcement
coordinating center, which will operate on a permanent basis.
Conclusion. The Danube Region comprises 14
countries, nine of which are EU Member States. There
are over 100 million people living in this region, one
fifth of the EU population. Although countries have
differences in terms of economic power, the region is
strongly interconnected and still has potential for inte-
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gration and growth. It has a strategic position, ensuring that the EU is open to its neighbors, the Black Sea
region, the South Caucasus and Central Asia. The region is the most international river in the world,
representing a major transport axis, a vital hydrological basin and an ecological corridor world-famous.
Thus, the region is connected both through opportunities and challenges. Country policies are interdependent. However, they all benefit from improved
cooperation, for example in completing missing transport links, reducing pollution and flood risks, reducing
dependence on energy suppliers outside the region,
and addressing demographic change or migration values.
Competitiveness of the region can also benefit
substantially from joint actions in the field of SMEs,
labor market policies, education and security. The
Strategy provides countries and regions with an integrated and robust framework to deal with issues that
cannot be managed in isolation but requires transnational strategic approaches and projects and networking. This allows for better cooperation to increase effectiveness, leverage and policy impact - at EU, national and local level - by using existing policies and
programs and creating synergies between them. Cooperative activities focus on four pillars: linking the region, protecting the environment, building prosperity

by developing security and capacity, and strengthening socio-economic aspects. Within each pillar, concrete cooperation targets certain priority areas.
In the Region, people, their ideas and needs must
be brought together. Transport links should be modernized, and access to information should be simplified.
Energy can be made cheaper and safer by strengthening links and alternative sources. Development can be
balanced in protecting the environment, in the framework of a sustainable development approach and in
accordance with the environmental standards of the
acquis communautaire (the totality of all EU regulations), where applicable. In order to minimize risks
and disasters, such as floods, droughts and industrial
accidents, joint work is needed. Through the creation
of specific research and innovation perspectives. The
region may take a leading position in trade and entrepreneurship in the EU. The disparity in education and
employment can be overcome. This Region can become a safe and protected area where issues of conflict, marginalization and crime are properly addressed. By 2020, all citizens of the Region should
have the best prospects for higher education, employment and wealth improvement in the community. The
strategy should make this zone a genuine 21st century
region, protected and reliable, one of the most attractive in Europe.
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SUMMARY
Many managers do not know the difference between security and safety (IDF home front command, 2006).
In English these two words are different but in Hebrew they are very similar and even share the same root, contributing to the confusion. The purposes of this article are:
1) Highlighting the differences between the terms security and safety.
2) Explaining the responsibilities of a safety and of a security officer.
3) Discussing the conflicts which surface in the field between safety and security needs.
Part of the managers‘ responsibilities is keeping his workers physically safe and their personal and the factory equipment intact. The manager has the full responsibility regarding his workers safety and security. The manager is in charge of both the security and the safety officer since both type so event scan lead to injuries and casualties, but a clear separation between safety and security objectives is necessary.
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The manager must be inventive and very knowledgeable in order for him to manage the security and safety
in a way that a minimum number of conflicts will arise. In this article the definitions of the field will be discussed
and clarified.
Thus helping managers learn the subject, especially managers who are not familiar with these fields. The
importance is huge since the manager has a legal, criminal and moral obligation toward his workers. On top of that,
Israel is one of the only states in the world, which has been threatened since the day of its foundation. This state has
fought in eight wars, tolerated hundreds of terror attacks, on top of accidents that occurred without intention.
Therefore managers should be prepared for any incident.
Key words: Safety, Security, Management, Danger, Risk.
CONFLICTUL MANAGERIAL ÎNTRE SECURITATEA ȘI SIGURANȚA ORGANIZAȚIILOR
LECK HOD,
Expert în securitate economică, Israel
SIROTA Julia,
Dr., Colegiul Orth Braude, Israel
REZUMAT
Mulți manageri nu cunosc diferența dintre securitate și siguranță (IDF home front command, 2006). În limba engleză, aceste două cuvinte sunt diferite, dar în ebraică sunt foarte asemănătoare și chiar împărtășesc aceeași
rădăcină, contribuind la confuzie. Scopurile acestui articol sunt:
1) Evidențierea diferențelor dintre termenii de securitate și siguranță.
2) Explicarea responsabilităților unui responsabil de siguranță și a unui ofițer de securitate. 3) Discutarea
conflictelor care au loc în domeniul siguranței și securității. O parte din responsabilitățile managerilor este să mențină lucrătorii săi în siguranță fizică și echipamentele lor personale și ale fabricii intacte. Managerul își asumă întreaga
responsabilitate cu privire la siguranța și securitatea lucrătorilor. Managerul este responsabil atât de ofițerul de securitate, cât și de ofițerul de siguranță, deoarece ambele tipuri de evenimente pot conduce la răniri și victime, însă este
necesară o separare clară între obiectivele de siguranță și securitate.
Managerul trebuie să fie inventive și foarte bine informat pentru a putea gestiona securitatea și siguranța
într-un mod care va crea un număr minim de conflicte. În acest articol definițiile din domeniu vor fi discutate și clarificate.
Astfel ajutând managerii să învețe subiectul, în special managerii care nu sunt familiarizați cu aceste domenii. Importanța este imensă, deoarece managerul are o obligație juridică, criminală și morală față de lucrătorii săi. În
afară de aceasta, Israelul este unul dintre singurele state din lume, care a fost amenințată de la înființarea sa. Acest
stat a luptat în opt războaie, a tolerat sute de atacuri teroriste, în ciuda accidentelor care au avut loc fără intenție.
Prin urmare, managerii ar trebui să fie pregătiți pentru orice incident.
Cuvinte cheie: siguranță, securitate, management, pericol și risc.
Introduction
A manager in any organization should be concerned with the organizations main goal- making
money (unless it is a charity organization) [1]. In any
organization or factory accident happen. The definition of an accident is an event that happens unintentionally and results in human injuries or damage to
equipment. In the state of Israel, in contrast to most
other countries, all the businesses and factories are
facing other threats as well: security threats. Security
threats toward the workers themselves, the whole factory and the environment around. For example, a factory which handles colors, gas or wood is at double
risk. If a terrorist decides to activate a bomb in the
factory, not only would the workers be injured by the
bomb itself but also the factory materials could cause
a secondary explosion and may spread to the nearby
area.
A factory manager cannot hire one person to man
the security and safety officer positions. He must acknowledge the fundamental differences between the
two positions. In a nutshell, the security officer handles criminal threats like terrorists and crisis events,
which are deliberately caused. The safety officers‘
work is to prevent future accidents that happen due to

hazards or uncontrolled processes. Both situations can
end with casualties but the manager must know how to
work with the two different officers.
In this article I will discuss the question of ―who is
in charge of controlling the crisis event?‖
Definitions
The following section will present the definitions
of key phrases used while discussing the field of safety and security [4].
 Safety: controlling the hazards and reducing
the risk factors in the work place and work process.
Clarification: this definition suits the phrase safety as
an action, but this term can be defined also as a professional field. This comment applies to the next two
terms as well.
 Occupational hygiene: prediction, recognition,
estimation, control and prevention of risk factors in
the work place and of the conditions of exposure
which affect the workers health.
 Occupational medicine: recognition and estimation of the risk factors in the work place, recommendations for preventing the workers exposure to
these risk factors, periodical medical follow ups for
workers who are exposed to risk factors, diagnosing
work exposure related illnesses, recommendations for
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workers assignments according to the workers medical
condition and recommendations for rehabilitating a
worker in the work place if he has a limiting health
condition.
 Health: a state of physically, mentally, and socially wellbeing, not just physical capability to work
or lack of illness. This definition was defined by the
world health organization.
 Risk factor/ hazard: a factor that has the potential to cause damage to a human or his health, to property or the environment. Clarification: the factor could
be physical, chemical, biological, ergonomic or any
other type of substance. In addition, the factor could
be a device, a process, a health condition or a health
behavior. Examples of risk factors: electricity, a glass
window, noise or smoke.
 Obstacle: a state or a obstruction that are prone
to cause damage to human health, property or the environment. Clarification: in the field of safety, in the
risk factor we have a working advantage but the obstacle is different, as it has no advantages to the work
process, hence it is imperative to remove or fix it. Examples of obstacles: an exposed electricity wire or a
broken glass window.
 Safety risk: the combination of the probability
or likelihood of an event that causes injuries or damage to occur, and the severity of the possible outcome
of this event.
 Health risk: the rate of occurrence of a certain
health problem in a population that is exposed to a risk
factor at a certain time. Clarification: this definition is
suitable for occupational medicine and hygiene as
well.
 Danger: this term is not used as a professional
term in the fields of safety, hygiene and Occupational
medicine.
 Accident: a onetime event when the potential
of a risk factor or obstacle is realized and causes
health damage, damage to property or to the environment.
 Work accident: an accident that happened to
the worker while working at his work place or on its
behalf. For an independent worker the definition is an
accident that happened while working at his occupation. Clarification: this definition is in the national
insurance laws and relates to damage to workers
health. This law defines the different kinds of accidents (measured by the extent of damage caused to the
worker), and which should be reported to the work
inspector.
 Incident: an event when the potential of a risk
factor or obstacle is realized but there are no injured
but often mild damage to equipment or the work environment. An event when the potential of a risk factor
or obstacle is almost realized (―near accident‖) is also
considered as an incident.
 Occupational exposure: an exposure to a risk
factor from the field of occupational hygiene that is
realized in various ways in the work place or due to
works requirements.
 Occupational disease: a disease that the worker
suffers from due to his long and significant exposure
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to a risk factor in the work place.
Controlling a crisis event
Controlling a crisis event is an essential part of a
manager‘s job description, as he is responsible for the
security of all of his workers and any person that happens to be in the place he is in charge of, at any time,
especially at a crisis event [5]. The manager has the
full responsibility for safety and security in his work
place. This responsibility is defined by law and by
Israeli management tradition as ―the commander‘s
responsibility‖. But controlling a crisis event in a
complex and large organization, such as commercial
buildings, warehouses, hospitals, elderly homes etc, is
not simple. Controlling these events requires knowledge, organization, preparations and practice. These
―tools‖ can prevent a situation where a larger number
of injured are hurt as a result of panic and lack of
guidance, then the number of injured from the crisis
event itself.
This chapter is addressed to the people who are in
charge of controlling the crisis event. These people
will find a guideline to complete the necessary knowledge regarding controlling a crisis event in a large
organization, which hires a large number of workers.
The crisis event
The crisis event is defined as a time when a unordinary action is needed in order to save the population
of a certain area or a certain group of people. An organization preparation for a crisis event is necessary in
a case when human lives are at risk, when there is a
chance of human injuries, a risk of large scale damage
to equipment or all of the above. The preparation for
the crisis event includes actions and behavior in the
organization and can be divided into three: before the
occurrence, while the occurrence and after it (state of
Israel law, 2002).
Before the occurrence the organization should be
in a state of alertness. While the occurrence the organization should work to decrease the human injuries
and give efficient first aid to the injured. After the
occurrence the efforts should be focused on rehabilitating and helping all the injured and all the people
who were affected by the occurrence.
The ―common‖ crisis events in factories/ office
buildings/ warehouses/ hospitals/ elderly homes/
schools/ kindergartens are:
 Fire, natural disaster or maintenance deficiency.
 A terrorist attack.
 War or war related attack.
There are many disasters that are manifested as
crisis events. A crisis event is defined from the moment it begins or since it is known that the event is
about to happen. One can divide disasters into two
groups:
 Natural disasters, which include earthquakes,
storms, floods etc.
 Unnatural disasters, which include fires, caused
by poor maintenance, terror attacks etc.
Crisis events are not limited to a specific place.
Any crisis event could happen anywhere without any
warning. It can happen in any organization, especially
in Israel. The main problem with these events is the

lack of compatibility between the means and manpower needed from the time the event begins and the
actual means and manpower that are available at the
scene.
In the case of war related events there are two
starting positions. The event can start without a warning and then the initial behavior would be similar to
any other crisis event. On the other hand, the event
could be predicted, leaving enough time ahead to prepare the organization for the event. Although the
second option allows time for practice and preparation, experience shows that the mere alertness can
cause panic, which even the practice ahead can‘t prevent [6].
Crisis event controlling model.
Crisis events can come in many different forms
and shapes. This fact, and the high costs of preparation
for all kinds of events, led to the notion of the ―all
hazard‖ method. This method is based on the argument that no organization can be prepared for all types
of crisis events due to their diversity. This method
suggests finding the common ground for all these
events and preparing the reaction on that base. From
this basic plan, specific procedures can be built for
different events. The plans should take into consideration the risk factors derived from the organizations
atmosphere, the environment the organization is working in and other factors.
When the crisis event is rolling
This is the line of actions and preparations needed
to prepare for a crisis event. The different units of the
organization should have the cell phone numbers of
specific position holders in the rescue forces. The activation of outer forces will be as written in the protocol. The order of activation of outer forces will be as
follows: fire fighters, senior staff/ professional staff,
professional trustee backup, red cross first aid (in
Israel: Magen David Adom), police and others (home
front command, local authorities etc). Following the
protocol, the public announcement should be activated, and instructions should be announced to areas
that there is no communication with. All the working
teams need to be coordinated in real time. In addition,
a log should be filled specifying all the events, preferably as close as possible to the real time of occurrence.
Knowing how to act at the time of the crisis event
is important but also preparing a head of time is significant. Before any events happen the organization
has to define the crisis events, establish a crisis center
and equip it with proper equipment and define which
position holders are responsible for each crisis event
managing role. On top of that, the following procedures should be written:
 Guarding and security procedure.
 Organization properness for a crisis event procedure.
 Definition and installment of systems and accessories for a crisis event procedure.
 Control and inspection of systems procedure
(very important).
 Security and safety arrangements procedure.
 Communicating with outer forces arrangement

procedure.
 Guiding signs and a field file procedure (safety
supervisor).
 Guiding the staff and trustees for a crisis event
procedure.
Another preparation recommended is building
guidance programs. These programs will include contents as decision making processes (authority), training the workers and practicing, training the trustees
and practicing, lists of required equipment and the
place to find each item, periodic discussion and update
of the crisis event file etc.
Examples of conflicts between safety and security needs
1. The safety officer would like to lock the doors
with as many locks as possible, to add high fences and
to add more doors, but in the case of an emergency,
for instance a fire or earthquake, the people would
have a hard time escaping. For example, the ―scare
door‖ is supposed to be closed but not locked. The
safety officer locks it with a hanging lock. There were
cases when a fire broke in cinemas and the audience
tried to escape through the ―scare door‖ but it
wouldn‘t open.
2. Ventilation vents for smoke- the safety officer
demands a ventilation vent for the smoke as wide as
possible, but the security officer wants to close it in
order to prevent a possible break-in.
It is the managers‘ job to understand the strengths
and weaknesses of both approaches and to perform a
risk management in such a way that no side is deprived, not the security and not the safety.
Conclusions
1. Since no organization has the ability to prepare
for all types of disasters, one should seek the broadest
common features of these kinds of events.
2. One should not be allowed to perform both as a
security office and safety officer simultaneously.
3. It is the managers‘ responsibility to plan a desired line of actions for each event.
4. The manager should set a place, from which
the emergency event should be dealt with, outside of
the plant/factory.
5. The manager should write a procedure for
every situation including evacuation, fire, explosion
etc.
6. The manager should organize safety guidance
for specific people in the organization such as the person responsible for each floor, the person responsible
of operating the fire extinguisher, the first aid etc.
7. The manager has to see that each building has
its emergency closet as defined.
8. The manager must determine and mark the
emergency exits.
9. The manager must understand the meaning of a
security event, a safety event and the difference between them.
10. The manager must maintain monthly meetings regarding these two matters and try and understand if there are conflicts between the safety and security needs.
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ANALYSIS OF THE FOOD SECURITY THROUGH THE PRISM OF THE SELFINSURANCE LEVEL OF THE REPUBLIC OF MOLDOVA
ȘCERBACOV Elena,
PhD, university lecturer
The State Agrarian University of Moldova
SUMMARY
The food-balance sheets have an essential role in determining the self-insurance level of the country in the
food sector. The Republic of Moldova was over-insured with cereals and leguminous crops, except 2012 year. Our
country was insured with vegetables and melons production in the analyzed period. Over supplying with fruit and
grape production allows us to increase the export volume. The droughts from the recent years have also seriously
affected the livestock sector. The Republic of Moldova was not insured with meat production in 2013 and 2014
years. We were insured with milk and dairy products and with egg production during the analyzed period.
Key words: agri-food sector, food-balance sheets, food security, self-insurance level.
ANALIZA SECURITĂŢII ALIMENTARE PRIN PRISMA
NIVELULUI DE AUTOASIGURARE AL REPUBLICII MOLDOVA
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REZUMAT
Balanțele resurselor alimentare au un rol esențial în determinarea nivelului de auto-asigurare al țării în sectorul alimentar. Republica Moldova a fost supra-asigurată cu cereale și culturi leguminoase, cu excepția anului 2012.
Țara noastră a fost asigurată cu producție de legume în perioada analizată. Supra asigurarea cu producție de fructe și
struguri ne permite să creștem volumul exporturilor. Secetele din ultimii ani au afectat grav sectorul zootehnic. Republica Moldova nu a fost asigurată cu producție de carne în anii 2013 și 2014. Am fost asigurați cu lapte și produse
lactate și cu producție de ouă în perioada analizată.
Cuvinte cheie: sector agroalimentar, balanțele resurselor alimentare, securitate alimentară, nivel de autoasigurare.
INTRODUCTION. In the last decades, the food
problem has become more and more acute and has got
new features and dimensions. From a national or regional issue which referred only to a part of the
world‘s population, it has become, over time, a global
issue that includes all countries and continents and all
levels of the contemporary society.

Food security is the possibility of ensuring the territory (regional communities, state, region) with resources, potential and guarantees. Also it consists in
meeting the population‘s needs with vital food products in the volumes, the quality and the necessary and
sufficient assortments for the physical and social development of the person, as well as the insurance of

the health and wider reproduction of the population [3,
p. 27].
In this treatment, this category has two aspects:
- socio-economic - which characterizes the state's
ability to ensure its citizens an access to safe foods in
accordance with the right to adequate nutrition and
with the fundamental right to life;
- political and economic - characterizes the state's
ability to mobilize the internal resources and the agroeconomic potential for organizing the food supply,
especially on the basis of its own production, guaranteeing thus the economic independence and the political sovereignty.
In the broad sense, the food security represents the
state of the economy where there is a sufficient quantity of foods and the population has the opportunity to
obtain it [2, p. 13].
The interdependence between the economy, the
environment and the sustainable development has become subjects of discussion and appreciations for politicians around the world. Economic development can
be achieved only by taking into account its dependence on the natural environment [4, p. 11].
The performance of the agri-food sector is ultimately reflected in the degree of insurance of the population‘s food security and in its participation in structuring and harmonizing the national economy‘s development [1, p. 96].
The food-balance sheets have an essential role in
determining the self-insurance level of the country in
the food sector.
The food-balance sheets and their use are a synthesis of indicators, which characterize the inputs sources

Specification
Cereals
Leguminous
crops
Sunflower
Potatoes
Vegetables
Fruit
Grapes
Meat
Milk
Eggs
Source: [5]

of resources on the main agricultural products and the
direction of their use [5, p. 1].
MATERIALS AND METHODS
The quantitative analysis is performed on numerical type data selected and processed by the author
based on statistical yearbooks of Moldova.
As methodological instruments there have been
used the analysis and synthesis of conclusive information for the approached topic.
RESULTS AND DISCUSSIONS
The elaboration methodology of the annual foodbalance sheets and their use sets the preparation procedure of the food-balance sheets on the most important types of food.
The formula of the food-balance sheets and their
use is the following [5, p. 2]:
Sv + P + I = E + U

(1.1)

Where: Sv - stock variation;
P - production;
I - import;
E - export;
U - internal use.
The self-insurance level with food calculated by
the NBS (National Bureau of Statistics) is included in
the following table.

Table 1. The self-insurance level with food in the Republic of Moldova, %
Years
2011
2012
2013
2014
2015
2016
115,6
60,8
150,3
173,9
120
147,2

2017
157,0

95,8

76,2

123,5

101

110,4

167,8

196,6

195,9
116,2
100,5
237,7
102,8
86,1
92,0
95,4

143,8
66,6
92,4
245,2
104
81,5
84,7
102,2

326,3
89,8
102,7
264,2
103,7
69,8
86,8
98,0

237,4
95,8
94,7
205
106,4
79
90,3
98,8

217,9
59,4
83,7
196,2
105,8
86,1
89,6
102,9

368,8
84,8
99,8
197,6
106,0
83,5
90,5
103,5

473,4
76,7
96,9
262,4
111,8
86,8
83,8
106,6

The data of the table shows that the Republic of
Moldova was over-insured with cereals, except 2012
year in which the level of self-insurance is less than
80%, because of the drought from this year which has
considerably diminished the agricultural production
volume. The self-insurance level determined for cereal
crops increased in 2017 year compared to 2011, 2012,
2013, 2015 and 2016 years respectively by 41,4; 96,2;
6,7; 37,0 and 9,8 p.p., and compared to 2014 year it
decreased by 16,9 pp.
Our country was insured with leguminous crops,
except 2012 year when the self insurance was below

the allowed limit of 80%. Due do the increase of the
yield per hectare of leguminous, the self insurance
level increased in 2017 year compared to 2011, 2012
and 2013 years respectively by 100,8; 120,4 and 73,1
p.p., and compared to 2014, 2015 and 2016 years this
indicator increased respectively by 95,6; 86,2 and 28,8
p.p. The Republic of Moldova was over-insured with
sunflower production. The self-insurance level with
sunflower production increased in 2017 year compared to 2011, 2012 and 2013 years respectively by
277,5; 329,6 and 147,1 p.p., and compared to 2014,
2015 and 2016 years it increased by 236; 255,5 and
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104,6 p.p., due to the increase of the sown area with
sunflower and of the yield per hectare of this crop.
In 2012, 2015 and 2017 years the Republic of
Moldova was not insured with potato production. The
self-insurance level decreased in 2017 year compared
to 2011, 2012 and 2013 years respectively by 39,5;
10,1 and 13,1 p.p. because of the reduction of the
sown areas with potatoes, and compared to 2014 and
2016 years this indicator decreased by 19,1 and 8,1
p.p. The self-insurance level of vegetables decreased
in 2017 year compared to 2011, 2013 and 2016 years
by 3,6; 5,8 and 2,9 p.p., the main cause being the reduction of these crops‘ areas, and compared to 2012,
2014 and 2015 years this indicator increased by 4,5;
2,2 and 13,2 p.p. due to the increase of the yield per
hectare of these crops. The level of self-insurance of
fruit increased in 2017 year compared to 2011 and
2012 years respectively by 24,7 and 17,2 p.p., and
compared to 2014, 2015 and 2016 years it increased
by 57,4; 66,2 and 64,8 p.p. Over supplying with fruit
allows us to increase the export volume. Our country
was over-insured with grape production.
The droughts from the recent years have also seriously affected the livestock sector. From the table
data, we note that we were not insured with meat production in 2013 and 2014 years. The level of selfinsurance with meat production increased in 2017 year
compared to 2011, 2012 and 2013 years, respectively
by 0, 7; 5, 3 and 17 p.p. This indicator increased in
2017 year compared to 2014, 2015 and 2016 years,
respectively by 7,8; 0,7 and 3,3 p.p., the reason being
the increase of the herds of pigs, sheep, goats and
poultry.
The Republic of Moldova was insured with milk
and dairy products. The self-insurance level with milk
decreased in 2017 year compared to 2011, 2012 and

2013 years respectively by 8, 2; 0, 9 and 3 p.p. because of the reduction of the cow herd. This indicator
decreased in 2017 year compared to 2014, 2015 and
2016 years by 6, 5; 5, 8 and 6, 7 p.p. Also our country
was self-insured with egg production during the analyzed period. The self-insurance in 2017 year increased compared to 2011, 2012 and 2013 years respectively by 11,2; 4,4 and 8,6 p.p., and compared to
2014, 2015 and 2016 years it increased by 7,8; 3,7 and
3,1 p.p., the reason being the increase of the poultry
during the analyzed period.
CONCLUSIONS
The food security has two aspects: the socioeconomic and the political and economic.
The Republic of Moldova was over-insured with
cereals, except 2012 year in which the level of selfinsurance is less than 80%, because of the drought
from this year which has considerably reduced the
agricultural production volume.
Our country was insured with leguminous crops,
except 2012 year when the self insurance was below
the allowed limit of 80%. The Republic of Moldova
was over-insured with sunflower production. In 2012
and 2015 years the Republic of Moldova was not insured with potato production. Our country was insured
with vegetables production in the analyzed period.
Over supplying with fruit and grape production allows
us to increase the export volume.
The droughts from the recent years have also seriously affected the livestock sector. We were not insured with meat production in 2013 and 2014 years.
The Republic of Moldova was insured with milk
and dairy products. Also our country was self-insured
with egg production during the analyzed period.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ КАЧЕСТВА И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ НА ПРИМЕРЕ КАЗАНСКОГО КООПЕРАТИВНОГО
ИНСТИТУТА (ФИЛИАЛА) РОССИЙСКОГО УНИВЕРСИТЕТА КООПЕРАЦИИ
ВАЛЕЕВА Ю. С.,
кандидат экономических наук, доцент
Казанский кооперативный институт, Российская Федерация
АННОТАЦИЯ
Создание единого образовательного пространства требует применения новых методов управления,
способствующих повышению конкурентоспособности и качества услуг образовательного учреждения.
Осознание человека, его знаний, компетенций, креативности в выборе и принятии нетривиальных решений
как достижения наивысшей общественной ценности является характерной чертой современной
действительности всех государств и регионов. В этой связи повышение конкурентоспособности и качества
может стать пусковым механизмом, инициирующим новый качественный этап в развитии образовательных
услуг.
Ключевые слова: стратегический контроль, образовательная деятельность, образовательная
политика.
IMPROVEMENT OF QUALITY AND COMPETITIVENESS OF EDUCATIONAL SERVICES ON
THE EXAMPLE OF THE KAZAN COOPERATIVE INSTITUTE (BRANCH) OF THE RUSSIAN
UNIVERSITY OF COOPERATION
VALEEVA Yu. S.,
Candidate of Economic Sciences, Associate Professor,
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SUMMARY
Creating a single educational space requires the use of new management methods that contribute to
improving the competitiveness and quality of services of an educational institution. Awareness of a person, his
knowledge, competencies, creativity in choosing and making non-trivial decisions as the achievement of the highest
social value is a characteristic feature of the modern reality of all states and regions. In this regard, improving
competitiveness and quality can be a trigger that initiates a new qualitative stage in the development of educational
services.
Key words: strategiccontrol, educationalactivities, educationalpolicy.
Введение. Казанский кооперативный институт
(филиал) Российского университета кооперации –
высшее учебное заведение Республики Татарстан,
единственное образовательное учреждение, где
готовят специалистов для кооперативного сектора
экономики, индустрии сферы услуг с учетом
специфики региона.
Казанский кооперативный институт (филиал)
осуществляет образовательную деятельность на
протяжении 29 лет. В 2015 гг. Институт успешно
прошел государственную аккредитацию и признан
полностью аккредитованным до 2019 года. В 2016
году
в
Институте
реализовываются
24
специальности и направления высшего и среднего
профессионального образования.
Обучение в Институте из года в год становится
престижным. За 2004-2016 годы контингент
студентов увеличился в 6 раз и составляет 6205
студентов. В Институте обучаются студенты как
из Республики Татарстан, так и из других регионов
России, стран зарубежья.
Исходя из этих требований республиканского
рынка труда, был проведен мониторинг, по
результатам которого в Институте открыты новые

специальности и направления подготовки. В
результате, перечень реализуемых специальностей
и направлений подготовки в Институте за
последнее время увеличился в шесть раз,
количество кафедр - в три раза. В 2014 году
Институтом
успешно
отлицензированы
одиннадцать востребованных специальностей
среднего профессионального образования, открыт
факультет
среднего
профессионального
образования.
Основной техт
Специальность
«Таможенное
дело»,
направления «Товароведение» и «Технология
продуктов и организация общественного питания»
реализуется лишь в одном вузе города Казани- в
Казанском кооперативном институте (филиале).
Студенты,
обучающиеся
по
направлению
«Экономика» получают знания, в том числе, и по
агроэкономике [3].
Качество
образования
в
Казанском
кооперативном институте подтверждено двумя
внеплановыми проверками Федеральной службы
по надзору в сфере образования и науки
(Рособрнадзора) от 09.07.2015г. № 1134 и
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25.12.2015 №2421. По итогам двух проверок не
обнаружено ни одного недочета по качеству
образования. В результате последней проверки
принято решение о снятии вопроса с контроля.
(Письмо Управления надзора и контроля за
организациями,
осуществляющими
образовательную деятельность Рособрнадзора №
07-410 от 24.02.2016 г.)
Применение в учебном процессе современных
информационных технологий позволили внедрить
в Институте такие формы работы, как
компьютерное
тестирование,
проведение
бинарных занятий, дистанционное ведение
образовательного процесса, внедрение уникальной
программной платформы для обслуживания и
администрирования
авторской
балльнорейтинговой
системы
и
многое
другое.
Реализована
программа
комплексного
позиционирования
Института
в
интернетпространстве [1, стр.1-35].
По состоянию на 1 октября 2015 года, в вузе
обучалось более 700 студентов из Республики
Казахстан.
WorldSkills — международная некоммерческая
ассоциация, целью которой является повышение
статуса
и
стандартов
профессиональной

подготовки по всему миру, популяризация
рабочих профессий.Начиная с 2012 года
Казанский кооперативный институт принимает
активное участие в движении WorldSkills.
В начале 2015-2016 учебного года на базе
института
начали
свою
работу
специализированные центры по следующим
компетенциям «Визуальный мерчендайзинг и
витринистика», «Администрирование отеля».
Политика руководства Республики Татарстан в
области
поддержки
спорта
определила
внутриинститутскую
политику
поощрения
спортсменов в рамках подготовки к спортивным
соревнованиям [1, стр.1-35]. Так, аспирант
Института Нафис Миннебаев стал золотым
призером Универсиады 2013г. в г. Казани. За
вклад в организацию и проведение ХХVII
Всемирной
летней «Универсиада – 2013» и
развитие всероссийского волонтерского движения
Институт был поощрен Благодарственным
Письмом Президента Республики Татарстан.
Если рассматривать материально-техническую
базу института, то по данному показателю
наблюдется положительная динамика. Развитие
контингента
соответствует
повышательному
тренду обеспеченности площадями.

Таблица 1. МТБ Казанского кооперативного института
На 2014-2015
На 2015-2016 На 2016-2017 На 2017-2018
Наименование показателя
уч.год. в кв.м. уч.год. в кв.м. уч.год. в кв.м. уч.год. в кв.м.
Общая площадь учебно-лабораторных
помещений Казанского кооперативного
12 912
12 912
12 912
12 912
института
Общая площадь учебно-лабораторных
помещений
для
ведения
образовательной деятельности

28 422

31 206

33 468

34 918

Дополнительные
площади

15 510

18 294

20 556

22 006

(необходимые)

В результате совместной работы с Центральной
избирательной комиссией Республики Татарстан
со
студентами,
был
собран
уникальный
методический материал, который лег в основу
проекта тренинговых технологий по повышению
электоральной
активности
молодежи
под
названием «Методика избирательных технологий
«Молодой избиратель». Данный проект прошел
стадию пилотной реализации на территории
Советского района г.Казани и в течение
последующих трех лет получил общегородской

масштаб. Институт является вузом, курирующим
направление
«Формирование
электоральной
культуры
молодежи»
в
деятельности
координационного Совета по воспитательной
работе при Совете ректоров вузов Республики
Татарстан.
Наиболее
важными
показателями,
характеризующими
конкурентоспособность
образовательного
учреждения
является
контингент студентов, доходы и расходы на
развитие образовательно процесса.

Таблица 2. Динамика контингента, доходов и вложенных средств в развитие Казанского
кооперативного института (филиала) Российского университета кооперации
20042005

20052006

20062007

20072008

20082009

20092010

20102011

20112012

20122013

Контингент, чел.

1 091

1 680

2 010

2 322

2 918

3 633

4 073

4 276

4 459

Доход, руб.

20 635
430

29 483
230

35 695
390

46 097
790

58 090
350

90 803
820

Годы

104

106 114 121 624 138 329
800
540
600

Расходы на развитие
образовательного
процесса
Российского
университета
кооперации, руб.

Годы

8 002
420

11 430
650

14 178
200

18 761
800

23 160
620

35 631
420

39 599
180

48 576
940

50 608
940

2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021

Контингент, чел.

4 627

Доход, руб.

176 824
750

5 406

5 882

6478

6996

7486

8010

8571

365 381
407

444 346
050

487 667
576

536434
334

Расходы на развитие
образовательного
процесса
102 306
58 970 210 83 447 930 79 447 790 84 380 972
Российского
794
университета
кооперации, руб.

124 416
894

136 546
921

150 201
613

238 152
301 360
254 297 360
720
614

С каждым годом увеличивается количество
выпускников Института. Прирост за последние 5
лет составил 38 %.В отношении контингента за
последние годы его прирост составил в 5,8 раз с
1091 студента в 2004 г до 5882 в 2016 г.

Доходы возросли в 10 раз при этом расходы на
образовательный процесс увеличились только в 8
раз. Интенсивное развитие сопровождается и
обеспечением
качества
образовательного
процесса.

Таблица 3. Динамика выпуска специалистов Казанского кооперативного института
Российского университета кооперации - всего человек
Годы
Наименование
2015 в % к
специальностей
экономисты
бухгалтера
юристы
менеджеры
товароведы
другие

2011

2012

2013

2014

2015

2011

190
257
25
27
203

176
247
46
320

242
252
50
396

234
175
88
327

235
218
19
46
150
493

123,7
84,9
100
184
555,5
242,9

Отличительная особенность действующих
филиалов заключается ещѐ в том, что основным
контингентом студенческой молодежи в них
являются дети сельских жителей, которые в
подавляющем большинстве своѐм по окончанию

учебы в вузе возвращаются в сельскую местность,
пополняют ряды сельской интеллигенции, несут
культуру на село, повышают интеллектуальный
потенциал российской деревни и статус сельских
поселений (таблица 4).

Таблица 4. Динамика поступления в Казанский кооперативный институт Российского
университета кооперации абитуриентов, человек
Годы
2015 в % к
Наименование филиалов
2011
2011
2012
2013
2014
2015
Казанский
кооперативный
институт
всего, человек
1100
1100
1375
2315
2130
193,3
из них из сельской местности
482
503
461
809
1112
230,7
Преуспевающие выпускники филиалов РУК
служат кадровым резервом для формирования
региональных органов власти, общественных

организаций, научных и хозяйственных центров и
структур субъектов РФ по месту своего
размещения (рисунок 1).
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Рисунок 1. Обучение студентов из сельских районов за 2010-2015 годы
Вместе с тем, в Республике Татарстан
Разработанная программа стратегического
наблюдается ситуация взаимосвязь с Казанского
контроля носит комплексный характер, затрагивакооперативного
института
с
системой
ет все субъекты образовательной деятельности
Татпотребсоюза [2]. Поэтому вопросам кадрового
Института, что позволит проводить единую обраобеспечения
следует
уделить
пристальное
зовательную политику, решить проблемы диспровнимание руководящих органов.
порции в развитии структурных подразделений
Из таблицы видно, что из 124 студентов,
университета, сохранить и развить единое образообучающихся
в
кооперативных
учебных
вательное пространство вуза с включением его в
заведениях, возвратились только 56 человек,
мировую образовательную сеть.
однако и часть из них после отработки
Стратегический
контроль
адекватности
обязательного срока ушли в другие предприятия,
условий
повышения
конкурентоспособности
по различным причинам. Основной причиной
образовательных услуг Казанского кооперативного
является отсутствие целенаправленной работы по
института должен осуществляться в следующих
их закреплению, как со стороны руководителей
направлениях:
райпо, так и из-за отсутствия льгот.
–развитие вуза как инновационного отраслеКонсультационно-образовательная
вого института в сфере торговли, общественного
деятельность
профессорско-преподавательского
питания и сервиса, стратегически обеспечивающесостава ККИ их размещения положительно влияют
го образовательную самодостаточность;
на рост материального благосостояния сельских
–обеспечение комплексной подготовки спежителей,
повышение
оплаты
труда
в
циалистов, способных работать в постоянно измекооперативных организациях, обеспечивающих
няющихся условиях как вуз предпринимательской
эффективную работу сельских подворий.
направленности;
Проведенное исследование также показало,
–обеспечение устойчивого развития института
что образовательная услуга должна соответствона средне- и дальнесрочную перспективу путем
вать запросам потребителей: отвечать их интелинтеграции в российское образовательное и научлектуальным требованиям и отражать специфику
ное пространство с международными аспектами
позиционирования на рынке труда, а также споразвития;
собствовать развитию личности и нравственных
–решение задач повышения эффективности
качеств студентов.
образовательной и научной деятельности ИнстиДинамичное развитие макросреды учреждетута путем внедрения инноваций в управление,
ния, оказывающего образовательные услуги, дикреализацию образовательных программ, научную
тует необходимость постоянного контроля склаи воспитательную деятельность;
дывающейся ситуации и внесения соответствую–образование и развитие личности, формирощих корректив в свою деятельность, что позволит
вание гражданских ценностей, общенациональной
сохранить и укрепить конкурентные позиции.
идентичности, межэтнической и межконфессиоМеханизм стратегического контроля конкуреннальной толерантности, развитие этнокультурного
тоспособности образовательных услуг Института
образования;
является организационной основой образователь–информатизация, непрерывное повышение
ной политики и представляет собой комплекс мерокачества и эффективности образования – залог
приятий, отражающих изменения в системе управинтенсивного развития интеллектуального поления, в структуре, содержании и технологиях обутенциала, устойчивого роста экономики, благочения, институциональных формах организации
состояния населения и конкурентоспособности;
деятельности и финансовых механизмах.

– оптимизация
структуры
научнопедагогических кадров;
–подготовка научно-педагогических кадров к
использованию
информационнотелекоммуникационных технологий, баз данных и
знаний в образовательном процессе;
–создание соответствующей материальнотехнической инфраструктуры;
–модернизация материально-технической и
технологической базы образования. Разработка
системы минимальных стандартов, регламентирующих условия и оснащенность образовательного процесса;
–выявление основных зон неэффективных материальных и финансовых затрат, создание механизмов их локализации и устранения;
–рациональное распределение и использование материальных, информационных, кадровых
ресурсов, научного потенциала для обеспечения
стабильной деятельности института в режиме выше пороговых значений аккредитационных показателей;
–мониторинг рынка труда и образовательных
услуг, создание и обеспечение механизмов и организационных структур взаимодействия с работо-

дателями, разработка программ освоения новых
сегментов рынка;
–организация опережающей подготовки специалистов в соответствии с актуальными направлениями развития экономики и культуры региона;
–обеспечение социальной защищенности студентов качеством образования и оказание реальной помощи обучающимся в приобретении не
только знаний и умений, но других компонентов,
необходимых им для успешной практикоориентированной профессиональной деятельности
в будущем.
На основании предлагаемых направлений действия стратегического контроля разработана модель, которая позволит выбрать направление стратегического контроля повышения конкурентоспособности образовательных услуг Института (таблица 5).
На основании использования данной модели
вуз может выявить проблемы, определить приоритетные направления и ключевые аспекты дальнейшего развития, охватывая преобразования как
в структуре вуза, содержании, технологиях образования, так и в системе управления и финансовоэкономических механизмах обеспечения деятельности.

Таблица 5. Выбор направления стратегического контроля повышения конкурентоспособности образовательных услуг Института
Вид стратегического
Направление действий
контроля
Взаимодействие с работодателями в связи с изменениями подходов к оценке
деятельности вуза по успешности трудоустройства выпускников на основе
трехсторонних договоров (работодатель–студент–вуз);
Востребованность выпускустойчивая связь между вузом и выпускниками;
ников
система содействия трудоустройству выпускников, включая целевой прием
в широком смысле (под будущие рабочие места для конкретных работодателей).
Воспитательная
деятельПрофилактика проявлений асоциального поведения в студенческой среде;
ность образовательного учвовлечение студентов в общественно-полезную работу.
реждения
Возможность продолжения
образования по программам
Аспиранты
послевузовского и дополнительного профессионального образования
Спектр реализуемых основ- Основная образовательная программа;
ных образовательных про- дополнительная образовательная программа;
грамм
сокращенная образовательная программа.
Научная,
научноПрикладные исследования;
техническая деятельность и
эффективность внедрения.
ее результативность
Методическое обеспечение учебного процесса;
создание мультимедийных учебников и учебных пособий, а также публикации учебных и методических материалов на корпоративном портале вуза;
Методическая работа
обеспечение студентов учебной и научной литературой с учетом возрастания объемов самостоятельной работы студентов и расширения образовательной деятельности вуза.
Качественный рост профессорско-преподавательского состава, увеличение
Квалификация педагогиче- доли лиц с учеными степенями и (или) учеными званиями;
ских работников
увеличение доли кадров высшей квалификации, работающих на штатной
основе;
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Международная
ность

деятель-

Материально-техническая
база

обеспечение повышения квалификации преподавательских кадров в соответствии с нормативными требованиями и педагогической направленности.
Создание условий для академической мобильности студентов, научных работников, преподавателей;
участие в международных научно-образовательных проектах;
проведение международных конференций, семинаров, летних школ;
организация культурных, спортивных мероприятий в рамках международного сотрудничества;
зарубежные стажировки преподавателей в университете;
академический обмен на основе двухсторонних межвузовских договоров;
наличие партнерских связей с зарубежными вузами и научными организациями (по числу договоров);
деятельность в области реализации Болонской декларации.
Учебно-лабораторное оснащение учебного процесса,
Строительство нового учебного корпуса.

Использование стратегического контроля в
работе вуза позволит перейти к устойчивому инновационному развитию всех структурных подразделений института, созданию механизмов непрерывного повышения качества и конкурентоспособности образования, соответствующих потребностям общества и экономики знаний.
Ряд предложений по совершенствованию образовательной деятельности.
- По текущему контролю. Организация сдачи
экзаменов с участием внешних преподавателей.
Оценку качества освоения дисциплин, возможно,
проверять на основе тестовой базы и заданий приглашенного специалиста.
- Оценку деятельности преподавателя организовать в каждой группе. Сдача экзаменов осуществляется в Казанском кооперативном институте на
основе тестовой базы в компьютерном классе.
Сразу после сдачи экзамена студент заполняет на
компьютере анкету по оценке деятельности преподавателя с учетом положительных и отрицательных аспектов преподавания дисциплины. Дается полная оценка его деятельности. Кроме того,
в рамках этой анкеты он проводит самооценку по
уровню освоения каждой дисциплины.
- Практически-ориентированные работы. Подготовка и написание курсовых работ и выпускных
квалификационных работ под заказ предприятийработодателей.
- В настоящее время все учебные планы Казанского кооперативного института проходят экспертизу у отраслевых работодателей с целью
обеспечения качества учебных планов. Важно
проводить сравнительный анализ учебных планов
с вузами – лидерами по реализации конкурентных
образовательных программ.
- Важной составляющей в реализации качества
образовательной услуги это дисциплина студентов
и преподавателей. Посещение занятий студентов
очной и заочной форм контролировать через БРС
(деканат), кураторские часы (преподаватели), старостаты (кафедры и деканаты).
- Для повышения уровня освоения дисциплины в системе БРС предусмотреть снижение баллов
за несвоевременную сдачу контрольных срезов,
рефератов, курсовых работ. Это позволит повысить мотивацию студентов по подготовке заданий,
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самостоятельных работ в рамках учебного процесса в течение года.
- Привлечение профессиональных психологов
по работе с преподавателями в рамках курсов, педагогов высшей школы с целью обучений современным тренингам для использования в учебном
процессе.
- Введение независимого контроля, который
будет способствовать получению объективной
стандартизованной оценки результатов освоения
студентов, независимой от лиц и/или подразделений, ведущих процесс обучения по дисциплинам.
Возможно, проводить на трех уровнях: на уровне
кафедры; на уровне института; на уровне внешних
организаций.
- Провести анкетирование среди студентов 2-4
курсов «Почему ты перестал посещать занятия». В
результате этого мероприятия разработать систему
мер, которая позволит повысить посещаемость
студентами очной и заочной форм обучения занятий.
- Провести с преподавателями-кураторами
тренинг «Командообразование». Навыки, полученные в результате прохождения данного тренинга, преподаватели смогут использовать в рамках
работы со своей курируемой группой.
Для оценки качества полученных компетенций выпускников института предусмотреть прохождение независимого тестирования – ФЭПО по
всем направлениям. То позволит выявить сильные
и слабые составляющие по освоению компетенций. На основе первого среза тестирования разработать соответствующий план мероприятий.
Выводы
Таким образом, дана общая характеристика
Казанского кооперативного института, представлены результаты оценки качества образовательных
услуг студентами, преподавателями, работодателями. Эти результаты были подтверждены результатом мониторинга эффективности вузов в 2016 г.
На основе экспертного подхода была проведена
оценка конкурентоспособности образовательных
услуг Казанского кооперативного института и трех
образовательных негосударственных высших
учебных заведений. Представлены некоторые мероприятия, которые осуществляются в Институте
в рамках реализации системы менеджмента каче-

ства. Предложены некоторые мероприятия по повышению уровня качества образовательных услуг

и конкурентоспособности Казанского кооперативного института.
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АННОТАЦИЯ
Исследованы теоретические подходы к определению понятия «городской туризм» и его характеристики. Рассмотрены вопросы развития городского туризма в видении международных организаций, проанализировано современное состояние городского туризма в мире, изучены глобальный индекс городов и рейтинги городов мира по посещаемости и уровню расходов международных туристов. На основе анализа современного положения городского туризма в Молдове сформулированы рекомендации.
Ключевые слова: городской (урбан) туризм, международный туризм, инновационное направление в
туризме, урбан-туризм в Молдове.

URBAN-TOURISM AS AN INDEPENDENT INNOVATIVE DIRECTION IN THE INTERNATIONAL TOURISM OF MOLDOVA
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SUMMARY
Are researched the theoretical approaches to the definition of "urban tourism" and its characteristics. Are studied the questions of urban tourism development in the vision of international organizations, is analyzed the current
state of urban tourism in the world, are studied the Global Cities Index and rankings of the global cities in terms of
international overnight visitors and the amount visitors spend in the local economy. Based on the analysis of the
current situation of urban tourism in Moldova recommendations are formulated.
Key words: urban tourism, international tourism, innovative direction in tourism, urban tourism in Moldova.
Введение. Современная мировая экономика
характеризуется возрастанием роли и влияния в
ней новых, прогрессивных отраслей и видов деятельности. Одно из ведущих мест в ней занимает
система международного туризма, получившего
бурное развитие во второй части ХХ-го века, и
стабильно наращивающего свой потенциал в системе международной торговли. По итогам 2017 г.
международные туристические прибытия достигли

рекордных 1323 млн. в (на 84 млн. больше, чем в
предыдущем году), а глобальные доходы от международного туризма составили US$ 1340 млрд.
За последние десятилетия городские районы
быстро трансформировались, и их население заметно выросло. По данным Организации Объединенных Наций, в 1990 г. 43% населения мира проживало в городских районах; к 2015 г. эта доля
выросла до 54% и, как ожидается, достигнет 60% к
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2030 г. [5].Наряду с быстрой урбанизацией, рост
туристического сектора, обусловленный экономическим развитием, снижением транспортных расходов, упрощением поездок и ростом среднего
класса в странах с развитой и развивающейся экономикой, сделал города все более популярными
для туристов и бизнесменов. Сегодня доход, полученный как от внутреннего, так и от международного туризма, вносит значительный вклад в социально-экономическое и культурное развитие городов и их окрестностей. Урбанизация и рост культурно-развлекательного потенциала городских
районов привели к значительному увеличению
спроса на урбан-туризм.
Исследование проблемы. Путешествия с целью посещения городов были популярны с древних времен и не теряют своей актуальности, по сей
день. Городской туризм предлагает широкое разнообразие маршрутов, программ и услуг, а также
обладает национальной и культурной самобытностью, отражая многообразие культур современного мира. Одновременно городской туризм — это
крупномасштабный бизнес, включающий деятельность отелей, достопримечательностей, предприятий индустрии развлечений, организацию событий (праздников, фестивалей и др.) [11, c.27].
Однако, несмотря на давнюю историю посещения городов в туристических целях, понимание
сущности «городского туризма» и выделение его в
отдельную категорию зародилось лишь в 1980 г. в
Германии. Экономисты и географы Гартмут Лезер,
Генрих Нойенфельдт и Олаф Розе предложили
понятие «городской туризм» (нем. Stadtetourismus)
для выделения особенного вида туристической
деятельности, которая связана с посещением городов с разной познавательной, коммерческой и
культурно-развлекательной целью [4]. Затем, уже
в 1997 г. в словаре общей географии Г. Лезера
появилось следующее определение: «Городской
туризм — это краткосрочное (обычно 1-4 дня) посещение города по причинам: интерес к посещению событий, истории или искусству города, а
также приобретению в нем различных видов товара. Путешествие может совершаться как группой,
так и индивидуально. Нередко городское путешествие проводится в форме экскурсии выходного
дня» [2].
Г. Нойенфельдт и О. Розе предложили свое
расширенное видение данного понятия. По их
мнению, городской туризм трактуется очень широко и предполагает посещение города по личным
и иным причинам. При этом он может приобретать
характеристики других видов путешествий и в
зависимости от целей, в частности:
 посещение выставок или ярмарок;
 экскурсионный тур с целью осмотра достопримечательностей;
 событийный туризм;
 посещение города с целью провести в нем
вечер;
 частное (индивидуальное) путешествие с
деловой целью;
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 посещение города с оздоровительной целью
и др. [4].
Позже различные ученые уделили внимание
вопросам сущности городского туризма. Так, Даниэль Клук и Кристиан Кестер существенно конкретизировали и систематизировали определение
городского туризма, положив в его основу посещение городов с культурно-познавательной целью
и событийными интересами [10].
В свою очередь, Ушаков Д. С. считает, что, в
силу ряда причин, огромная роль в приеме туристов, путешествующих с познавательными целями, принадлежит городам. Ушаков рассмотрел
возможность географического объединения городов по ряду признаков в определенные группы с
точки зрения их потенциала в развитии туризма:
европейские, русские, арабские города, города
Азии, Нового Света [14, с. 73].
Карандаева Д. В. отмечает, что городской туризм — это посещение крупных населенных пунктов в туристических целях, а все города как туристические центры группирует на центры культурно-познавательного, делового, событийного туризма, курорты и центры лечебного туризма, и
центры паломничества [9, c. 464].
По нашему мнению, городской (урбан) туризм
– это отдельный вид туризма, который представляет собой посещение городов с такими туристическими целями как отдых, деловые, культурноразвлекательные, лечебно-оздоровительные, научно-образовательные, религиозные и другие поездки и путешествия. Городской туризм может быть
конференционно-выставочным,
гастрономическим, ностальгическим, в частности, посещение
друзей и родственников, мест бывшего проживания (учебы, работы, отдыха, лечения и др.), может
включать осмотр достопримечательностей, шопинг, паломничество, посещение музеев, концертов, фестивалей, спортивных мероприятий и др.
Города, привлекающие туристов чрезвычайно
разнообразны. Существует много классификаций
туристических центров в зависимости от выбранного основания. К примеру, городские туристические центры могут быть подразделены на следующие группы:
 Города, где туристическая индустрия выполняет градообразующую функцию. К этой категории чаще всего относятся малые города. Как
правило, такие туристические центры ориентированы на определенный тип потребителя с соответствующим уровнем дохода и целями путешествия.
Экономика такого города попадает в зависимость
не только от конъюнктуры туристического рынка
в целом, но и от состояния туристического спроса.
 Города, где туристическая индустрия не
выполняет градообразующую функцию, но является неотъемлемой частью городской экономики.
К ним относятся большинство средних и крупных
городов и мегаполисов. При негативных изменениях на рынке туризма диверсифицированная экономика позволяет избежать кризисной ситуации
или минимизировать ее последствия.

 Города, где туристическая индустрия не
выполняет градообразующую функцию.
Следует различать ряд компонентов городского туризма (отдых, культурно-развлекательный,
познавательный,
деловой,
лечебнооздоровительный, спортивный и др.). В частности,
в культурно-развлекательный кластер городского
туризма могут быть включены посещение театров,
музеев, объектов культуры и др.
В современной глобальной экономике в плане
локализации потоков международных туристов
возрастает роль и значение центра в формирующейся сети взаимосвязанных городов. Подобная
организация городов стала называться «архипелагом городов». Кроме того, в рамках глобальных
сетей городов, важное место занимают также мировые города. Мировой город должен обладать не
столько большим населением, сколько большой
посещаемостью, являться крупным центром обрабатывающей промышленности, транспортным и
коммуникационным узлом, выполнять важные
международные функции и располагать развитой
сферой деловых услуг. Следует отличать мировой
город от центра архипелага городов. Например,
Дубай, Сингапур, Монако, являясь мировыми туристическими центрами, не являются центрами
архипелага городов. С другой стороны, в Африке,
Азии, Южной Америке, центры мегаполисов (архипелагов) не являются мировыми туристическими городами.
Таким образом, стоит отметить, что под влиянием процессов глобализации происходит формирование полиструктурной глобальной пространственной организации международного туризма.
Так, мировые города аккумулируют значительные
туристические потоки и выступают инициаторами
дальнейшего роста их объема, особенно в сфере
делового туризма. Исследование мировых городов
как центров международного туризма представляет большой научно-прикладной интерес и может
претендовать на самостоятельное направление в
рамках международного туризма [13].
Городской туризм развивается в мире быстрыми темпами. В последние годы численность
городских туристов ежегодно повышается на 46%. По данным UNWTO и Euromonitor
International часть городских туристов от общего
числа туристов в мире в 2015 г. составила 43%, а в
разные годы их доля насчитывала от 40 до 60%
[10]. Тогда как в Республике Молдова понятие
«городской туризм» — относительно новое и пока
еще не нашло своего широкого распространения в
исследовательских, научных кругах и хозяйственной практике. Глобальные туристические тенденции, такие как рост мобильности, рост среднего
класса, более доступные варианты транспорта и
размещения, будут и далее стимулировать рост
спроса на городской туризм, что и предопределяет
необходимость более углубленного исследования
данного направления.
Всемирная федерация туристических городов
(World Tourism Cities Federation – WTCF), которая
была добровольно образована известными тури-

стическими городами и туристическими организациями мира по инициативе Пекина, является первой в мире международной туристической организацией, занимающейся городами. Основанная 15
сентября 2012 года в Пекине, штаб-квартира и
Секретариат WTCF находятся в Пекине, а китайский и английский являются его официальными
языками.
Руководствуясь основным видением «Улучшение жизни города через туризм», WTCF предоставляет своим членам услуги, которые охватывают
всю индустриальную цепочку туризма. Деятельность WTCF направлена на содействие обмену и
сотрудничеству между членами, распространению
опыта развития туристического города, продвижению туристических продуктов и ресурсов, а также
содействию развития и процветания мировой индустрии туризма. Начиная с 58 членовучредителей, WTCF теперь является международной туристической организацией, насчитывающей
в общей сложности 211 членов, в том числе 140
городов, 71 организацию и 6 филиалов. Городаучастники охватывают 69 стран и территорий. Организации-участники включают туристические
агентства, средства массовой информации, аэропорты, авиакомпании, группы отелей, круизные
компании и финансовые фирмы. Благодаря своей
растущей привлекательности, возможностям, лидерству и влиянию в индустрии туризма, WTCF
считается самой быстрорастущей международной
туристической организацией [8].
WTCF будет и впредь содействовать взаимовыгодному сотрудничеству между городами и учреждениями, а также создавать более широкую
платформу для всех членов. Среди участников
WTCF Афины, Амстердам, Берлин, Вена, Дубай,
Женева, Копенгаген, Лондон, Мадрид, Париж,
Пекин, Рим и др. США во Всемирной федерации
туристических городов представляют Вашингтон,
Лос-Анджелес, Сан-Франциско, Бостон и Хьюстон. Членами WTCF являются Москва (c 2012 г.),
Астана (Казахстан, 2013 г.), Душанбе (Таджикистан, 2018 г.), Рига, Ереван, София и др.
В последнее десятилетие международные организации уделяют все большее внимание вопросам городского туризма. В сентябре 2018 г. в Сеуле, Республика Корея, прошел седьмой Глобальный Саммит ЮНВТО по городскому туризму,
привлекший 900 участников из 50 стран. Ключевым среди выводов конференции было то, что
технологии и инновации будут играть ключевую
роль в перспективном видении туризма до 2030 г.,
но только в том случае, если города будут инвестировать в правильную инфраструктуру и навыки,
создавать
благоприятную
нормативноправовую базу и рушить барьеры, которые существуют между источниками данных. Выступавшие
также подчеркнули роль, которую сами туристы
играют в уважении местных общин, традиций и
ценностей городов.
Участники призвали к тому, чтобы туризм был
включен в городское управление; управлялся путем сотрудничества между государственным, ча-
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стным сектором и гражданским обществом; планировался и управлялся с учетом потребностей и
выгод местного сообщества; и умно использовал
технологии и инновации для продвижения подлинного опыта, мониторинга воздействия туризма
и продвижения политики рассеивания, чтобы распространить выгоды на весь город. Эти четыре
ключевых направления будут перенесены на восьмой Саммит ЮНВТО по городскому туризму, который состоится в Астане, Казахстан, в 2019 г. [7].
Хорошо управляемый туризм может способствовать продвижению Новой программы развития городов ЮНВТО и 17 целей в области устойчивого развития, а именно цели №11 «Сделать
города и населенные пункты инклюзивными,
безопасными, гибкими и устойчивыми» [6].
В этой связи интересным представляется исследование Глобального Индекса Городов (Global
Cities Index). Он составляется политологическим

Место в 2018
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

журналом Foreign Policy совместно с консалтинговой компанией A. T. Kearney и исследовательским
институтом The Chicago Council on Global Affairs.
Разработчики Индекса стремятся установить —
как глобальные города реализуют свое экономическое, политическое и культурное влияние, а также
ценности и идеи. Первое исследование проводилось в 2008 году, в него были включены 60 городов с населением более 1 миллиона человек.
Отчет 2018 г. (The A.T. Kearney 2018 Global
Cities Report) является уже восьмым по счету подобным исследованием и включает 135 городов,
находящихся в различных регионах, имеющих
неодинаковый уровень экономического и социального развития, представляющих все разнообразие
современного городского опыта. Он демонстрирует какие мировые города улучшают свою конкурентоспособность и какие факторы способствуют
этому успеху (табл. 1).

Таблица 1. Глобальный Индекс городов в 2017-2018 гг. [1]
Город
Место в 2017
Нью-Йорк
1
Лондон
2
Париж
3
Токио
4
Гонконг
5
Лос-Анджелес
8
Сингапур
6
Чикаго
7
Пекин
9
Брюссель
11

Свое исследование в данной сфере проводит
согласно расчетам, сохранил лидерство и в 2018.
также международная платежная система «Master
Интересно, что посетители в среднем, как правило,
card», которая ежегодно представляет Рейтинг сапроводят в Бангкоке 4,7 ночи и тратят $US 173 в
мых посещаемых городов мира (Global Destination
день. Второе место в рейтинге занимает Лондон
Cities Index), куда c 2018 г. входят 162 города мира
(19,83 млн.), и на третьем месте расположился Па(табл. 2). Так, согласно этому рейтингу, на первом
риж (17,44 млн.).
месте в 2017 г. уже не первый год находится Бангкок (20,05 млн. иностранных туристов), который,
Таблица 2. Топ-10 самых посещаемых городов мира [3]
Международные туристические Прогноз роста на
№
Город
прибытия, 2017 год (млн. чел.)
2018 год (%)
Бангкок, Таиланд
20,05
9,6
1
Лондон, Великобритания
19,83
3,0
2
Париж, Франция
17,44
2,9
3
Дубай, ОАЭ
15,79
5,5
4
Сингапур
13,91
4,0
5
Нью-Йорк, США
13,13
4,1
6
Куала-Лумпур, Малайзия
12,58
7,5
7
Токио, Япония
11,93
1,6
8
Стамбул, Турция
10,70
19,7
9
Сеул, Республика Корея
9,54
6,1
10
Стоит отметить, что, когда речь идет о сумме,
которую посетители тратят в местной экономике,
ситуация выглядит несколько иначе (см. табл. 3).
Дубай по-прежнему лидирует в рейтинге городов,
основываясь на расходах посетителей в день, в
среднем эта значительная сумма составляет $US
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537. Он входит в Топ-10 с такими новичками как
Мекка (Саудовская Аравия), которая дебютирует
на втором месте, Пальма-де-Майорка, (Испания) и
Пхукет (Таиланд). Из самых посещаемых городов
самые низкие расходы в день в Стамбуле, в среднем всего $US 108.

№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Таблица 3. Города с самым большим уровнем расходов международных туристов [3]
Расходы туристов в Прогноз роста на Средний расход
Город
2017 г. (млрд. $US)
2018 год (%)
день ($US)
Дубай
29,70
7,8
537
Мекка
18,45
7,4
135
Лондон
17,45
13,7
153
Сингапур
17,02
7,4
286
Бангкок
16,36
13,8
173
Нью-Йорк
16,10
4,1
147
Париж
13,05
16,0
301
Пальма-де-Майорка
11,96
16,2
220
Токио
11,91
7,8
154
Пхукет
10,46
12,6
239

Большое внимание, уделяемое в последние годы вопросам развития городов как туристических
центров и городскому туризму в мире, выявляет
необходимость повышенного внимания к этому
виду туризма и в Молдове. Урбан-туризм может
стать самостоятельным инновационным направлением в международном туризме Молдовы. Анализируя нормативно-регламентирующую базу туризма в Молдове, следует рассмотреть такие документы стратегического характера как концепция, законы, стратегии, национальные планы и
программы. В частности, в Концепции развития
туризма в Республике Молдова до 2005 г. (1997 г.)
не представлено направления по развитию городского туризма. В законах Республики Молдова «O
туризме» (2000 г.) и «Об организации и осуществлении туристической деятельности» (2006 г.) определение урбан (городского) туризма отсутствует. При этом в законах определяющее место отводится сельскому, экологическому и виноградовинодельческому (трансформировавшегося в последние годы в винодельческий) туризму. Как показывает мировая и европейская практика, эти виды туризма редко выделяются как приоритетные,
что свидетельствует о необходимости пересмотреть данный подход в свете современных глобальных тенденций.
Первое обозначение в нормативной базе Республики Молдова термина «городской туризма»
появилось в Стратегии развития туризма «Туризм2020», принятой в 2014 г.. Городской туризм –
типичная форма туризма, практикуемая в городской зоне, которая предусматривает посещение
исторических мест, культурных и развлекательных
объектов [12]. По нашему мнению, эта формулировка не включает ряд значительных аспектов городского туризма, таких как посещение родственников, деловые поездки, посещение города с оздоровительной целью и др. Кроме того, не каждая
такая поездка предусматривает посещение исторических мест, культурных и развлекательных объектов.
В Республике Молдова целесообразно, в первую очередь, стимулировать развитие городского
туризма в рамках создания туристического кластера муниципия Кишинэу, включающего в себя объекты размещения, питания, развлечений, бизнесцентры, лечебно-оздоровительные учреждения и

в

т.д. Урбан-туризм, как инновационное направление международного туризма Молдовы, будет
способствовать расширению использования информационных технологий в процессе предоставления туристических услуг, в частности, онлайнбронирование билетов, гостиничных номеров, информационные табло и терминалы для туристов,
мобильные приложения на разных языках, помогающие туристам освоиться в городе, найти всю
необходимую информацию и заказать различные
услуги (транспорт, питание и др.) и т.д. В свою
очередь, доходы от городского туризма позволят
расширять имеющуюся инфраструктуру, а также
создавать новые туристические объекты.
Заключение. В последнее время вопросам развития урбан-туризма как инновационного направления туристической деятельности уделяется
большое внимание, как на глобальном уровне, так
и уровне регионов и стран. Города занимают все
более важную роль в международном туризме.
Создавая условия для получения культурноисторических впечатлений, занятия бизнесом, отдыха, оздоровления, они притягивают все большее
количество путешественников. Развитие городского туризма охватывает значительный спектр услуг
туристической индустрии мира. Развертывание
процессов туристического обслуживания способствует улучшению городской инфраструктуры,
стимулированию поступления инвестиций, повышению квалификации персонала и внедрению новых инновационных подходов к оказанию туристических услуг.
В Республике Молдова роль урбан-туризма в
современной мировой экономике, а также его инновационность пока еще недооценены. По нашему
мнению, целесообразно внести в действующий
закон «об организации и осуществлении туристической деятельности» определение термина «городской (урбан) туризм», а также обеспечить в
виде отдельных актов законодательное регулирование деятельности в области функционирования
и развития урбан-туризма в Молдове.
В рамках развития городского туризма, как самостоятельного инновационного направления в
международном туризме Молдовы, рекомендуется
разработать национальную программу развития
городского туризма на базе кластерного подхода.
На первом этапе данной программы целесообразно

сфокусироваться на создании туристического кластера в муниципии Кишинэу, включающего в себя
все элементы современной туристической инфраструктуры и функционирующего на базе инновационных решений в сфере услуг с применением
передовых информационных технологий. В после-

дующем с накоплением опыта в рамки программы
должны будут войти, Бельцкий территориальный
узел, Оргеевский центр комплексного туристического обслуживания, Кагульский, Комратский и
приднестровские туристические кластеры.
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АННОТАЦИЯ
Цель исследования предложить методику и провести сравнительный анализ состояния производства
продукции растениеводства в Республике Казахстан и Республике Молдова, обосновать реальные резервы
роста ее эффективности. Показана социально-экономическая значимость продукции растениеводства в современных условиях, приводятся основные показатели производства зерна в объектах исследования за 2004-2017
годы. Представлен анализ состояния отрасли, в котором приводятся данные стабильности производства, а также
среднегодовые показатели прироста продукции в абсолютных и относительных измерениях. В статье представлена также в графической форме динамика валовых сборов и урожайности зерна и в том числе пшеницы, на основании выявленного тренда дана оценка темпов изменения показателей. Выполнен расчет потенциальных показателей урожайности, что позволило выявить реальные резервы наращивания продуктивности полей. Для наглядности фактические показатели урожайности и резервы ее роста представлены в виде графика. Приводятся
также показатели производства продукции основных культур в Республике Казахстан и Республике Молдова за
2017 год. В статье подчеркивается, что выполненный анализ может быть полезен сельскохозяйственным
предприятиям не только в исследуемых регионах, используя при этом предложенную методику для обоснования потенциальных показателей резервов роста урожайности, оценки устойчивости урожайности по каждой культуре и других показателей.
Ключевые слова: зерно, пшеница, урожайность, стабильность, темп роста, график, тренд.
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SUMMARY
The purposes of the study is to proposd a methodology and conduct a comparative analysis of the crop production state in the Republic of Kazakhstan and the Republic of Moldova, to substantiate the reserves of growth of its effectiveness. The socio-economic significance of the crop production in modern conditions is shown, the main aspects of grain
production in the object of research are given for 2014-2017. Here is an analysis of industry state which provides industrial
stability data, as well as the annual average of the production growth in absolute and relative measurement. The article
shows the dynamics of total yield and yield of grain, including the wheat in graphical form; based on the identified trend,
the rate if change assessment of indicators is given. The calculation of potential yield index was carried out which made it
possible to reveal the real reserves for fields productivity increasing. For clarity actual yield index and reserves presented
of a graph. Production factors of the major crops are also given in the Republic of Kazakhstan and Republic of Moldova
for 2017. The article states that the analysis can be useful for agricultural enterprises not only in the studied regions, using
the proposed methodology to justify potential indicators of yield growth reserves, assess the sustainability of yield for each
crop and other indicators.
Key words: grain, wheat, yield, stability, growth rate, graph, trend.
Введение. Продукция растениеводства составляет основу всего сельскохозяйственного производства. Это определяется многосторонними связями производства зерна, технических, овощебахчевых и других культур с сопредельными отраслями сельского хозяйства и промышленности.
Особая роль принадлежит зерну - это не только
продукт питания для населения, но и незаменимый

корм для скота и птицы. Объем производства зерна является основным показателем, характеризующим продовольственную безопасность страны.
От величины объемов производства и реализации
продукции растениеводства зависит сумма прибыли, уровень рентабельности, финансовое положение предприятия, его платежеспособность и другие экономические показатели.
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водства продукции растениеводства по территоАктуальность темы и анализ последних
публикаций. В условиях рыночной экономики вларии, при которой обеспечивается высокая степень
дельцы или пользователи земли сами определяют
использования биоклиматического потенциала
структуру производимой продукции, ее объемы и
территории [3, c. 60-63].
качественные показатели. Однако данная свобода
Среди молдавских авторов следует отметить
действий, к сожалению, часто приводит к отступлеработы докторов хабилитат экономических наук
нию от научно-обоснованных севооборотов, имеюА. Стратан, В. Дога и Е.Тимофти, которые в своих
щих, как правило, решающее значение как с точки
исследованиях разработали и предложили свои
зрения сохранения плодородия почв, так и обеспечеварианты экономического механизма роста эффекния более высокой урожайности и стабильности
тивности зернопроизводства на основе рациональпроизводства продукции. Обеспечение фазы станого использования земли [4,5,6]. Важное значебильного и устойчивого развития растениеводства
ние имеют исследования доктора экономических
становятся, таким образом, определяющей оснонаук Л. Тодорич, направленные на изучение провой эффективного функционирования сельскохоблем устойчивости производства сельскохозяйстзяйственного производства в целом. В связи с этим
венной продукции и оценке уровня стабильности
большой теоретический и практический интерес
продуктивности земель регионов [7].
представляют исследования, направленные на
Целью исследования является объективная
проведения сравнительного анализа состояния
оценка состояния производства продукции растепроизводства продукции растениеводства в региониеводства в субъектах исследования и выявление
нах, расположенных в различных природнона этой основе резервов роста производства проклиматических условиях производства. Квалифидукции.
цировано проведенный сравнительный анализ
Изложение основного материала исследоваслужит основанием для выявления резервов пония. Состояние производства продукции растевышения эффективности отрасли в целом.
ниеводства характеризуется размерами посевных
Вопросы стабильности и неуклонного роста
площадей, валовыми сборами зерна и урожайнопроизводства продукции растениеводства в экостью культур как в целом по группе, так и по отномической литературе рассматривается с различдельным видам продукции.
ных позиций. В частности, в своих публикациях А.
Анализ производства зерновых культур, полуРассказова и Р. Жданова вводят понятие экономиченных во всех категориях хозяйств Республики
ческой эффективности устойчивого землепользоКазахстан и Республики Молдова за последние 14
вания [1, c. 23-25], С. Сиптиц рассматривает пролет показывают, что в среднем за год объем валоблемы сочетания эффективности и устойчивости
вого сбора зерна составил соответственно 17609
функционирования агропродовольственных систыс. т. и 2475 тыс.т., при среднегодовой урожайтем [2, c.56-59], а И. Романенко и Н. Евдокимова –
ности соответственно 11,6 ц/га и 25,9 ц/га (табл. 1
устойчивость и эффективность размещения произи 2).
Таблица 1. Показатели валового сбора зерновых культур в Республике Казахстан и Республике Молдова за 2004-2017 годы (тыс. т)
Год
Республика Казахстан
Республика Молдова
зерновые культуры
пшеница
зерновые культупшеница
ры
2004
12374
9937
2993,7
853,9
2005
13781
11198
2837,9
1056,7
2006
16511
13460
2290,2
691,4
2007
20138
16467
901,9
406,5
2008
15578
12538
3169,5
1286,3
2009
20831
17052
2176,5
736,7
2010
12185
9638
2421,3
744,2
2011
26960
22732
2498,2
794,8
2012
12865
9841
1206,3
495,2
2013
18231
13941
2680,8
1008,6
2014
17162
12997
2922,4
1102
2015
18673
13747
2206,4
922
2016
20634
14985
2993
1293
2017
20585
14803
3353
1251
В среднем
17609
13810
2475
903
Станд. от4144
3475
704
280
клон.
Коэфф. ва23,5
25,2
28,5
31,0
риации, %
Размах ва14775
13091
2451
879,8
риации
Источник: [8 и 9]
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Таблица 2. Показатели урожайности зерновых культур в Республике Казахстан и Республике
Молдова за 2004-2017 годы (ц/га)
Год
Республика Казахстан
Республика Молдова
зерновые культуры
пшеница
зерновые культупшеница
ры
2004
8,8
8,4
27,8
27,5
2005
10
9,5
27,4
26
2006
11,7
11,3
25
23,2
2007
13,3
13
9,4
13,2
2008
10,1
9,7
31,7
31,2
2009
12,6
11,9
23,2
21
2010
8
7,3
26,7
22,9
2011
16,9
16,6
28,1
26
2012
8,6
7,9
13,4
15,8
2013
11,6
10,8
28,2
27,6
2014
11,7
10,9
31,2
31,7
2015
12,7
11,9
23,4
26,7
2016
13,5
12,1
31,6
34,9
2017
13,4
12,4
35,9
37,3
В среднем
11,6
11,0
25,9
26,1
Станд. от2,4
2,4
7,1
6,7
клон.
Коэфф. ва20,6
21,8
27,3
25,7
риации, %
Размах ва8,9
9,3
26,5
24,1
риации
Источник: [8 и 9]
Важно обратить внимание, что структура производимого зерна в объектах исследования существенно отличается. Если в Молдове производство
основной продовольственной культуры – пшеницы – занимает чуть более 1/3 валового сбора зерна,
то в Казахстане –78,4%. Нельзя не обратить внимание также на большую разницу продуктивности
используемых земельных ресурсов при возделывании зерновых культур. В степях Казахстана, как
известно, в силу особых природных условий выращивается самая высокая в мире по своим качественным характеристикам продовольственная
пшеница, но урожайность посевов низкая.
Выясним изменения валового сбора зерна за
исследуемые 14 лет, для чего сравним показатели
2017 года с 2004 годом. Абсолютные изменения
находим по формуле:
Δ ВП =

ВПn − ВП1
n−1

,

(1)

где: ВПn и ВП1 – соответственно показатели
последнего и первого года;
n – число лет исследуемого периода.
Относительный показатель роста (снижения)валового сбора обычно определяют по
формуле:

Δ ВП =

𝑛 −1 ВП𝑛

ВП1

(2)

Используя данные формулы находим, что в
среднем за год валовой сбор зерновых культур
возрос в Республике Казахстан и Республике Молдова соответственно на 631,6 и 27,6 тыс.т. или на
4,0 и 0,9%. Производство основной продовольственной культуры увеличилось соответственно на
374,3 и 30,5 тыс.т или на 3,1 и 3,0% в год.
Урожайность зерновых культур за 14 лет возросла в Республике Казахстан и Республике Молдова соответственно на 0,35 и 0,62 ц/га или на 3,7
и 2,0%,пшеницы соответственно на 0,31 и 0,75ц/га
или на 3,0 и 2,4%.
В таблице 3 сосредоточены индексы роста
(снижения) площадей, валового сбора и урожайности зерновых культур. Используя их, определим
тип производства зерна в субъектах исследования.
В целом рост производства зерна был обеспечен за
счет интенсификации отрасли. Так, в Республике
Молдова с 2004 по 2017 год валовой сбор зерна
возрос в 1,73 раза. Не смотря на некоторое снижение посевных площадей увеличение производства
зерна, было обеспечено ростом урожайности более
чем в 1,8 раза. Следовательно, на лицо преимущественно интенсивный метод возделывания зерновых культур в целом.
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Таблица 3. Индексы роста (снижения) площадей, валового сбора и урожайности зерновых
культур Казахстана и Молдовы(2017 г к уровню 2004г)
Наименование
Молдова
Западно-Казахстанская область
культур
площадь
валовой
урожайность
площадь
валовой
урожайность
сбор
сбор
Зерновые и зер0,95
1,73
1,83
1,09
1,66
1,52
нобобовые
в т.ч. пшеница
0,85
0,98
1,15
1,01
1,49
1,48
Источник: разработано по данным таблиц 1 и 2
В Республике Казахстан так же наблюдается
высокая степень интенсификации отрасли. При
увеличении площадей посева за 14 лет на 9% валовой сбор зерна увеличился почти в 1,7 раза. За
указанный период выход продукции с каждого
гектара посевов зерновых культур и пшеницы возрос в 1,5 раза.
Более наглядное представление о динамике валового сбора зерна можно представить, используя
графический метод (рис.1 и 2). Так, график изме-

нения объема производства продукции зерновых
культур в объектах исследования позволяет утверждать, что в Республике Казахстан среднегодовой объем производства возрос с 14021 тыс. т в
2004 году (-36,35∙1 + 951,7∙1 + 13106) до 19305
тыс. т в 2017 году (-36,35∙142 + 951,7 ∙ 14 +
13106) или на 5284 тыс.т.. Рост производства
зерна за эти годы в Республике Молдова составил
414 тыс.т.

Рис.1. Динамика валового сбора зерна в Республике Казахстан и Республике Молдова за 20042017 годы
Источник: составлено по данным таблицы 1
Аналогичные расчеты показывают, что за годы
исследования производство пшеницы в Казахстане
увеличилось в среднегодовом исчислении с 11228
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тыс. т до 13563 тыс.т или на 2335 тыс.т, в Молдове
– с 102 тыс.т до 1290 тыс.т или на 269 тыс.т.

Рис.2. Динамика валового сбора пшеницы в Республике Казахстан и Республике Молдова за
2004-2017 годы
График динамики урожайности зерновых культур и пшеницы позволяет вывести уравнения
тренда изменений показателей (рис. 3 и 4). На основании этих уравнений легко подсчитать изменения среднегодовых значений продуктивности полей. Так, в Казахстане уравнение тренда показывает, что урожайность зерновых культур в среднего-

довом исчислении возросла с 10,1 ц/га в 2007 году
до 13,2 ц/га в 2017 году, т.е продуктивность полей
на посевах зерновых культур увеличилась за 14
лет почти на 1/3. В Молдове данный рост достиг
1/4. Аналогичная тенденция отмечается и при анализе урожайности пшеницы. В Казахстане и Молдове рост продуктивности полей превысил 37%.

Рис.3. Динамика урожайности зерновых культур в Республике Казахстан и Республике Молдова за 2004-2017 годы
Продолжая анализ состояния производства
При определении показателей «к», следует попродукции растениеводства, важно выявить полученные расчетные величины округлять до целой
тенциальные показатели отрасли.
величины. Например, из 14 анализируемых лет в
Показатели потенциальной производительнорасчет принимаем наивысшие показатели четырех
сти земли, характеризующие выход продукции с
лет (к = 14 = 3,7).
единицы площади отдельных культур за опредеПотенциал продуктивности земли составляет в
ленный период, рекомендуется рассчитывать по
соответствии с формулой 3 в Республике Казахформуле:
стан при производстве:
4
- зерновых культур 16,9 ∙ 13,5 ∙ 13,4 ∙ 13,3 =
к
Упот = П , ц/га
(3)
14,2 ц/г,
- пшеницы - 4 16,6 ∙ 12,4 ∙ 12,1 ∙ 11,9 = 13,1
где: к = Т (Т – число лет в анализируемом пец/га.
риоде);
В Республике Молдова эти показатели значиП – произведение наивысших показателей
тельно выше:
урожайности за«к» лет.

4

по
зерновым
35,9 ∙ 31,6 ∙ 31,7 ∙ 31,2 = 32,5 ц/га,

культурам

- по пшенице 4 37,3 ∙ 34,9 ∙ 31,7 ∙ 31,2 = 33,7
ц/га.

Рис.4. Динамика урожайности пшеницы в Республике Казахстан и Республике Молдова за
2004-2017 годы
Источник: составлено по данным таблицы 2
Приведенные данные свидетельствуют о
том, что показатели потенциальной урожайности
зерновых культур и пшеницы были использованы
в Молдове соответственно на 80,0% и 78,3% , в
Казахстане – соответственно на 81,7% и 84,0%.
Потенциальный уровень продуктивности земельных
ресурсов определяется как сумма фактической урожайности (Уф) и реального резерва ее роста (ΔУ):
Упот = Уф + ΔУ

Наличие показателей потенциальной и
фактической урожайности возделываемых культур
позволяет землепользователям выявлять имеющиеся резервы наращивания продуктивности земли и на этой основе принимать меры по увеличению объемов валовых сборов продукции растениеводства (рис.5).

(4)

Рис.5. Показатели фактической урожайности и резервы ее роста при производстве зерновых
культур и пшеницы в Республике Казахстан и Республике Молдова в среднем за 2004 -2017 годы
Источник: расчеты авторов
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Состояние производства овощей, бахчевых
культур, картофеля и плодов за 2017 год представлено на рисунке 6. Приведенные данные свидетельствуют о том, что лишь производство плодов в

Республике Молдова превышает показатели Республики Казахстан почти в 2,9 раза. По остальным
видам продукции у молдавских фермеров показатели значительно ниже.

Рис.6. Динамика валового сбора продукции основных культур в Республике Казахстан и Республике Молдова за 2017 год
В завершении отметим, что на повышение
этим самым смягчить негативное влияние неблаэффективности производства продукции растениегоприятных
погодно-климатических
условий
водства в современных условиях определяющее
и/или сполна использовать их особенности в ревлияние оказывает более полное использование
гионе.
потенциала и плодородия земельных ресурсов и
Приведенный сравнительный анализ состояния
обеспечение на этой основе существенной прибавпроизводства продукции растениеводства в Рески урожайности возделываемых культур.
публике Казахстан и Республике Молдова может
Важно также каждому хозяйству подобрать опбыть полезен сельскохозяйственным предприятитимальную структуру посевов, обеспечивающую
ям не только в исследуемых регионах, используя
наиболее благоприятные условия выращивания
при этом предложенную методику для обосновакультур, и добиться надлежащего качества провения потенциальных показателей резервов роста
дения всех технологических операций как основы
урожайности, оценки устойчивости урожайности
достижения высоких показателей урожайности. И
по каждой культуре и других показателей.
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АННОТАЦИЯ
В статье проводится анализ показателей состояния и динамики развития рынка международных туристических услуг Одесского региона: динамика количества туристов за последние годы; структура туристов; структура туристических потоков; средства размещения региона; динамика доли внешней торговли
туристическими услугами; поступления от туризма в ВРП и т.д. Также обобщаются факторы, определяющие
его основные тренды.
Ключевые слова: туристические услуги, туристические потоки, туристическая инфраструктура, поступления от туризма, структура туристов.
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SUMMARY
The article analyzes the indicators of the condition and dynamics of the development of the international
tourist services market in the Odessa region: the dynamics of the number of tourists in recent years; tourists` structure; structure of tourist flows; accommodation facilities of the region; the dynamics of the share of foreign trade in
tourism services; receipts from tourism in GRP, etc. It also summarizes the factors that determine its main trends.
Key words: tourist services, tourist flows, tourist infrastructure, tourism receipts, structure of tourists.
Актуальность темы. Устойчивое развитие
экономики страны напрямую связано с рациональным развитием ее отраслей - максимально эффективное использование природных и приобретенных конкурентных преимуществ является залогом
успеха на мировой экономической арене. Для Украины одной из перспективных сфер для дальнейшего развития можно считать рекреационную.
Весьма перспективен с этой точки зрения Одесский регион, где в наличии есть все природные
факторы, которые могут быть использованы для
развития данной отрасли. Совершенствование
рекреационной отрасли региона и успешная торговля на мировом рынке туристических услуг требует от власти решения многочисленных проблем,
сдерживающих развитие международного туризма, для чего необходимо проводить регулярный
анализ состояния и динамики рынка международных туристических услуг, а также факторов, ока-
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зывающих на них позитивное и негативное влияние.
Анализ научных публикаций. Проблемы совершенствования и развития международной торговли туристическими услугами отражены в научных трудах украинских и зарубежных ученыхэкономистов, среди которых Н.М. Ветрова [1],
О.М. Тищенко, А.Л. Дуленко и Н.Б. Петрова [2],
А.А. Левицкий [3], Т. Рифай [4], Х. Сойсал-Курт
[5] Жд. К. Холловей и Н. Тейлор [6] и др. Однако
проблема развития международной торговли туристическими услугами является динамичной, поэтому требует постоянного мониторинга и изучения для предоставления рекомендаций по совершенствованию региональной торговли услугами в
отдельных административных единицах Украины.
Целью работы является анализ состояния и
динамики развития рынка международных туристических услуг Одесского региона, а также

обобщение факторов, определяющих его основные
тренды.
Изложение основного материала. Долгосрочная стратегия развития туризма и курортнорекреационной сферы Одесской области предполагает достижение главной цели - превращение
туристической сферы в бюджетообразующую отрасль и развитие региона как крупного международного туристического центра [7].
Территория Одесской области, прежде всего ее
приморская полоса, имеет высокий рекреационный потенциал, в частности, теплый климат, мор-

ские пляжи, лечебные грязи, источники минеральных вод, уникальные природные комплексы, акватории лиманов и озер. Сочетание этих факторов
создает условия для обеспечения конкурентоспособности региона на рынке международных туристических услуг.
Главным показателем для анализа туристического региона является количество прибывших
туристов. С помощью статистических данных
можно отследить тенденции туристических показателей Одесского региона. Динамика количества
туристов за последние 5 лет приведена на Рис. 1.
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Рис. 1. Динамика количества туристов, посетивших Одесской области
в 2014-2018 гг.
Источник: составлено по данным [8]
Видим, что выездной туризм в 2015 году сократился на 55% по сравнению с 2014 годом. Начиная с 2015 года, наблюдается стремительный
рост туристических потоков в Одесской области. В
2018 темпы роста несколько замедлились, но сама
тенденция к росту туристических потоков сохранилась.
Еще одной положительной характеристикой
туристического сектора региона стало то, что он
стал самым посещаемым иностранными туристами
регионом Украины в летний сезон. В зимний период поток как внутренних, так и иностранных
туристов уменьшается, так как больше людей выбирают Западные регионы Украины или иностранные курорты с более теплым климатом.
В 2017 году по сравнению с 2016 туристический поток в Одесскую область вырос почти на 1

млн. человек. В 2018 году наблюдался приезд в
около 6300000 туристов. Местные бюджеты собрали 9 млн. грн. туристического сбора - по сравнению с 2016 годом поступления выросли почти
на 2 млн. грн. Наибольшие суммы туристического
сбора получил бюджет Одессы – 5600000 грн. или
почти 62% от общей суммы поступлений.
В целом, Одесская область имела долю размером 26% общей суммы туристического сбора всей
страны [9]. За первое полугодие 2018 года сумма
туристического сбора в Одесском регионе выросла
на 24,1%. Среди административных единиц Украины Одесская область заняла 4-е место по размеру туристического сбора, поступившего в местные бюджеты (Рис. 2.).
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Рис. 2. ТОП-5 областей по сумме туристического сбора в I полугодии 2018 г.
Источник: составлено по данным [10]
Теперь рассмотрим структуру туристических
потоков региона. В структуре туристических потоков по странам происхождения в области преобладают внутренние туристы. Доля иностранных

туристов в общем потоке в 2017 году составила
29% (1653 тыс. чел.), что является достаточно высоким показателем (Рис. 3).
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Рис. 3. Структура туристов Одесского региона, 2018 г.
Источник: составлено по данным [9]
Итак, абсолютное большинство туристов - украинцы. Поэтому важно определить меры, с помощью которых можно поднять туристическую
привлекательность региона именно для иностранных туристов.
Географическая структура внешних туристов
показала, что больше внешних туристов приезжает
из Российской Федерации. Вместе с Молдовой
Россия обеспечивает 30% иностранных туристов.
Следующие 8 стран по наибольшей посещаемости
составляют 7%. Это говорит о том, что структура

внешних туристов недостаточно дифференцирована, и нужно направлять силы на привлечение туристов из других стран мира.
В последние два года количество туристов в
Одесской области увеличивается после того как
достигла своего минимума в 2014 году - 43382
человека. Такой спад был вызван в основном
внешними факторами, такими как политическая
нестабильность
в
стране,
девальвация
национальной валюты, мировая финансовая
нестабильность и др.
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Рис. 4. Структура туристических потоков Одесской области за 2000-2017 гг.
Источник: составлено по данным [11]
Как видим, структура туристических потоков в
Одесскую область значительно менялась на протяжении XXI века. В начале (до 2004 года) в
структуре туристических потоков значительно
превосходили внутренние туристы. Но с 2004 года
количество внутренних туристов резко упало и
главную роль в структуре стали играть именно
иностранные туристы. Однако до последних лет

доля их постоянно падала и сейчас занимает наименьший процент в структуре туристических потоков региона.
Чтобы получить представление о возможностях
региона принимать туристов, проанализируем
обеспеченность средствами размещения. (Таблица
1).

Таблица 1. Средства размещения Одесского региона, 2018 г.
Всего
615
Количество средств размещения, ед.

Отелей

245

Специализированных средств

370

Всего
Отелей
Специализированных средств
Всего
Количество размещенных
Отелей
лиц/год
Специализированных средств
Источник: составлено по данным [11]
Количество мест, ед.

Согласно данным, Одесский регион является
достаточно обеспеченным средствами коллективного размещения туристов и способен удовлетворить растущий спрос. И хотя нет острой необходимости увеличивать количество средств коллективного размещения, есть смысл повышать их качественные характеристики (комфорт, качество
обслуживания, дополнительные услуги и т.п.).
Большинство сертифицированных Минэкономразвития отелей имеют 4 или 5 звезд в сочетании с
относительно небольшими ценами по сравнению с
популярными курортами мира, средства коллективного размещения в Одесском регионе имеют

62488
16568
45920
586120
325982
260138

потенциал к удовлетворению потребностей широкого сегмента путешественников. Однако в глаза
бросается дисбаланс в количестве средств коллективного размещения между Одессой и Одесской
областью. Это означает, что в области наблюдается нехватка гостиниц, которые могут обеспечить
высокий уровень услуг по размещению иностранных туристов. Также нужно отметить, что экспорт
туристических услуг занимает 4,8% в структуре
экспорта услуг Одесского региона, а импорт - 6,2%
в структуре импорта. Посмотрим на динамику
этих показателей на Рис. 5.
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Рис. 5. Динамика доли внешней торговли туристическими услугами
Одесского региона, 2014-2017 гг.
Источник: составлено по данным [11]
Доля поступлений в ВРП от туристической отрасли в Одесском регионе значительно выше, чем
в среднем по Украине, что означает, во-первых,
что туристический сектор достаточно развит, вовторых, что он является важным для экономики
региона. Однако внешняя торговля туристическими услугами Одесского региона занимает стабильно небольшую долю в общей структуре внешней
торговли услугами (3-6%).
В структуре ВРП видим, что прямые поступления от туризма растут после кризисного периода
2013-2014 гг., а также превышают долю таких поступлений, в общем, по стране. Из этого следует,
что туристическая отрасль Одессы является перспективной для развитой по сравнению с другими
областями Украины.
Итак, хотя Одесский регион и не занимает ведущие позиции среди других регионов страны в
количестве обслуженных туристов (по всем показателям уверенно лидирует г. Киев), но стабильно
находится в пятерке лидеров, тоже является положительным показателем.
Туристическая отрасль связана со многими
сферами хозяйства региона и социальноэкономической жизни населения. Поэтому на туризм влияет значительное количество факторов,
которые могут влиять как положительно, так и
отрицательно. Они определяют направление и
темпы развития торговли туристическими услугами. К сильным сторонам туристической отрасли
Одесского региона, которые способствуют развитию внешней торговли услугами в этом секторе,
можно отнести.
Во-первых, благоприятные климатические и
географические условия. Одесская область расположена в Южной части Украины и имеет значительную протяженность береговой линии Черного
моря - 300 км. Доступ к морю не только позволяет
создавать рекреационные объекты для привлечения туристов, но и стимулирует дополнительный
прирост иностранного туристического потока с

помощью портов. Климат Одесского региона
очень благоприятный для летнего туризма.
Во-вторых, важнейшим фактором для морского
летнего туризма является наличие пляжей - больше половины береговой линии Одесской области
является пляжной территорией (170 из 300 км).
Кроме того, Одесса и Одесская область имеют
богатую историю. Это позволило сформировать
культурную базу, которая отличается разнообразием. В области насчитывается 71 памятник градостроительства и архитектуры, 2 памятника истории, 4 памятника монументального искусства, 14
памятников археологии. Своеобразие туристического комплекса области определено многочисленными достопримечательностями разных времен с известными историко-культурными памятниками архитектуры, театрами и музеями.
Одесса имеет четко выраженный имидж города. Также проведен брендинг города, присутствуют фирменный символ, фирменный шрифт и др.
Все это повышает привлекательность города как
туристической дестинации [12].
Но существуют и определенные серьезные ограничения, препятствующие развитию Одесского
региона для иностранных туристов. Прежде всего,
существует значительный разбег между привлекательностью природно-рекреационных ресурсов и
обеспеченностью объектами туристической инфраструктуры. Имеет место явление «тенизации»
малого и среднего бизнеса в сфере туризма, что
является препятствием на пути ее легального расширения и развития.
Недостаточная инфраструктура наблюдается и
в развитии делового туризма. В городе существуют только 40 залов, которые можно использовать
для проведения деловых встреч, из них только 20
залов вместимостью более 100 человек, а 16 залов
помещает немногим более 200 человек. Как показывает анализ данных, конференции и конгрессы в
европейских городах проходят там, где есть залы
вместимостью около 1000 человек.

Кадровая обеспеченность туристического сектора составляет еще одну проблему. Наблюдается
недостаточное количество именно высококвалифицированных кадров. Плохо развита система
стажировок и переподготовки работников в сфере
туризма. Качество предоставления туристических
услуг на иностранных языках значительно ниже,
чем на украинском.
С точки зрения субъектов туристической деятельности в Одесском регионе ограничением для
ведения внешнеэкономической деятельности является недостаточная информационная обеспеченность. Отсутствует единая база данных, предоставляющие информацию о состоянии туристического рынка и тенденциях его развития. Еще одним ограничением для иностранных туристов при
выборе Одесского региона в качестве места отдыха является недостаточно развитая система информационного сопровождения туристической
деятельности.
Кроме внутренних факторов, на которые можно воздействовать на региональном отраслевом
уровне, существуют и внешние, то есть те, которые существуют независимо от самого туристического сектора Одесского региона, однако оказывают на него влияние. Они могут носить как положительный, так и отрицательный характер.
Среди положительных внешних факторов, т.е.
возможностей, которые можно использовать для
развития внешнеторговой деятельности в сфере
туристических услуг, можно отметить ряд таких.
Во-первых, это подписание Соглашения об ассоциации Украины с ЕС и создание Зоны свободной торговли. Это дает возможности для расширения внешнеэкономической деятельности в направлении стран ЕС в области туризма Одесского региона в частности. Благодаря этому становится
возможным сотрудничество в направлении гармонизации стандартов предоставления туристических услуг, упрощение предоставления услуг иностранным субъектам, что будет способствовать
увеличению туристических потоков из стран ЕС.
Установление безвизового режима пересечения
границы с ЕС дают возможности для выездного
туризма, импорт туристических услуг также приобретает значительные перспективы для роста.
Другим положительным внешним фактором
для развития туризма является стремительное раз-

витие в мире дешевых авиалиний, так называемых
«low-cost». Это делает путешествия из других
стран в разы менее затратными, что можно использовать для увеличения внешнего туристического потока в Одесский регион.
Также наблюдается активизация позиции местной власти - проводятся работы по реконструкции
и созданию новых мест отдыха, регион был представлен на многочисленных международных выставках и конференциях в Польше, Китае, Румынии и др. [12].
Относительно низкие цены в Украине (по сравнению с ценами на европейских курортах) также
делают Одесский регион привлекательным местом
для путешествия.
Важно теперь отметить и угрозы, которые существуют во внешней среде. Нестабильность украинской валюты представляет угрозу для всех
субъектов туристической деятельности в регионе.
Это является препятствием на пути к ведению активности на украинском рынке туризма путем создания высокой неопределенности и рисков.
Еще одной угрозой, которую невозможно избежать является конкуренция со стороны других
регионов Украины и со стороны других стран. В
разрезе морского туризма ближайшую конкуренцию составляют курорты Египта, Турции и Болгарии.
Выводы. Таким образом, анализ показателей
внешнего туризма за последние годы дал возможность отметить положительные тенденции в развитии этой отрасли. Наблюдается заметное восстановление туристической активности после провального в плане туризма 2014 года. Увеличилось
общее количество туристов, прибывших в Одесский регион, количество туристов, которые обслуживались субъектами туристической отрасли,
выросли поступления от туризма в ВРП.
Однако последние годы продолжает наблюдаться тенденция к снижению доли иностранных
туристов, что требует разработки новых методов и
концепций для привлечения иностранного сегмента туристов. Возможность разработать определенную стратегию развития должна быть основана на
факторах, оказывающих позитивное и негативное
влияние, а также с учетом определенных возможностей и угроз.
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REZUMAT
Familia rămâne totuşi principalul cadru de dezvoltare a copilului, iar felul în care îşi îndeplineşte funcţiile
specifice influenţează printr-o paletă de factori funcţionarea societăţii în ansamblu.
Actualitatea acestui subiect este determinată de situaţia din societatea contemporană care se confruntă cu o
problemă gravă, aflată, din păcate, în plină ascensiune, şi anume abuzul asupra copilului, problemă care preocupă şi
alarmează societatea, şi mai ales profesioniştii din domeniul protecţiei copilului şi a familiei.
Insuficienta cunoaştere teoretică a termenilor, conceptelor, teoriilor care ţin de problematica abuzului asupra copilului, a consecinţelor acestor fenomene asupra dezvoltării copilului, lacunele legislative în protecţia copilului, numărul relativ redus al specialiştilor formaţi şi cu experienţă practică în acest domeniu, constituie, pe lângă
complexitatea şi dificultatea intervenţiei în astfel de cazuri, adevărate obstacole în calea diminuării şi prevenirii abuzului şi neglijării copilului.
Maltratarea şi abuzul în cadrul familiei afectează dezvoltarea copilului în dimensiunile sale esenţiale.
Efectele acestor fenomene sunt profunde şi nefaste, însoţind copilul de-a lungul vieţii sale. Cunoaşterea şi
înţelegerea nevoilor copilului în funcţie de etapele de dezvoltare ale acestuia, de către părinţii şi adulţii cu care el
interacţionează, reprezintă posibilitatea de a relaţiona corect cu el şi de a sesiza elementele unor traume, acţionând
profilactic şi terapeutic.
Având în vedere considerentul că nu trebuie ca părinţii să vadă copilul ca şi un bun al lor, ci ca pe o persoană cu propria personalitate, consider că este necesar a se interveni acolo unde familia dă greş în educarea şi creşterea copilului. Această intervenţie trebuie să fie în interesul suprem al copilului, dar şi în interesul familiei.
Pentru a preveni şi a combate abuzul asupra copilului, specialiştii din domeniul protecţiei copilului, părinţii, cadrele didactice, comunitatea, va trebui să mediteze mai des şi să răspundă la următoarea întrebare: De ce trebuie să schimbăm ceva?:
• A lovi copilul este o violare a drepturilor lui fundamentale ca fiinţă umană;
• Pedeapsa fizică este o practică periculoasă, cauzând uneori vătămări „ accidentale" grave sau degenerând într-un comportament cunoscut ca abuz asupra copilului;
• Pedeapsa fizică aplicată copilului determină preluarea de către acesta a unor atitudini şi comportamente violente - violenţa naşte violenţă;
• Pedeapsa fizică nu-1 învaţă nimic pozitiv pe copil;
• Copilul neglijat este marcat de o atitudine de indiferenţă sau timiditate şi de incapacitatea de a-şi organiza activitatea liber.
Cuvinte cheie: violență domestica, adolescent abuzat, modelare de comportament, intervenție psihologică.
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SUMMARY
The family remains, however, the main framework for child development, and the way in which it performs its specific functions influences the functioning of the society as a whole through a variety of factors.
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The reality of this issue is determined by the situation in the contemporary society that is facing a serious
problem, unfortunately in full ascendance, namely child abuse, a problem that concerns and alarm society, and especially professionals in the field of child protection and family.
The lack of theoretical knowledge of the terms, concepts, theories related to the problem of child abuse, the
consequences of these phenomena on the child's development, the legal shortcomings in child protection, the relatively small number of trained specialists and practical experience in this field constitute, besides the complexity and
the difficulty of intervening in such cases, real obstacles to diminishing and preventing child abuse and neglect.
Maltreatment and abuse within the family affect the development of the child in its essential dimensions.
The effects of these phenomena are profound and unfavorable, accompanying the child throughout his life.
Knowing and understanding the child's needs according to his developmental stages, by the parents and adults with
whom he interacts, is the opportunity to relate to him correctly and to trace elements of trauma, acting prophylactically and therapeutically.
Considering the fact that parents should not see the child as a good of their own, but as a person with their
own personality, I think it is necessary to intervene where the family fails to educate and raise the child. This intervention must be in the best interests of the child, but also in the interest of the family.
To prevent and combat child abuse, child protection specialists, parents, teachers, the community will have
to meddle more often and answer the following question: Why do we need to change something?:
• To strike a child is a violation of his fundamental rights as a human being;
• Physical punishment is a dangerous practice, sometimes causing serious "accidental" injuries or degenerating into a behavior known as child abuse;
• The physical punishment imposed on the child determines the taking of violent attitudes and behaviors violence generates violence;
• Physical punishment teaches nothing positive about the child;
• The neglected child is marked by an attitude of indifference or shyness and the inability to organize his /
her free activity.
Key words: domestic violence, abused adolescent, behavioral modeling, psychological intervention.
Maltratarea și abuzul față de adolescenți în cadrul
intrafamilial este o realitate a societăţii în care trăim.
Având în vedere faptul că nu trebuie să vedem copilul
ca pe un bun al adultului, în special al părintelui, ci ca
pe o persoană umană, trebuie să învăţăm să luăm atitudine ori de câte ori este nevoie pentru a oferi sprijin
„ fiinţei fragile" care constituie viitorul societăţii noastre.
Prevenirea neglijării şi abuzului trebuie să constituie un obiectiv primordial al protecţiei copilului. Statisticile ne arată că aceste fenomene există, dar ceea ce
este îngrijorător e că sunt în creştere. Mai mult, în
ultimii ani mass-media ne-a obişnuit cu ştiri ce vizează neglijarea şi abuzul asupra copilului: copil ţinut în
cuşcă, copiii arşi de vii în locuinţă din cauza neglijenţei părinţilor care îi lasă închişi în casă şi nesupravegheaţi, şi exemplele ar putea continua [1].
Fenomenul schimbării sociale este adesea încărcat
şi de efecte negative: şomaj, inflaţie, sărăcie, corupţie
etc., şi implicit acestea influenţează climatul familial,
precum şi comportamentul părinţilor faţă de copil.
Pornind de la această realitate şi de la convingerea
personală că fiecare copil are dreptul la şanse egale,
un climat familial favorabil dezvoltării fizice şi
psihoindividuale şi la o educaţie corespunzătoare, mam decis să realizez acest studiu.
Trăirea unor comportamente abuzive în copilărie,
pot duce la formarea unor copii sau adulţi, care să nu
ştie prea multe despre ceea ce înseamnă siguranţă şi
recunoştinţă - părinţi care nu sunt capabili să transmită
propriilor copii ceea ce nu au primit ei înşişi şi copii
care sunt în pericol de a fi copleşiţi de sarcina creşterii
şi educării generaţiei viitoare [2].
Copiii îşi folosesc propriile resurse pentru a supravieţui şi a face faţă cât de bine haosului zilnic, lipsei
de siguranţă, indiferenţei, respingerii şi exploatării lor
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de către adulţi. Adulţii, prea împovăraţi de propriile
lor conflicte, crize şi trebuinţe nesatisfăcute, sunt incapabili în a reuşi să fie nişte părinţi atât de buni precum şi-au dorit să fie.
Procesul de recunoaştere a acestor probleme, atât
de către profesionist, cât şi de societate, în general nu
începe nici pe departe cu momentul în care, pur şi
simplu, problemele, situaţia şi suferinţele vieţii acestor
copii şi ale părinţilor lor sunt luate în considerare [3].
Ne confruntăm cu mai multe probleme, atunci
când încercăm să facem faţă problemelor maltratării.
Iar aceasta se întâmplă din mai multe motive. Copiii
care cresc în familii violente dezvoltă comportamente
şi o condiţie fizică ce-i fac uşor de recunoscut. Ei prezintă:
— probleme fizice, boli inexplicabile, expunerea
la accidente în casă şi în afara casei, dezvoltare fizică
mai lentă;
— probleme emoţionale şi anxietate mărită, simţământ de culpabilitate, frica de abandon, izolare, mânie, frică de răniri şi moarte;
— probleme psihologice: neîncredere în sine, depresie, comparare cu viaţa mai fericită a colegilor;
— probleme de comportament: agresivitate sau
pasivitate la agresiunile celorlalţi, probleme cu somnul, enurezis, bătăi, fugă de acasă, sarcini la vârste
mici, relaţii pentru a scăpa de acasă, mutilare, consum
de droguri şi alcool, comportament defensiv cu minciună;
— probleme şcolare - neîncredere, eliminare,
schimbări bruşte în performanţele şcolare, lipsă de
concentrare, lipsă de manieră socială;
— identificare cu eroi negativi [4].
Abuzul afectează un mare număr de copii fără apărare, prin diferite forme de privare. Acesta îi afectează,

de asemenea, şi pe adulţii, care şi-au trăit propriile
neajunsuri, frustrări sau speranţe spulberate ca părinţi.
Abuzul este un fenomen complex şi întotdeauna generator de durere, care necesită o descriere amănunţită
[5].
Definirea fenomenului de maltratare și abuz a preadolescentului poate fi făcută din mai multe puncte de
vedere: juridic, al intervenţiei, medical, cultural, psihologic. Există câteva definitorii ale maltratării preadolescentului (A. Muntean):
- Raport inegal de foarte între victimă şi agresor;
- Victima, preadolescentul, se află în îngrijirea
agresorului;
- Agresorul are un proces permanent la victima ;
- Imoralitatea /iresponsabilitatea agresorului;
- Efectele sunt asupra dezvoltării preadolescentului: încetinirea, stoparea sau regresia în dezvoltarea
preadolescentului.
- Maltratarea poate fi produsă prin omisiunea
unor nevoi ale preadolescentului (neglijare) sau prin
comiterea unor acte agresive împotriva preadolescentului (abuz);
- Abuzul se face cu intenţie distructivă;
- Neglijarea are loc de obicei pe un fundal al indiferenţei şi ignoranţei părintelui vis - a - vis de nevoile preadolescentului [6].
În diferite ţări, de către diferiţi specialişti şi comunităţi maltratarea este denumită diferit: abuz, violenţă (familială/domestică), agresiune, tortură, comportament imoral, neadecvat etc. [7].
În 1988, în lucrările pregătitoare ale legii (din
punct de vedere juridic) referitoare la prevenirea relelor tratamente şi a protecţiei preadolescentului din
Franţa, comisia de lucru a utilizat ca definiţie de lucru
pentru preadolescentul maltratat următoarea aserţiune:
"Preadolescentul victima a părintelui sau a adultului care îl are în grijă, fie prin acte brutale voluntare
comise contra preadolescentului fie prin omisiunea
intenţionată a îngrijirilor, fapte care conduc la răniri
fizice sau comportamentale, mai greu de evidenţiat
pentru ca nu lăsa urme fizice: brutalităţi controlate,
comportamente sadice, manifestări rejetante, dispreţuitoarea faţă de preadolescent, abandon afectiv; exigente disproporţionate faţă de capacităţile preadolescentului ...ca şi abuzul sexual. Toate acestea afectează
dezvoltarea psihoafectivă a preadolescentului putând
duce pana la distrugerea corporală a preadolescentului" (Divert, Heleine, Morellec; A. Muntean 1999) [8].
Violenţa domestică (VD) este considerată de către
O.M.C.T, în raportul lor din 1999 (A. Muntean) [9]:
Din punct de vedere al intervenţiei în maltratare se
identifică două categorii de copii:
 Copii în situaţii de risc de maltratare. Reperarea precoce a riscului poate conduce la măsuri care să
prevină producerea maltratării. În general necesită un
sprijin pentru familie.
 Copii victime ale maltratării: In general se
evaluează locul, forma, asocierea leziunilor, în relaţii
cu vârsta preadolescentului şi cu mărturiile preadolescentului (explicite sau implicite, în comportamentul
preadolescentului). Adesea prin îndepărtarea preado-

lescentului de relaţia maltratantă semnele dispar ceea
ce constituie o dovadă în plus a maltratării. Se pot
identifica trei forme diferite de abuz şi neglijarea preadolescentului, abuzul fiind varianta activă a maltratării preadolescentului, prin comiterea de acte, neglijarea reprezintă varianta pasivă - prin omiterea de acte
de îngrijire a preadolescentului. Amândouă pot fi:
emoţionale, fizic şi sexual [10].
Din punct de vedere clinic o definiţie larg acceptată a violenţei domestice (din familie) este aceea
formulată de Sfark şi Fliteraft (1996): „Violenţa domestică este o ameninţare sau provocare petrecută în
prezent sau în trecut, a unei răniri fizice în cadrul relaţiei dintre partenerii sociali, indiferent de statutul lor
legal sau de domiciliu. Atacul fizic sau sexual poate fi
însoţit de intimidări sau abuzuri verbale; distrugerea
bunurilor care aparţin victimei, izolarea de prieteni,
familie sau alte potenţiale surse de sprijin; ameninţări
făcute la adresa altor persoane semnificative pentru
victima, inclusiv a copiilor; furturi; controlul asupra
banilor, lucrurilor personale ale victimei, alimentelor,
deplasărilor, telefonului şi a altor surse de îngrijire şi
protecţie" [11].
Din punct de vedere medical, abuzul faţă de preadolescent e definit ca "rănirea fizică sau mintală, abuz
sexual, neglijarea sau orice altă formă de maltratare a
unui preadolescent sub vârsta de 18 ani de către o persoană care o responsabilă de bunăstarea şi sănătatea
preadolescentului".
În cultura noastră a-ţi bate preadolescentul semnifică: „a face om din el" şi un percept educaţional te
învaţă „să nu ascunzi bâta de preadolescent". Se ştie
că „unde dă mama creşte", iar „bătaia e ruptă din rai",
„preadolescentului îi dai o mamă de bătaie" etc. După
cum vedem mentalitatea se instalează în golul lăsat de
ignoranţă [12].
Sub aspect psihologic, mecanismul de producere a
maltratării preadolescentului precum şi consecinţele
nu diferă fundamental de la o societate la alta. Ceea ce
diferă sânt: formele, frecvenţa de manifestare a maltratării preadolescentului. ( 28, p.33). Ea include definitoriile descrise anterior.
În psihologie există o multitudine a explicaţiilor
violenţei: aşa deci, psihanaliza vede în ea transferarea
de către individ a tendinţei primitive spre moarte ("instinctul morţii", Freud). Neobehaviorismul consideră
că violenţa este consecinţa la frustrare retrăită de personalitate în procesul social al învăţării (J. Dollard, N.
Miller, A. Bandurra). Interacţionismul o vede ca urmare a "conflictului de interese" obiectiv, a "incompatibilităţii scopurilor" a personalităţilor aparte şi grupurilor sociale.(D. Campbell, M. Sheriff). Cognitivismul
consideră violenţa ca rezultatul "disonanţelor" şi "necorespunderilor" în sfera de cunoaştere a subiectului
(L. Festingher, G. Teshfel) ( Sâroied) [13].
Ş. Ionescu menţionează că pragul dincolo de care
putem vorbi de maltratare e subiectiv şi este condiţionat de diferite variabile:
1. Limita morală între bune tratamente si maltratare. Este greu de stabilit limita între normal şi patologic, fie că este vorba despre lipsa de îngrijiri, modul
de a exprima afecţiunea sau pedepsele aplicate (limita
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intensităţii acceptabile unei palme date unui preadolescent neascultător).
2. Durata actului de maltratare. Toate familiile
trăiesc perioade de tensiune, moment în care părinţii
pot acţiona nepotrivit.
3. Contextul socio-cultural în care trăieşte preadolescentul. Este clar că nu exista o idee universal valabilă referitoare la cea mai buna metodă de a creşte un
preadolescent, depinde şi de valorile culturale în care
trăieşte preadolescentul [14].
Apărut în limba franceză de abia în 1987, cuvântul
"maltratare" face referinţă la relele tratamente ale
căror victime pot fi copiii: violenţele fizice, psihologice, neglijările grave, abuzurile sexuale etc.
Există o nevoi de a clarifica conceptul de maltratare în relaţie cu abuzul asupra preadolescentului. Termenul de abuz asupra preadolescentului a fost folosit
prima dată pentru a descrie "preadolescentul bătut"
(Kempe 1962). Conceptul a fost extins în mod constant. Oricum am ales să folosesc conceptul de maltratare într-un înţeles atât de cuprinzător. Folosind cuvântul maltratare, ne referim la părinţi sau persoane
care îngrijesc preadolescentul într-un asemenea mod
încât îi produc acestuia vătămări fizice sau emoţionale, sau. neglijează preadolescentul într-un asemenea
grad încât starea sănătăţii sale fizice şi /sau emoţionale
precum şi dezvoltarea sa, sunt în pericol [15].
Copiii expuşi maltratării formează un grup foarte
eterogen. În literatura de specialitate există o diferenţiere uzuală între patru tipuri de maltratare:
1. copii expuşi abuzului fizic;
2. copii neglijaţi;
3. copii expuşi abuzului emoţional;
4. copii expuşi abuzului sexual.
Aceste categorii nu exclud una pe cealaltă. Mai
degrabă apare întrebare: care formă este dominantă?
Un preadolescent expus abuzului fizic se întâmplă ca
adesea să fi fost expus anterior abuzului emoţional.
Dacă un preadolescent este neglijat o perioadă suficientă de lungă, există posibilitatea ca acesta să prezinte
un comportament agresiv, care, de asemenea, poate
predispune la abuz fizic. Copiii expuşi abuzului sexual, sunt, de asemenea, abuzaţi emoţional şi de multe
ori sunt abuzaţi fizic [16].
Tipuri de abuz faţă de copii: simptomologie şi
consecinţe.
A. Copiii abuzaţi fizic.
Categoria copiilor abuzaţi fizic îi include pe cei care au fost răniţi în mod deliberat, precum şi pe cei răniţi datorită insuficientei supravegheri. Această problematică i-a preocupat pe mulţi cercetători americani
(Peek, Fisher, Killen, Merril, Rigler, Alfoldi), ruşi (I.
Mitrofan, N. Mitrofan, Filipoi S., Iancau M., Ciofu C.
etc.). S-a determinat că pedepsele corporale duc la
alterarea gravă a stării de sănătate şi a dezvoltării fizice a preadolescentului (Alfoldi, 1999; Ş. Ionescu).
Abuzul fizic. Orice adult crede că-şi poate exercita
liber dreptul de a-1 pedepsi pe preadolescent, mai ales
când este vorba despre propriul preadolescent. Pedeapsa minora, cea care nu periclitează fizic preadolescentul, prin repetare, sau folosită impropriu, în neconcordanţă cu faptele comise, poate conduce la trau-
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me psihice( A. Miller) şi variază de la lovirea cu palma până la utilizarea unor obiecte dure, rănirea, legarea, provocarea de arsuri, trasul de păr sau chiar otrăvirea. în măsura în care lovirea produce vătămare, risc
substanţial pentru sănătate /integritate corporală, pedeapsa gravă devine abuz fizic. La fel poate fi considerată exploatarea puterii de muncă a preadolescentului [17].
Semnele maltratării fizice:
Starea generală: Confruntarea cu situaţiile de abuz
consuma energetic, ceea ce conduce la întârzierea
dezvoltării staturo-ponderale şi mintale, deficit al limbajului, carenţe alimentare, tulburări de somn.
(a) Tulburări cu exprimare somatică: rahitism, insomnie precoce, enureza, encopreza, dermatoze, nanism psihosocial, anorexie mintală.
(b) Aspect clinic: diverse leziuni consecutive traumatismelor directe (echimoze, escoriaţii, hematoame
în locuri neobişnuite, zgârieturi, tăieturi inexplicabile
în zona genitală, pe faţa, cap, arsuri, par smuls), fracturi osoase, dislocări, deformări ale membrilor, leziuni
la nivelul sistemului nervos central (dezabilități motorii, deficite senzoriale, paralizii oculare, convulsii,
hemiplegii, coma), hemoragii cerebrale sau reţineri,
leziuni ale organelor interne.
(c) Manifestări comportamentale: polarizate fie
ascultare necondiţionată, fie spre instabilitate: nu vrea
să se aşeze, motivează ciudat urmele de pe corp /nu-şi
aminteşte cauza lor, evită orice confruntare cu părintele, pare excesiv de docil, împietrit ori bizar,
hipervigilent, cu agresiv sau retras, reacţii de apărere
fizică nemotivate sau, dimpotrivă, manifestând teribilism şi violenţa în relaţiile interpersonale, atitudini
provocatoare, din nevoia disperată de a atrage atenţia,
hiperactivitate generată de frustrările repetate, comportamente dezordonate.
(d) Trăiri emoţionale: neîncredere, teamă, curiozitate scăzută sau absentă, vigilenţa anxioasă, preadolescent "meduzat" (înlemnit) faţă de anturaj, dificultăţi
de contact interpersonal, frică de separare, vulnerabilitate la situaţii stresante, dificultăţi de autocontrol, de
înţelege, de învăţare, somnolenţa, vise, coşmar, comportament retractil sau instabilitate motorie, mânie,
atitudini revendicative, lipsa de control, motivaţie săracă [18].
Consecinţe:
(a) în plan emoţional: Sentimentele de inferioritate
persistă şi la vârsta adultă. Comunicarea este dificilă,
marcată de violenţa. Violenţa este trăita ca o modalitate de schimb, ca un ataşament interpersonal, mai ales
dacă a fost un model parental de agresivitate. Se produce o stranie identificare cu acest model, pentru ca
violenţa a fost percepută de preadolescent ca un semn
al interesului părintelui faţă de el.
(b) In plan social: Preadolescentul victima ("ţapul
ispăşitor") nu recunoaşte, uneori, maltratarea şi nu o
denunţa. Poate refuza chiar şi separarea de părintele
agresor. Ca adult va adopta atitudini masochiste (caută
să-şi provoace propria suferinţă) [19].
Asemenea semne vizibile ale traumei sunt şocate şi
trezesc furia, protestul şi disperarea noastră. Este normal ca noi toţi să ne concentrăm atenţia asupra unor

asemenea semne vizibile şi să devenim preocupaţi în
privinţa lor. Nu reuşim de fiecare dată să observăm
suferinţa, anxietatea, neajutorarea şi disperarea preadolescentului, experienţele sale avute cu un adult, care
nu mai are control asupra propriilor acte şi care este
capabil să provoace vătămări fizice. Astfel, preadolescentul este lăsat să se adapteze şi să facă singur faţă
acestor experienţe abuzive care vin din partea celor
care se consideră că ar trebui să-1 protejeze. Aceste
experienţe se cumulează vătămărilor emoţionale, care,
pe termen lung, pot avea efecte mult mai serioase [20].
Spaima trece, vânătăile dispar, iar oasele se sudează. Suntem uşuraţi. Cu toate acestea preadolescentul
trăieşte mai departe în incertitudinea şi anxietatea unui
nou abuz. Neîncrederea, atmosfera emoţională din
casă şi atitudinile părinţilor sunt încă prezente, iar
toate aceste îl duc pe preadolescentul abuzat fizic întro stare confuză. (Rohner, 1980; Covitz, 1986;
Garbarino, 1986; Flaser, 1993) Preadolescentul învaţă
să se perceapă ca un "preadolescent rău" care nu merită dragoste şi îngrijire. Se aşteaptă să fie respins. Pentru a nu risca o nouă respingere, va încerca să se apere
folosindu-şi toate eforturile pentru a evita stârnirea
furiei celor mari. Preadolescentul trăieşte zilnic în
această situaţie grotescă, la nivele diferite de conştientizare. De la o zi la alta preadolescentul se obişnuieşte
cu faptul că adultul îl abuzează şi îl neglijează, în
această situaţie foarte dificilă preadolescentul dezvoltă
strategii de supravieţuire [21].
Unii autori susţin că bătaia preadolescentului funcţionează în familiile devastate de violenţa domestică
ca o armă, o modalitate de răzbunare împotriva partenerului(Young, 1993; Killen, 1998) [22].
B. Copiii neglijaţi.
Neglijarea presupune privarea preadolescentului
de satisfacerea nevoilor sale biologice, emoţionale şi
de dezvoltare psihică ( Filipoi S., Iancau M..). Acest
fenomen a fost studiat detaliat din punct de vedere
ştiinţific de mulţi psihologi şi sociologi ca: N. A. Polanski, Ishisaka, C. Desaix, S. A. Sharlin, Doueck,
Greenway, Wollock, Harowitz, K. Killen, Ciofu C.,
Ţîmbal A., Sofronova E.
S-au evidenţiat mai multe tipuri de neglijare (S.
Ionescu):
1. neglijarea fizică se referă la privarea de alimentaţie, de îmbrăcăminte, de medicamente sau de domiciliu;
2. neglijarea educaţională implică tot ceea ce ţine
de frecventarea unei forme de învăţământ, prin obligarea preadolescentului la alte activităţi decât cele şcolare sau la vagabondaj, substimulare şi instabilitatea
pedepselor;
3. neglijarea emoţională presupune ignorarea
evenimentelor importante din viaţa preadolescentului,
omiterea încurajărilor aşteptate de preadolescent, modalităţile neadecvate de răspuns la nevoile sale emoţionale, lipsa de atenţie şi acceptare pozitivă;
4. neglijare medicală:refuzul îngrijirilor medicale, sau absenţa lor, omiterea vaccinărilor sau a vizitelor de control;
5. abandonul - este îndepărtarea de părinte, prin
lăsarea preadolescentului fără a-i arăta afecţiune şi
interes [23].

Neglijarea mai poate fi:
1. episodică (lejeră), ea dispare atunci când factorii
de risc au dus la apariţia neglijării dispar;
2. cronică (mai dramatică), afectează familiile defavorizate care duc lipsă de resurse (afective, intelectuale, educaţionale, financiare). Se constată ades şi
transmiterea intergeneraţională a neglijării. (Oxley,
1999) [24].
Semnele neglijării:
(a) Starea generală: preadolescent înfometat alimentat nepotrivit, neigienizat, cu aspect vestimentar
neadecvat, pedepsit să nu mănânce sau să nu doarmă,
care nu-şi cunoaşte ziua naşterii ori primeşte în dar
obiectele nepotrivite, care nu are cu cine vorbi despre
problemele sale ori nu are un program de viaţă adecvat
vârstei sale, rămânând mult timp nesupravegheat.
(b) Somatic şi comportamental: hipo - sau
hiperponderal, bolnăvicios, cu un comportament variind de la polul inhibiţiei până la agitaţie.
(c) Trăiri emoţionale (în funcţie de vârstă): neataşat, introvert, cu vocabular sumar, incapabil să comunice, să se joace cu o "foarte de stimuli" (extrem de
instabil) cu retard şcolar, în ciuda unui intelect bun
(pseudoritard mintal), nemotivat pentru efort cognitiv,
insuficient de matur ca dezvoltarea volitivă, incapabil
de a stabili relaţii interpersonale durabile [25].
Consecinţe:
(a) în plan emoţional tablou poate fi extrem de diferit. Preadolescentul neglijat este marcat de o atitudine de indiferenţa sau timiditate şi de incapacitate de aşi organiza activitatea liber - autodistrugere, nu este
curios, are tulburări de atenţie - surmenare, un prag
prea scăzut sau, dimpotrivă, prea ridicat de toleranţă a
frustrărilor, somatizează uşor (cefalee, greţuri, vărsături, dureri abdominale, diverse cenestopaţii), nu este
dispus să facă efort cognitiv, nu are nivel de aspiraţii
pe termen lung (nu se poate proiecta în viitor).
(b) în plan social stabileşte contacte interpersonale
fragile, are dificultăţi de adaptare şi încearcă să-şi suplinească nevoile nesatisfăcute, uneori prin fapte antisociale (individual sau aderând la grupuri de delicvenţi) cu consum de droguri, fuga de acasă, absenteism, însuşirea a normelor etico-morale, prostituţia etc.
Preadolescentul trăieşte într-o lume în care nevoile
sale sunt rareori percepute. Nimeni nu se apropie de el
şi nu-1 arată că este dorit. Dezvoltarea preadolescentului este serios afectată.
Neglijarea gravă nu dăunează doar sferei emoţionale a preadolescentului, ci afectează şi dezvoltarea sa
fizică. Uneori neglijarea poate avea consecinţe mult
mai serioase decât abuzul fizic [26].
Numeroşi copii neglijaţi preiau un fel de rol de
adult la o vârstă fragedă pentru a compensa ceea ce
părinţii lor nu le-au oferit. Ei trebuie să se îngrijească
de ei înşişi şi adesea de proprii părinţi. Se întâmplă ca
acest preadolescent să fie lăudat de către adulţi pentru
precauţiile şi comportarea sa matură fără ar putea să
fie observată decât mult mai târziu [6, p.31]. Neglijarea apare în SUA ca cea mai răspândită formă de abuz
faţă de copii şi preadolescenţi şi poate lua forme diverse (Doueck, Ishisaka and Greenway, 1988).
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C. Copii expuşi abuzului emoţional
Abuzul emoţional este cel mai greu de definit dintre toate formele de maltratare şi poate să apară în
situaţii foarte diferite de viaţă. Abuzul emoţional este
"nucleul" abuzului, forma lui incipientă, pe baza căruia apar abuzul fizic şi cel sexual.( P. Dail, S Hart, M.
Brassard). Pe scurt, poate fi definit ca o atitudine sau
acţiunea cronică a părinţilor sau altor persoane îngrijorate, care dăunează sau împiedică dezvoltarea unei
imagini de sine pozitive a preadolescentului (K.
Killen). Ca fenomen amplu el a atras interesul multor
specialişti: J. Garbarino, Lourie L, Stefano L., Whiting
A., Ţîmbal A., K. Killen, Ş. Ionescu, Orlov S., Sâroied
N. S..
Abuzul emoţional este un comportament comis intenţionat, de un adult lipsit de căldură afectivă, care
jigneşte, batjocoreşte, ironizează, devalorizează, nedreptăţeşte sau umileşte verbal preadolescentul, în
momente semnificative sau repetat, afectându-i, în
acest fel, dezvoltarea şi echilibru emoţional. Abuzul
emoţional reprezintă respingerea preadolescentului a
fiinţa; fie intruziunea emoţională, fie ignorarea emoţiilor pozitive sau negative, "călirea" prin reguli stricte,
fără drept de negociere, înfricoşarea preadolescentului
prin izolare, închizându-1 în spaţii întunecoase,
facându-1 să aştepte cu încordare, dezamagindu-1,
minţindu-1, blamându-1, ameminţându-1 cu abandonul, abordându-1 cu atitudini inconsecvente pentru
acelaşi tip de greşeli, comunicând cu el într-o manie
neclară, ambivalenţa, prea încărcată, insensibilă. Tot
abuz emoţional poate fi considerată şi atitudinea autoritară, dominatoare, îngrijirea şi controlul excesiv/
discontinuu, ce sufocă independenţa preadolescentului
[27].
Semnele maltratării emoţionale:
Trăiri emoţionale: stima redusă de sine, timiditate,
sentimente de culpă, interiorizare, neîncredere, ostilitate, nefericire, anxietate, dezvoltarea unui nucleu de
manifestări nevrotice, depresive sau obsesive, tendinţe
autoagresive.
Comportament social: conduce la eşec permanent
(care-i confirmă preadolescentul incapacitatea şi sentimentul de nonvaloare), manifestări agresive, iritabile, atitudini masochiste, inhibiţie socială, dificultăţi de
adaptare (refuzul grădiniţei sau fobie şcolară) şi dificultăţi de comunicare. Preadolescentul abuzat emoţional nu ştie să se joace, să se exprime prin joc.
Consecinţe:
(a) în plan emoţional: întârzie dezvoltarea sentimentului de sine, a maturităţii emoţionale şi a capacităţii empatice.
(b) în plan social: fugă de acasă, acte antisociale,
dificultăţi de adaptare durabilă repetate într-un mediu
nou (familia adoptivă, grădiniţa, şcoala), lipsa de iniţiativă, de creativitate, de autonomie, anxietate de separare sau de anticipare inclusiv la vârsta adultă.
Categoria diferitor forme de abuz emoţional poate
fi făcută pe baza tipului de situaţie la care preadolescentul este expus [28].
K. Killen categorizează abuzul emoţional în mai
multe tipuri:
1. Un tip de abuz este legat de copiii care sunt
percepuţi în mod negativ de părinţii lor, uneori chiar
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de la naştere. Sunt expuşi în mod continuu la diferite
grade de rejetare. Copiii simt că ceva nu este în regulă
cu ei, că sunt "proşti", "răi" sau "nebuni". Ei sunt trecuţi cu vederea, ridiculizaţi, respinşi şi văzuţi ca o
sursă a problemelor părinţilor. Această formă de abuz
poate merge până în mână cu abuzul fizic.
2. "Sindromul Cenuşăresei". Preadolescentul este
expus aici nu numai unui abuz emoţional al părinţilor,
dar şi al fraţilor. Ceilalţi fraţi, simţindu-se deja în nesiguranţă şi suferind de o anxietate cronică datorată
atitudinii părinţilor, aleg ca o uşurare posibilitate de a
se alia cu părinţii puternici şi periculoşi. Ei definesc
fratele sau soră ca fiind "imposibilă" sau "stupidă" şi
ca pe cineva care este vinovat de tot ceea ce e rău în
familie.
3. Abuzul emoţional include terorizarea preadolescentului prin ameninţări cu pedeapsa, cu părăsirea
sau alungarea. Ameninţările îi creează o stare de anxietate, căreia preadolescentului îi va fi greu să-i facă
faţă. Bowdeby (1973) susţine că ameninţările separării
sunt probabil mai dăunătoare decât adevărată separare.
4. Un alt grup de copii care sunt expuşi abuzului
emoţional sunt cei ai căror părinţi sunt violenţi unii
cu alţii (Hershorn şi Rosenbaum 1985; Silvern şi
Kaersvang 1989; Kocinsky 1993). Ne-au trebuit mulţi
ani pentru a putea recunoaşte seriozitatea acestui tip
de abuz emoţional. "Pentru mulţi dintre aceşti copii a
experimenta violenţa înseamnă a trăi în acelaşi apartament sau casă cu părinţii şi, de asemenea, de a suporta consecinţele climatului de ură şi ostilitate dintre
părinţi şi din restul familiei. Aceşti copii trăiesc în
anxietate şi-şi folosesc adesea energie pentru a avea
grijă de ei înşişi şi în mod ironic chiar şi de părinţii
lor.
5. Alt grup sunt copiii părinţii cărora consumă
droguri sau alte substanţe (Hansen 1991; Skog şi
Olofsson 1992). Copiii aflaţi în asemenea situaţii observă faptul că adulţii sunt prea preocupaţi de propria
lor lume, de propriile lor nevoi şi probleme încât nu
mai pot avea grijă de ei şi nevoile lor. Preadolescentul
este expus la anxietate şi situaţii neprevăzute pe care
nu le poate înţelege. Aceşti părinţi sunt departe de a
putea avea grijă de preadolescent.
6. Alţi factori stresanţi asociaţi sunt legaţi de problemele financiare, problemele de cazare şi probleme
materiale sau de coabitare. Abuzul de droguri este un
mod de viaţă extrem de costisitor, astfel spargerile,
hoţii şi prostituţia ar fi singurele căi de a satisface
aceste nevoi. La toate acestea se adaugă stresul. Preadolescentul trăieşte sentimentul vinovăţiei pentru ceea
ce se întâmplă. "Dacă aş fi fost suficient de cuminte
mama nu m-ar fi bătut." Ruşinea socială este o altă
ţară a acestor copii. Consumul de droguri contribuie,
de asemenea, la izolarea şi stigmatizarea familiei.
Copiii consumatorilor de substanţe sunt maltrataţi
deja de la nivelul vieţii intrauterine. Acest lucru este
valabil şi pentru consumul de alcool, la fel şi drogurile
ce duc la creşterea riscului de malformaţii [29].
Copiii ai căror părinţi divorţează fără a fi capabili
să realizeze creşterea preadolescentului sunt expuşi la
abuz emoţional (K Killen, M. Lynch). Preadolescentul
este plasat în mijlocul unui conflict cronic în care unul

dintre părinţi îl acuză pe celălalt, iar preadolescentul
poate fi forţat .să "ia partea unuia dintre ei". Preadolescentul devine anxios şi se întâmplă adesea să aibă
sentimente confuze. El pierde un părinte, fără să-i fie
permis să fie necăjit sau să ceară şi să primească ajutor. S-ar putea ca în această situaţie preadolescentul să
devină deprimat şi /sau dificil. El trece printr-un proces care îi poate afecta legăturile cu cei apropiaţi, întrun mod negativ, timp de mulţi ani [30].
D. Copii expuşi abuzului sexual.
Abuz sexual - orice contract sau experienţă sexuală ce implică copii (necăjirea, pornografia, incest, exhibiţionism, voyarism, prostituţia forţată) (Filipoi S.,
Lancau M.). Această formă de abuz este cea mai gravă
şi cu implicaţii ulterioare multiple. În ansamblu a fost
cercetată de toţi autorii nominalizaţi anterior, însă detaliat de către Alfoldi, Meston C, Houzel, Racamier,
Pellser [2], Finckelhor, Hermann, Pattersen, GilesSims, K. Killen, A. Muntean, etc.
Abuzul sexual asupra copiilor poate fi săvârşit de
părinţi, bunici şi alte rude apropiate, precum de către
alţi adulţi de "încredere" (de exemplu, prietenul mamei), profesorul, vecina sau persoana care îngrijeşte
preadolescentul.
Cele mai frecvente crime sexuale cu referire la copii şi preadolescenţi sunt acele dintre rudele apropiate
(incestul) şi violul (Gordon and Okeeye, 1984).
Simptomele psihologice ale abuzului sexual: Este dificil de descoperit un preadolescent abuzat sexual
prin intermediul testelor psihologice. Asupra fiecărui
preadolescent, efectele sunt particulare, simptomele
depinzând de vârsta lui, de gradul de apropiere relaţională faţă de agentul abuzator, de forţa lui, de locul de
desfăşurare a evenimentului, de frecvenţa situaţiilor
abuziv.
(a) Aspect clinic: înroşirea sau lezarea orificiului
anal sau vaginal - "reflexul dilatării" (în cazul contractului anal) sau "numai" vulnerabilitate la bolile cu
transmiterea sexuală (inclusiv negi genitali, gonoree),
tulburările digestive, de somn, panică, agravarea unor
boli cu componenţa psihică (astmul), tulburările de
instinct alimentar. Se pot adăuga simptomele vagi,
nespecifice, cum sunt cefalee şi durerile abdominale.
(b) Trăiri emoţionale: culpabilitate, responsabilitate tensionată de păstrare a secretului, frică, pedeapsă,
degradarea imaginii de sine, sentiment de murdărire
corporală, teamă de deteriorarea sexuală şi a reproducerii, ostilitate, furie, depresie, eventual tendinţe
sinucidare.
(c) Manifestări comportamentale: regresie, ostilitate sau agresiune faţă de alte persoane, pierderea deprinderilor sociale, letargie, nepăsare de sine, postura
corpului exprimând copleşire, greutate, tendinţa de
conversare (fete) sau tăinuirea cu obstinaţie a secretului dureros, atitudine protectoare faţă de părinţi.
Consecinţe:
(a) în plan emoţional: introversiune, tulburări emoţionale, depresie, autoestimare deficitară.
(b) în plan social: fuga de acasă, eşec şcolar, prostituţie, consum de droguri, alcool. Ca adulţi pot avea
un comportament sexual neadecvat, masturbare
compulsivă, dificultăţi în alegerea partenerului şi în

rolul de părinţi (se distanţează faţă de proprii lor copii
pentru ca asociază afecţiunea cu contactul fizic).
Copii pot fi abuzaţi începând cu vârste foarte mici.
Ei sunt seduşi adesea prin joc într-o situaţie sexual abuzivă. Abuzatorul stabileşte adesea relaţii pozitive,
atât cu părinţii cât şi cu preadolescentul. Preadolescentul este stimulat sau obligat să se angajeze în relaţia
abuzivă. Această se realizează prin recompense şi /sau
ameninţări. Preadolescentul nu are capacitatea de a
înţelege ceea ce se întâmplă. Doar atunci când începe
să i se spună că "jocul este secret" el începe să înţeleagă că ceva este în neregulă. Abuzul sexual în cadrul
familiei sau din cadrul reţelei familiale se întâmplă rar
să fie violent (Pettersen 1990), însă copiii abuzaţi devin ei înşişi într-o mare măsură înclinaţi spre manifestarea unei cruzimi sub diferite forme.(Harrison, Hoffmann, and Edwall, 1989) Cu toate acestea, abuzul
este traumatizat, din punct de vedere emoţional prin
faptul că tăcerea preadolescentului este adesea asigurată prin corupere şi, în acelaşi timp, preadolescentul
este făcut să se simtă vinovat şi responsabil faţă de
ceea ce se întâmplă.
Cercetările au arătat că abuzurile sexuale duc la o
creştere a nivelului de depresie, subapreciere, stări
anxioase, probleme sexuale, tentative de suicid. (Briere, Runtz, 1986; Sansonnet-Hyden, Haley, Marriage
and Fine, 1987). Multe fete prostituate au fost supuse
agresiunii sexuale încă din preadolescentărie sau adolescenţă cu o cruzime deosebită şi fetele mai des decât
băieţii sînt supuse abuzului sexual.(Finckelhor, 1984).
S-a mai constatat că intimitatea sexuală între tată şi
fiică vitregă au loc mai des decât între tatăl şi fiica
biologică ( Giles-Sims, Finckelhor, 1984) şi vârsta cea
mai senzitivă când fiica vitregă poate fi expusă abuzului sexual este de 12-13 ani.
Meyer-Williams L., Finkelhor D. în cartea lor „
The characteristics of incestuous fathers", au făcut o
tipologie a părinţilor incestuoşi:
1. Sexual preocupaţi;
2. Adolescenţii regresivi;
3. Gratificatorii sexuali-instrumentali;
4. Emoţionalii dependenţi;
5. Răzbunătorii furioşi.
În lucrare se dă o descriere amănunţită a fiecărui
tip de părinte incestuos, care şi-au ofensat sexual propriile fiice sau vitrege [32].
Etiologia factorilor de risc în abuzul asupra copilului
În urma cercetărilor multiple efectuate de autorii
americani (Wolfe, Kempe, Azar, Rutter etc.) în special
şi de alţi profesionişti din domeniu au determinat următorii factori etiologici (Orlov S., Ţambal, I. Şerban,
M. Gabel, K. Killen, N. Sîroiedov, S. Filipoi şi M.
lancau etc.:
a) Caracteristici parentale (sau ale adultului
abuzator). Adulţii abuzatori au suferit, la rândul lor,
episoade de maltratare sau au avut o preadolescentărie
nefericită, conformându-se modelului comportamental
al căror victime au fost [33].
Adulţii respectivi au nevoie de suport şi de rezolvarea psihologică a problemelor rămase din
preadolescentărie; consuma excesiv alcool, droguri;
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 au boli mintale (depresie, inclusiv comportament suicidar ori psihotic) sau o sănătate precară, care
nu le permite să securizeze viaţa preadolescentului;
 sunt imaturi din punct de vedere mintal sau
afectiv, instabili emoţional, cu prag scăzut de toleranţă
a frustrărilor şi cu dificultăţi de adaptare, lipsiţi de
empatie relaţională. Nu-şi pot amâna propria satisfacţie şi îşi descarcă stresul pe loc, sunt ostili şi rejectivi
pentru ca nu au încredere în propriile lor abilităţi. Caută suport „parental" protector în propriul lor preadolescent, pe care-1 încarcă emoţional cu problemele
personale;
 au cunoştinţe sumare despre dezvoltarea preadolescentului, nu-1 apreciază corect, nu-1 accepta, nu1 aproba;
 au aşteptări nerealiste din partea lui (privitor la
reacţii, performante);
 au un stil educativ conflictual (fie autoritar, critic, intolerant;
 ostil, restrictiv, fie hiperprotector anxios sau
perfecţionist, fie indolent, indiferent);
 comunicarea lor este ambigua, nu ştiu cum săşi exprime trăirile faţă de ci apropiaţi, nu pot separa
sentimentul pozitiv faţă de preadolescent de sentimentul negativ faţă de ceea ce a comis preadolescentul. Au
o rigiditate relaţională şi o raţă crescută de agresivitate;
 egocentrism sau /şi ataşament redus faţă de
preadolescent nedorit, ale cărui nevoi nu le înţelege şi
nu le satisface;
 sunt izolaţi social, se tem ca vor fi respinşi, nu
încearcă să se apropie;
 le lipseşte imaginaţia, spiritul ludic [34].
b) Caracteristici ale preadolescentului:
- naşterea prematură, probleme prenatale, perisau postnatale (mai ales dificultăţi de alimentare sau
necesitatea spitalizării timpurii);
- bolnăvicios în primii ani de viaţă, cu un handicap, cu "nevoi speciale", cu aspect dezagreabil sau cu
retard;
- preadolescent instabil, cu tulburări de atenţie,
greu de disciplinat;
- "asemănarea" preadolescentului cu o persoană faţă de care părintele are resentimente mai mult sau mai
puţin constituie şi faţă de care nu-şi poate direcţiona
violenţa.
c) Condiţii socio-economice familiale:
- evenimente neplăcute, anxiogene, în timpul
sarcinii (uneori, nedorită), părinţii devenind incapabili
să investească afectiv preadolescentul, pe care-1 percep ca pe o sursă de provocări, iritare sau frustrarea
continuă;
- izolarea socială a familiei sau conflicte maritale, divorţ;
- părinte unic sau relaţie de coabitare;
- vârstă părinţilor în covariaţie cu clasa socială;
- intervalul dintre naştere;
- separarea de mamă mai mult de 14 ore după
naştere;
- prematuritatea şi greutatea scăzută;
- absenţa hrănirii la sân;
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aglomerare în spaţiul de domiciliu;
stres economic, sărăcie;
stres profesional;
pierderi situaţionale (şomaj, decese, mutări
frecvente, incendii, accidente etc.);
- transmiterea multigeneraţională a anxietăţii sau
a violenţei, care se repetă şi determină anumite valori
culturale ce guvernează viaţa familiei [35].
Pe lângă condiţii economice şi sociale, trebuie să
căutăm cauzele maltratării mai ales în mentalitatea
celor ce maltratează, mentalitatea pe care medicul o
poate influenţa. Părinţii nu recunosc sau resping propria lor vinovăţie, acuzându-1 pe preadolescent. Recunoaşterea culpei este primul pas psihologic spre
măsurile terapeutice educative. Deşi fiecare preadolescent suportă în mod diferit abuzul, sindromul preadolescentului abuzat exprimă vulnerabilitatea lui la
lipsa de dragoste (I. Mitrofan, Orlov).
Merceline Gabel (1999) enumeră următoarele cauze a maltratării:
1. Factorii socio-economici;
2. Factorii psihologici( psihoză, abuz de droguri,
alcoolism, deficienţă;
3. Factorii de mediu (izolare, lipsa sprijinului social);
4. Factorii legaţi de istoria familiei (separare, doliu, şomaj, etc.);
5. Factori educativi (pedepse corporale);
6. Factori legaţi de dezvoltarea normală a unui
preadolescent mic (exersarea controlului sfincterian,
tulburări de somn, refuz alimentar, etc.);
7. Factori legaţi de existenţa unui preadolescent
sau de caracteristicile acestuia (nu corespunde preadolescentului imaginar sau reparator în ceea ce priveşte
textul, o trăsătură fizică sau alte caracteristici);
8. Factori de ordin interactiv (Ş. Ionescu) [36].
Complexitatea efectelor maltratării copiilor:
Cercetările arată că trauma copiilor care cresc
într-o atmosferă de violenţă, chiar dacă nu ei sunt victimele directe, este mai intensa şi cu consecinţe mai
profunde şi mai de durata decât în cazul copiilor care
sunt victimele directe ale abuzurilor şi neglijării din
partea părinţilor (Catheline, Marcelii, 1999). S-a constatat că cei mai problematici copii sînt acei copii ce
sînt expuşi unui comportament crud şi agresiv
(Watkins and Bradbord, 1982).
Se pot distinge consecinţe directe ale maltratării, consecinţe asupra dezvoltării preadolescentului şi
consecinţe pe termen lung ( Ş. Ionescu):
- Consecinţe directe. Aici putem menţiona consecinţele fizice ale abuzului şi violenţei fizice ca, de
exemplu: arsuri, plăgi, contuzii, fracturi repetate şi
multiple, fragilitate somatică etc. Abuzurile sexuale
pot avea diferite consecinţe, dintre care: iritaţii, infecţii, sau leziuni ale organelor genitale, boli cu transmitere sexuală, tulburări hormonale. Pe lângă consecinţe
fizice maltratarea mai dă naştere şi la diferite tulburări
psihopatologice la preadolescent: tulburări psihosomatice, tulburări ale sferei sfîncteriene (enurezis), tulburări alimentare (greaţă, anorexie, bulimie), tulburări
ale somnului (insomnie, vise anxioase), tulburări de
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comportament (agresivitate sau retragere, automutilare), activitate sexuală compulsivă, depresie, tulburări
nevrotice (fobii, teama de întuneric) sau psihotice (disociere, percepţie greşită, gânduri copleşitoare). O
stare de stres post-traumatic este descrisă frecvent la
copii care au trăit un abuz sexual (Kendall-Tackett.
Williams şi Finkelhor, 1993) sau au fost martori a
unui act de violenţă. În diferite publicaţii de exemplu
tulburările de comportament de tipul hiperactivităţii
sau al conduitei de opoziţie sau violenţă sunt menţionate de Kinscherff şi Fenton (1992); Kauffinann
(1991); Toth, Manlz şi Cicchetti (1992) și evocă simptomele depresiei.
- Consecinţe pe plan afectiv şi alte aspecte ale
dezvoltării. Cea mai mare parte a cercetărilor privitoare la consecinţele maltratării asupra dezvoltării
preadolescentului au fost efectuate în SUA şi se referă
la maltratare în general. Consecinţa abuzului sexual
se traduce adesea nefast în planul identităţii sexuale.
Preadolescentul abandonat de unul dintre părinţi (mai
ales în primii am de viaţă), ca şi cel neglijat, maltratat
sau respins, îşi distorsionează precoce încrederea în
sine, se autodevalorizează, devine inhibat, lipsit de
iniţiativă, timid şi adesea se simte culpabil, preluând
asupra sa "vini" imaginare. Schaeffer şi Lewis (1990)
au observat comportamentul copiilor maltrataţi şi au
arătat că aceştia interacţionau foarte puţin cu mamele. Totalitatea acestor constatări arată că dezvoltarea
eului copiilor maltrataţi e complicată (Cicchetti,
1991) şi că, pe termen lung, le va fi foarte greu să
aibă încredere în altcineva [37].
Cea mai mare parte a copiilor maltrataţi suferă
de carenţe afective, cele mai flagrante fiind cele suferite de copii neglijaţi (Mayer, 1996). Efectele afectează dezvoltarea cognitivă în ansamblul dezvoltării: însuşirea limbajului şi incapacitatea de abstractizare,
inabilitatea de a întreţine relaţii interpersonale profunde şi semnificative şi incapacitatea de a-şi stăpâni impulsurile. La fel şi separarea preadolescentului mic de
la mamă sau stabilirea relaţiilor incorecte între mamă
şi preadolescent duce mai târziu la dereglarea sferei
emotive: creşte nivelul de anxietate, sporeşte tendinţa
spre violenţă (J. Bolbi). Copiii maltrataţi exprimă mai
puţine afecte pozitive decât ceilalţi copii, iar copiii

neglijaţi manifestă în general puţină afecţiune, în timp
ce copiii abuzaţi fizic exprimă multe afecte negative
(Gaensbauer şi Hiatt, 1984).
La copii la fel se constată creşterea nivelului de
agresivitate, sau din contra o izolare şi frică faţă de cei
din jur, se instalează stări emoţionale distorsionate ca:
depresie, anxietate, frică, mânie, ură, timiditate, neîncredere, subapreciere, labilitate emoţională, stres etc.
[38].
Alte consecinţe ale maltratării afectează dezvoltarea fizică (scăderea imunităţii şi a creşterii), motorie
(deficite perceptivo-motorii), cognitivă (nivel redus al
IQ) şi de limbaj a preadolescentului, ca şi capacităţile
de autonomie, competenţele sociale (sunt mai reduse),
achiziţiile pe planul comportamentelor adaptative şi,
în sfârșit, capacităţile ludice (joc redus). Maltratarea
are consecinţe nefavorabile asupra performanţei şcolare (deficit cognitiv, probleme relaţionale la şcoală,
lipsa motivaţiei de învăţare).
- Consecinţe pe termen lung. De ex. preadolescentul, fiind în preadolescentărie maltratat, nu se va
simţi bine cu sine însuşi şi va avea comportamente
antisociale (droguri, alcool, prostituţia, acte delicvente
etc.) (Latimer, 1998) ataşamentul dezorganizat trăit de
preadolescentul maltratat se regăseşte la adult, care are
ataşamente ce dovedesc lipsă de siguranţă - descrise
drept patologie relaţională de Cicchetti (1990). Adulţii
care au fost maltrataţi trăiesc în izolare şi fug de intimitate. În relaţiile de dragoste pe care le trăiesc sînt în
mod frecvent subiecte de violenţă conjugală. Pentru că
nu au avut modele educative adecvate, atitudinile parentale ale acestor adulţi sunt nepotrivite. Când devin
adulţi şi părinţi, oscilează între slăbiciune, indecizie şi
rigiditate sau autoritarism (Gabel, 1999).
În locul autorităţii părinteşti se instalează teroarea
care nu educa, nu formează şi care poate frâna dezvoltarea mintală şi afectivă a preadolescentului. Preadolescentul va învăţa o singură regulă: să se ferească cu
orice preţ de agresiune, că cel mai tare din punct de
vedere fizic e învingător iar cel mai slab trebuie să se
supună. Preadolescentul nu va avea ocazia să cunoască şi să deprindă abilităţile şi atitudinile necesare întro viaţă socială normală: abilităţile de comunicare, toleranţă, afecţiune, negociere şi compromis [39].
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FACTORII DE INFLUENŢĂ A NIVELULUI DE AUTOEFICACITATE PERSONALĂ
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REZUMAT
Observaţiile cotidiene ne arată că unii oameni sunt mai eficienţi în acţiunile lor, având o mai bună adaptare
psihosocială decât alţii. La o primă vedere, diferenţele privind adaptarea ar putea fi explicate pe baza calităţii şi
cantităţii resurselor materiale, fizice şi psihice de care dispune o persoană. Această explicaţie este însă prea simplistă
şi nu clarifică de ce persoane cu resurse aparent similare, cu abilităţi şi competenţe comparabile prezintă niveluri
diferite de adaptare. Pentru a face mai clar demersul explicaţiilor la problema identificată, ne propunem în acest articol să elucidăm factorii de influenţă a nivelului de auto-eficacitate personală.
Cuvinte cheie: eficienţă, autoeficienţă, autoeficacitate, eficienţă personală, concepţii despre sine, adaptare,
factori de influenţă, etc.
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SUMMARY
Everyday observations show us that some people are more effective in their actions, having a better psychosocial adaptation than others. At first sight, the differences in adaptation could be explained by the quality and
quantity of material, physical and mental resources available to a person. However, this explanation is too simplistic
and does not clarify why people with apparently similar resources with comparable skills and competences have
different levels of adaptation. In order to make the explanation of the identified problem clearer, we propose in this
article to elucidate the factors of influence of the level of personal self-efficacy.
Key words: efficiency, self-efficacy, self-efficacy, personal efficiency, self-concepts, adaptation, influence
factors, etc.
Actualitatea temei abordate. Omul încearcă să
controleze evenimentele care îi afectează viaţa. Această tentativă de control este vizibilă în majoritatea activităţilor întreprinse, producând beneficii personale şi
sociale. Incapacitatea de a controla evenimentele determină o stare de incertitudine care, în multe cazuri,
poate duce la stări de teamă, îngrijorare, apatie şi depresie.
Predictibilitatea şi controlul evenimentelor duc la o
adaptare adecvată şi rapidă. Cu cât cineva reuşeşte să
influenţeze mai bine mediul înconjurător, cu atât reuşeşte să îl structureze mai bine după placul şi nevoile
sale. Convingerile legate de capacităţile şi abilităţile
individului influenţează eficacitatea cu care acesta îşi
controlează şi manipulează gândurile, sentimentele,
motivaţiile şi acţiunile. Astfel, ele au un impact puternic asupra rezultatelor acţiunilor întreprinse, devenind
un factor important în succesul sau eşecul şcolar şi în
planificarea carierei. Convingerile despre sine şi abilităţile proprii ajung să îndeplinească o funcţie de autoreglare. Aceasta îi permite individului să îşi direcţioneze acţiunile şi să acţioneze asupra mediului înconjurător [7, p.62].
Judecând cine suntem (Conştiinţa şi Stima de sine), ce suntem capabili să realizăm (Eficacitatea de
sine), ce vrem şi ce putem să devenim în viitor (Sinele
posibil), întreprindem mereu comparaţii sociale. Explicit sau implicit, din dorinţă proprie sau îndemnaţi
de alţii (în special de cei apropiaţi), comparăm succesele sau insuccesele noastre cu cele ale semenilor, dar
şi constelaţia trăsăturilor de personalitate şi a planurilor de viitor.
Într-o lume în care dominaţia bărbaţilor este astăzi
luată ca axiomă indubitabilă (îndeosebi în ideologiile
feministe), funcţionează totuşi, şi prin fenomenul
comparării sociale, ceea ce H. Goldberg numeşte efectul suicidal al eforturilor exacerbate ale bărbaţilor de a
se afirma social. Or, la aceasta contribuie de multe ori
şi presiunile familiei (în special ale soţiei), care face
afirmaţii comparative de genul: „- Uite ce casă frumoasă şi-a construit prietenul nostru!”, „- De ce colegul tău, şi nu tu, a fost promovat?” etc.[5, p.362].
În acest sens, din teoria comparării sociale, elaborată de L. Festinger (1954), putem identifica factorii
de influenţă a nivelului de autoeficacitate personală,
în baza celor trei postulate fundamentale:
1. Oamenii simt nevoia să evalueze opiniile şi

abilităţile lor la modul corect.
2. În lipsa unor standarde fizice directe (obiective), se evaluează pe ei înşişi prin comparaţie cu alţi
oameni.
3. Oamenii preferă, de regulă, să se compare cu
cei similari lor, de aceeaşi condiţie.
Oamenii se compară cu semenii lor pentru a dobândi informaţii cât mai complete şi mai exacte despre
ei înşişi, indiferent dacă acestea favorizează sau nu
imaginea de sine. Comparaţia socială are deci scopul
de autoevaluare corectă. Ea nu are loc doar în virtutea
unei curiozităţi epistemologice - chiar dacă şi acest
motiv contează -, ci din raţiuni pragmatice. Căutând şi
primind semnale de mare acurateţe de la ceilalţi şi
constatând unele laturi deficitare ale persoanei şi conduitei tale, vei adapta diferite strategii de protecţie a
sinelui şi de îmbunătăţire a eului. În al doilea rând, pe
linia celor afirmate mai sus, comparaţia cu semenii, fie
ea şi neintenţionată, dă naştere unor motive şi tehnici
în vederea menţinerii evaluării de sine (a concepţiei şi
stimei de sine prezente şi a sinelui posibil) [5, p.363].
În procesul construcţiei de sine, oamenii se transformă în fiinţe creatoare, nu doar în simpli receptori ai
influenţelor exterioare, care asimilează şi cresc, ci
evoluează, devenind din ce în ce mai conştienţi de
posibilităţile lor creatoare şi transformatoare. Se depăşesc graniţele dintre real şi posibil, apare o gândire de
tip vizionar, prin aşa-numitul simţ al unei „misiuni
speciale‖, după cum afirmau E. Gruber şi K. Bodeker
(2005), o determinare de a-şi implica întregul potenţial
energetic, îndrăzneală şi un nivel înalt de aspiraţii.
Scopul cercetării constă în identificarea şi analiza
factorilor de influenţă a nivelului de autoeficacitate
personală.
Rezultate şi discuţii. Până în anii ‘60, cele mai
multe abordări ale rolului concepţiilor despre sine în
determinarea comportamentului s-au limitat, în special, la studierea stimei de sine, a conceptului de sine
general. Măsurile de intervenţie educaţională la nivel
individual sau de grup au vizat în special întărirea
eului şi dezvoltarea unei imagini de sine pozitive.
Începând cu anii ‘80, interesul pentru studierea rolului concepţiilor despre sine în reglarea comportamentului a renăscut în contextul teoriilor cognitiviste,
care leagă motivaţia de reprezentările mentale ale intenţiilor, dorinţelor, aspiraţiilor şi posibilităţilor individului.
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N. Cantor şi colaboratorii săi afirmă că „motivaţia
nu locuieşte în afara conceptului de sine, ci rezultă din
cunoştinţele stabile despre propria persoană‖.Studierea
relaţiei dintre reprezentările mentale şi acţiune oferă o
perspectivă mai pragmatică pentru domeniul educaţional, deoarece s-ar putea interveni la nivel cognitiv,
pentru a ameliora reglarea comportamentală [2,
p.142].
Constructul de eficientă personală, elaborat în cadrul mai larg al teoriei social-cognitive a lui Albert
Bandura (1986), reprezintă o structură cu rol important în explicarea diversităţii oamenilor în ceea ce priveşte adaptarea. O serie de probleme emoţionale sau
comportamentale, cum ar fi depresia, anxietatea, fobiile sau dependenţele de substanţe, se leagă de un nivel
scăzut al încrederii în eficienţa proprie. În aceste cazuri, adaptarea psihologică este dificilă şi chiar imposibilă deoarece lipsesc convingerile persoanei cu privire la posibilitatea de a controla comportamentele proprii şi factorii de mediu cu care interacţionează [3,
p.241].
Interesul pentru problematica auto-eficienţei personale rezultă din teoria social-cognitivă elaborată de
către Albert Bandura (1986), în care s-a accentuat
rolul percepţiilor privind eficienţa personalăîn reglarea
comportamentelor. A. Bandura acordă acestor percepţii de sine un loc central în structura cauzală complexă, responsabilă de determinarea funcţionării umane.
În
articolul
„Self-efficacy:
Toward
a
unifyingtheory of behavioralchange” din 1977, Albert
Bandura atribuie conceptului de eficienţă personală(self-efficacy) rolul central în explicarea şi predicţia
comportamentelor produse prin diverse metode terapeutice. Autorul susţine că toate tehnicile psihologice
de schimbare comportamentală acţionează asupra nivelului de încredere în eficienţa proprie, care, la rândul său, va influenţa alegerea unei acţiuni, stabilirea
scopului, efortul depus, perseverenţa şi, în final, nivelul de realizare a scopului.
În limba engleză, sunt utilizaţi, de asemenea, termeni sinonimi: self-efficacy beliefs, efficacy beliefs,
efficacy expectancy.
Termenul self-efficacy a fost tradus în limba română prin mai multe expresii pe care le putem considera
echivalente:
• „eficacitate de sine” [6, p.74];
• „auto-eficienţa/auto-eficacitate personală”[14,
15, 16,];
• „auto-eficienţă” [11, p.78];
• „auto-eficacitate” [12, p.311];
• „conştiinţa eficienţei proprii” [10, p.24];
• „sentimentul propriei eficiențe” [9, p.249] etc.
Conceptul de auto-eficienţa personală a fost lansat
şi fundamentat de A. Bandura (1986; 1997; 2003).
Perceperea propriei eficacităţi se referă la „aprecierile
oamenilor cu privire la propriile capacităţi de a organiza şi de a executa o serie de acţiuni necesare pentru
a obţine diferite tipuri de performanţe‖.
Termenul „eficienţa personale”, accentuează natura cognitivă a autoevaluărilor pe care le presupune
constructul propus de A. Bandura, dar şi alţi termeni
care ar putea fi consideraţi sinonimi (de exemplu, auto-eficacitatea).
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Conform Dicţionarului Explicativ, termenul „eficienţă”, are mai multe sensuri: folos, reuşită, operativitate, productivitate, randament, valoare, eficacitate,
succes, ascensiune. Deşi acest nou concept pare să se
suprapună cu alte corelate ale sinelui (încrederea în
sine, stima de sine, percepţia capacităţii sau autocontrolul), definiţia sa ne trimite la sensuri diferite.
Autoeficienţa personală reprezintă convingerile
oamenilor despre propriile abilităţi necesare pentru
atingerea obiectivelor şi îndeplinirea sarcinilor propuse. Intrarea omului în viaţa profesională, care echivalează cu trecerea de la adolescenţă la vârsta adultă,
atrage după sine o serie de modificări, dintre care cea
mai importantă este, fără îndoială, schimbarea locului
şi rolului omului adult în sistemul relaţiilor sociale.
Dacă până acum viaţa socială, cu întreaga ei problematică, ajungea la copil şi adolescent prin intermediul
părinţilor şi al profesorilor, acum - o dată cu trecerea
la vârsta adultă - tânărul trăieşte nemijlocit viaţa socială. El devine un element component şi activ al ei.
Unele aspecte ale vieţii pe care le cunoştea din auzite,
din expunerile profesorilor, din cărţi sau filme fac
acum parte nemijlocită din propria sa viaţă. Intrarea în
viaţa socială presupune totodată lărgirea sferei relaţiilor sociale şi psihosociale ale tânărului. La relaţiile de
tip şcolar se adaugă acum relaţiile de tip familial şi,
mai ales, cele de tip productiv, ceea ce permite intrarea în funcţiune mai accentuată a problematicii psihosociale a relaţiilor interpersonale, a grupurilor. Responsabilitatea tânărului în acest nou context capătă o
structură şi o funcţionalitate psihologică deosebită.
Tânărul este responsabil nu numai de propriile sale
fapte, ci şi de cele ale omului de lângă sine (fie că este
vorba despre copil, soţie, coleg sau tovarăş de muncă).
Aşadar, în esenţă, dintr-un „investigator‖ al vieţii sociale, cum se manifestă în adolescenţă, tânărul devine
un participant direct al acesteia. „Participarea adevărată orientează viaţa‖,menţionează G.W. Allport [1,
p.115].
Percepţia eficienţei proprii se referă la „încrederea
persoanei în capacităţile sale de a organiza şi realiza
cursul unei acţiuni necesare pentru gestionarea situaţiilor viitoare‖. Nu este vorba de un sentiment general
de control personal sau de un cumul de abilităţi, ci mai
curând de o capacitate generativă care acţionează, în
cadrul unei structuri cauzale complexe (aptitudini,
expectanţe cu privire la rezultatele unei acţiuni, percepţia valorii acţiunii), asupra gândirii, motivaţiei,
emoţiilor şi comportamentelor.
Cercetările mai noi arată că eficienţa este influenţată nu doar de evaluarea autoeficienţei, ci şi de o serie
de alte variabile, printre care mai importante sunt:
cultura organizaţională, orientarea spre realizare, scopurile şi feedback-ul.
Eficienţa/eficacitatea personală constă în modul în
care individul îşi controlează propriile resurse, îndeosebi pe cele psihice, şi în rezultatele pe care le obţine.
Dacă resursele implicate în realizarea obiectivelor vor
fi minimale, iar rezultatele obţinute - maximale, atunci
putem vorbi despre o eficienţă personală crescută.
Tocmai de aceea cercetătorii s-au orientat spre descoperirea şi investigarea resurselor psihoindividuale care
condiţionează eficienţa. Unii autori au desprins şi au

avantajat doar o anumită componentă a personalităţii;
alţii, dimpotrivă, au oferit modele mai complexe şi
mai extinse, luând în calcul mai multe componente de
natură psihică ce contribuie la obţinerea eficienţei
personale.
În 1970, doi autori francezi, Claude Duval şi Yves
A. Michaud, publicau lucrarea L'efftcacite personnelle,
în care accentul cădea pe rolul unor factori de personalitate în asigurarea eficacităţii. Ei considerau, că temperamentul reprezintă cheia activităţii şi eficacităţii
personale deoarece acesta este stabil. De aceea, spun
autorii, necesitatea cunoaşterii acestor resurse este
primul imperativ al optimizării personale. Tot ceea ce
se achiziţionează în timpul vieţii nu are valoare, soliditate decât dacă este construit pe fundamentele temperamentului. Autorii sunt de părere că temperamentul
este un fel de material brut care vine să fasoneze istoria familială, apartenenţa socială, peripeţiile vieţii individuale [13, p.177].
Mai târziu, în 1988 şi 1989, Jean-François Decker
publica două lucrări (Etre motive et réussir şi, respectiv, Réussir son développement personnel et professionnel) în care găsim implicate mai multe resurse
psihice şi explicată eficienţa/eficacitatea personală.
Autorul citat consideră că esenţiale pentru obţinerea
eficienţei personale sunt:
1) dorinţa puternică de a atinge obiectivele formulate;

2) credinţa, convingerea în izbândă, în posibilitatea
atingerii obiectivelor, concomitent cu credinţa în propriile capacităţi;
3) decizia de a atinge obiectivele, altfel spus ceea
ce permite mobilizarea resurselor şi exploatarea capacităţilor, finalizată prin realizarea efectivă a obiectivelor.
Cu alte cuvinte, cele trei resurse psihice necesare
obţinerii eficienţei personale sunt: motivaţia, convingerea şi voinţa. Esenţială este deci nu simpla stabilire
a unor obiective, oricât de clare şi precise ar fi acestea,
ci stabilirea celor mai motivante obiective, adică a
celor în acord cu aspiraţiile intime ale persoanei, nu a
oricăror obiective, ci a celor realizabile, pe care persoana consideră că este capabilă să le finalizeze. De
aceea, ele trebuie să corespundă convingerilor şi credinţelor intime, pozitive ale persoanei; de asemenea,
trebuie evitate obiectivele care ar putea intra în contradicţie cu unele convingeri negative ale individului,
în general inconştiente, care ar pune în pericol eficienţa acţiunilor. În fine, nu sunt suficiente motivaţia şi
convingerea în posibilitatea realizării obiectivelor, ci
este necesară şi decizia irevocabilă de realizare a acestora. Fiecare dintre aceste resurse psihice îşi are importanţa sa, dar mai importante, ne spune autorul, sunt
interacţiunea şi interdependenţa lor, cu atât mai mult
cu cât acestea pot fi pozitive sau negative. În continuare redăm figura 1. interdependenţa factorilor psihici
generatori de eficienţă personală (vezi figura 1.).

MOTIVAŢIA

CONVINGEREA

DECIZIA

Figura 1.1. Interacţiuni între motivaţie, convingere şi decizie în eficienţa personală
Această schemă evidenţiază că „în primul rând
trebuie să aibă loc fixarea unui obiectiv motivant. Este
necesar apoi efortul de a atinge un grad de convingere
suficient pentru a putea fi luată decizia de a îndeplini
obiectivul în cauză. La rândul ei, decizia întâlneşte
motivaţia şi realizează totodată întărirea convingerii,
ceea ce face ca decizia să fie şi mai mult întărită...
Este ca şi cum am fi angajaţi într-o spirală care asigură
succesul prin mobilizarea progresivă a tuturor resurselor şi capacităţilor noastre, în vederea îndeplinirii obiectivelor propuse‖.
Extrem de interesantă este şi concepţia propusă de
Guy Missoum într-o lucrare publicată în 1999, iar în
traducere românească în 2003. Autorul consideră că
eficienţa (reuşita) este determinată de trei categorii de
factori:
1) potenţialul psihologic (concretizat într-o serie
de capacităţi ale individului de: prelucrare a informaţiilor, gestiune a emoţiilor, întreţinere a relaţiilor interpersonale optime, disponibilizare a energiei şi dinamismului comportamental, încredere în sine);
2) training-ul mental (definit ca ansamblul mijloacelor şi modalităţilor mentale prin care individul îşi
dezvoltă şi perfecţionează propriile resurse psihice);

3) strategiile mentale (partea „ascunsă şi inedită‖ a
reuşitei care asigură pregătirea şi gestiunea eficientă a
acţiunilor, ca şi permanenţa lor, prin ele individul
proiectându-şi şi programându-şi succesul).
În centrul eficienţei personale se află individul cu
tot ceea ce are el caracteristic. Principiile eficienţei definirea obiectivelor, stabilirea priorităţilor, fixarea
termenelor, gestiunea timpului, sinergia - sunt strict
dependente de scopurile individului, de aspiraţiile,
calităţile şi defectele lui, de întreaga zestre biopsihologică a acestuia.
Valorizarea maximală a individului este evidentă
în domeniul filosofiei, psihologiei şi ştiinţelor umane
şi socio-umane în general. Concepţiile liberale încurajează iniţiativele personale şi acordă o mare importanţă valorii intrinsece personale a oamenilor. Chiar mediile organizaţionale recompensează oamenii în funcţie de performanţele lor individuale. În aceste condiţii,
aspiraţiile profunde, motivaţiile esenţiale, convingerile
şi credinţele intime, capacităţile personale trec în
prim-plan. Alegerile libere ale individului, şi nu cele
influenţate sau chiar impuse din exterior (de alţii, de
prejudecăţi, interdicţii sau de diferite presiuni), capătă
un rol aparte. Individul este cel care îşi propune, îşi
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stabileşte, dar, în acelaşi timp, îşi şi controlează propria evoluţie.
Astfel de concepţii favorizează realizările personale, reduc nivelul reacţiilor la stres şi vulnerabilitatea la
depresie. Persoanele care se îndoiesc de abilităţile lor
sunt predispuse la anxietate şi depresie, respectiv la
reacţii negative la stres. Astfel, ele:
- evită implicarea în sarcini dificile, considerândule ameninţări la adresa propriei persoane;
- au un nivel scăzut de aspiraţie şi o angajare deficitară faţă de scopurile pe care şi le stabilesc;
- când înfruntă situaţii dificile, în loc să se concentreze asupra găsirii unei soluţii, insistă asupra abilităţilor percepute ca fiind deficitare, asupra obstacolelor
pe care le-ar putea întâmpina în atingerea scopului şi
asupra unor posibile rezultate negative;
- în faţa dificultăţilor au tendinţa de a reduce efortul necesar atingerii scopului şi sunt predispuse spre
abandonarea rapidă a sarcinii;
- în urma unui eşec sau obstacol îşi recapătă foarte
greu sentimentul de eficacitate;
- consideră nivelul scăzut de performanţă ca fiind
rezultatul unor deficite aptitudinale;
- chiar şi un eşec minim poate determina pierderea
încrederii în forţele şi abilităţile proprii [7, p.65].
Persoanele cu un sentiment puternic de autoeficacitate:
• abordează sarcinile dificile ca fiind mai degrabă
provocări decât ameninţări care ar trebui evitate;
• se implică mai mult în activităţi;
• îşi stabilesc obiective mai complexe şi mai
provocatoare, perseverând până la finalizarea acestora;
• în cazul unui eşec, ei sporesc efortul depus şi
îşi recapătă mai repede sentimentul de autoeficacitate;
• de obicei, atribuie nereuşitele unui efort insuficient, cunoştinţelor deficitare sau lipsei unor abilităţi
care pot fi dobândite în timp;
• abordează situaţiile ameninţătoare cu sentimentul că le pot (le vor putea) controla.
Raportarea auto-eficacităţii la un domeniu specific
presupune judecăţi privind:
• sarcina;
• caracteristicile situaţionale ale sarcinii (gradul
de dificultate, feedback-ul primit, compararea cu alţii
etc.);
• experienţele anterioare;
• convingerile formate despre sarcină;
• trăirile interioare experienţiate pe parcursul rezolvării sarcinii.
Prin generalizare, convingerile despre sarcină pot
să se extindă şi să acopere şi domenii conexe. Astfel,
elevul poate să dobândească un nivel mai ridicat de
auto-eficacitate şi implicit să fie mai motivat, nu doar
în pregătirea, spre exemplu, a unui test despre glandele endocrine, ci să fie pasionat inclusiv de disciplina
respectivă (biologie). Motivaţia elevului se poate astfel extinde la ştiinţele naturii şi să fie mai ridicată decât pentru ştiinţele sociale sau umaniste. Prezentăm
câteva observaţii importante privind relaţiile (directe
sau mediate) dintre auto-eficacitate şi reuşita şcolară.
a.
Nivelul de auto-eficacitate reprezintă unul
dintre cei mai elocvenţi indici ai reuşitei şcolare. Ea
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prezice până la 25% din totalul variantei motivaţionale
a performanţelor în învăţare.
b.
Auto-eficacitatea reprezintă totodată un
indicator important al implicării cognitive a elevilor în
timpul orelor. Elevii care sunt încrezători în propriile
capacităţi şi abilităţi de studiu vor rezolva cerinţele
formulate de profesor, utilizând strategii mai elaborate
şi mai bine organizate. Astfel de strategii reclamă o
procesare de adâncime a materialului de studiu(parafrazare, sumarizare, transpunere, întocmire
de scheme conceptuale, grafice sau diagrame).
c. Probabilitatea ca persoanele cu un nivel ridicat
al sentimentului de auto-eficacitate să recurgă la utilizarea unor strategii metacognitive de învăţare este
mai ridicată. Astfel, aceşti elevi îşi planifică activitatea
de învăţare, îşi formează un ritm propriu de pregătire,
verifică nivelul de achiziţie/înţelegere al cunoştinţelor
pe măsura învăţării lor etc.
În cadrul teoriei privind autoeficacitatea, sunt analizate şapte competenţe emoţionale. Astfel, persoana
trebuie să fie capabilă: să perceapă corect propriile
emoţii; să perceapă emoţiile altora; să înţeleagă emoţiile pe care le are; să se simtă capabilă de a utiliza
propriile emoţii; să înţeleagă emoţiile altora; să îşi
gestioneze emoţiile; să gestioneze emoţiile altora[4,
p.217].
Mecanismul auto-eficacităţii joacă un rol central în
managementul resurselor personale, deoarece credinţele despre sine şi despre abilităţile proprii reglează
comportamentul propriu. Prin mecanismele autoreglatorii ne direcţionăm acţiunile şi, totodată, acţionăm
selectiv asupra contextului căruia îi aparţinem.
A. Bandura postulează existenţa a trei factori cognitiv - motivaţionali implicaţi în dezvoltarea convingerilor legate de propria eficacitate: atribuirile cauzale,
expectanţele asupra rezultatelor şi scopurile formulate.
1. Persoanele cu un puternic sentiment al propriei
eficacităţi atribuie în general eşecul efortului insuficient, deficitului de cunoştinţe sau unor deprinderi insuficient consolidate. Una dintre funcţiile importante ale
acestor atribuiri o reprezintă reducerea nivelului de
stres şi a vulnerabilităţii la trăirea emoţiilor negative
(de exemplu, depresia). în schimb, persoanele cu un
nivel redus al auto-eficacităţii atribuie eşecurile proprii lipsei unor abilităţi funcţionale, respectiv unor
incapacităţi proprii stabile);
2.
Motivaţia este influenţată de rezultatele
aşteptate ca urmare a acţiunilor întreprinse. Multe
persoane cu nivel redus de auto-eficacitate refuză nenumărate posibilităţi atractive, cu şanse mari de reuşită, din simplul motiv că nu cred că ar fi în stare să
îndeplinească sarcinile respective;
3.
încrederea în propriile capacităţi permite
stabilirea unor scopuri explicite şi realiste. După cum
am constatat anterior, scopurile sunt elementele care
direcţionează şi susţin acţiunile necesare obţinerii performanţelor dorite [7, p.66].
Abordările recente ale succesului/eşecului acreditează ideea că auto-eficacitatea nu este o trăsătură globală de personalitate sau o percepţie a unor competenţe proprii generale, ci un construct relaţionat unui
domeniu specific. În cazul reuşitei şcolare, autoeficacitatea vizează încrederea elevului în abilităţile

sale cognitive necesare pentru a-şi atinge obiectivele şi
pentru a realiza cu succes sarcinile educaţionale.
Auto-eficacitatea poate fi operaţionalizată prin expresii de genul: „dacă mă pregătesc şi parcurg (învăţ)
tot materialul despre glandele endocrine, o să iau o
notă bună la testul de la biologie de săptămâna viitoare”.O astfel de convingere are un puternic efect
motivator, determinând elevul să depună un efort susţinut în pregătirea pentru lecţie. Dacă, în schimb, consideră că nu are suficiente resurse pentru a face faţă
unei astfel de provocări (test), implicarea va fi pe măsură [8, p.67].
Teoria eficienţei personale (Bandura, 1977) oferă
un cadru de analiză a modului în care se produce
schimbarea în vederea unei mai bune adaptări a persoanei. Potrivit autorului, eficienţa personală percepută este o variabilă psihologică cu rol esenţial în explicarea şi predicţia comportamentelor produse prin diverse metode terapeutice. Aceasta a fost definită
p r i n „încrederea persoanei în capacităţile sale de a
organiza şi realiza cursul acţiunii necesare pentru a

Persoană

produce un anumit rezultat‖. Nu este vorba despre un
sentiment general de control personal sau un cumul de
abilităţi, ci mai curând despre o „capacitate generativă‖ care acţionează în cadrul unei structuri cauzale
complexe asupra gândirii, motivaţiei, emoţiilor şi
comportamentelor.
Tehnicile psihologice de schimbare comportamentală au efecte asupra eficienţei personale percepute
care, la rândul său, influenţează alegerea unei acţiuni,
stabilirea scopului, efortul depus, perseverenţa şi, în
final, nivelul de realizare a scopului, în cadrul teoriei
sale, Bandura face distincţie între două categorii de
reprezentări cognitive care au fost tratate nediferenţiat
în cadrul teoriilor motivaţionale expectanţă-valoare:
• expectanţele privind rezultatele acţiunii (convingerea persoanei că o acţiune va conduce la un
anumit rezultat) şi
• expectanţele cu privire la eficienţa personală
(încrederea persoanei că poate realiza acţiunea necesară pentru obţinerea rezultatului dorit).

Comportament
(acţiune)

Convingeri privind eficienţa personală

Rezultate (efecte)

Expectanţele privind
rezultatele

Figura 2. Relaţia dintre percepţia eficienţei personale şi expectanţele privind rezultatele (adaptat după
[2, p.145])
Tratarea separată a celor două tipuri de expectanţe
permite estimarea unor posibile efecte diferite ale
acestora asupra intenţiilor şi acţiunilor. De exemplu,
nivelul scăzut al ambelor categorii de expectanţe conduce la lipsă de motivaţie, apatie, sentimente de ineficientă şi inadaptare, în timp ce un nivel ridicat este
asociat cu motivaţia puternică, cu iniţierea şi realizarea
eficientă a comportamentelor orientate spre scop. Dacă expectanţele eficienţei proprii sunt ridicate şi expectanţele privind rezultatele într-un anumit domeniu de
adaptare sunt reduse, persoana devine nemulţumită şi
doreşte schimbarea condiţiilor de mediu sau orientarea
spre un alt domeniu care să-i permită valorificarea
resurselor personale. Dacă nivelul expectanţelor legate
de eficienţa personală este scăzut şi expectanţele privind rezultatele sunt mari, persoana se poate simţi
descurajată şi lipsită de control în obţinerea acestora
[2, p.145].
Efectele celor două tipuri de expectanţe asupra
performanţelor adaptative au fost analizate mai detaliat în cercetările ulterioare care au permis revizuirea
teoriei, luându-se în calcul şi valoarea rezultatelor
dorite, ca variabilă motivaţională. Astfel, valoarea
ridicată atribuită unui rezultat, asociată cu expectanţe
scăzute atât în ceea ce priveşte posibilitatea de obţinere a acestuia, cât şi în ceea ce priveşte eficienţa personală, conduce la sentimente de descurajare şi lipsă de

speranţă. Un studiu care a investigat efectele tuturor
celor trei variabile motivaţionale a evidenţiat corelaţiile semnificative dintre ele şi aproximativ aceeaşi putere de predicţie a intenţiilor comportamentale.
Conform teoriei social-cognitive, comportamentele
nu sunt reglate prin consecinţele lor imediate (întăririle
pozitive sau negative), ci prin interpretarea acestor
consecinţe la nivel cognitiv. Altfel spus, nu performanţele obţinute în urma aplicării unei tehnici terapeutice influenţează comportamentele viitoare, ci modul în care sunt percepute şi interpretate de pacient.
Distincţia dintre rezultatele obiective ale unei acţiuni
(performanţe) şi efectele percepute ale acesteia stă la
baza explicării mecanismului prin care acţionează convingerile despre eficienţa personală. Procesele cognitive mediază efectul produs de o tehnică psihologică
de schimbare, iar la rândul lor sunt influenţate de performanţele obţinute.
Potrivit teoriei sociocognitive, fiinţa umană sau
persoana (P) acţionează asupra propriei motivaţii şi
acţiuni, în cadrul unui sistem de interacţiuni reciproce,
împreună cu alţi doi factori importanţi: mediul (M) şi
comportamentul (C). Influenţa sinelui asupra propriului comportament nu poate fi înţeleasă decât în cadrul
acestei triple determinări reciproce (figura 1.1). Deşi
teoriile psihologice contemporane au abandonat modelele de interacţiune unidirecţională în explicarea com-
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portamentului în favoarea interacţiunii bidirecţionale,
Bandura (1982) consideră că nici noile modele nu
surprind complexitatea determinismului. În cadrul
modelului tridimensional propus de el, comportamentul nu este doar un produs al interacţiunii

reciproce dintre persoană şi mediu, ci şi un determinant al acestora. Un comportament, odată produs, nu
rămâne fără efecte asupra persoanei, asupra situaţiei şi
asupra interacţiunii dintre cele două variabile.

Factori personali (P)
(cogniţii, afecte, procese biologice)
Comportament (C)

Mediu (M)

Figura 3. Modelul tridimensional al interacţiunii reciproce (Bandura, 1982)
A. Bandura (1994) susţine că eficienţa personală
percepută este o structură cognitivă complexă care influenţează comportamentul prin intermediul a patru
categorii de procese: cognitive, motivaţionale. emoţionale si de selecţie [3, p.242].
Eficienţa personală percepută este o structură
cognitivă care integrează informaţia provenită de la
mai multe surse: performanţele anterioare ale persoa-

nei, experienţele vicariante, persuasiunea verbală, stările emoţionale şi fiziologice.
Auto-eficacitatea devine un determinant şi
predictor puternic al nivelului performanţei individului, ca rezultat al diverselor influenţe, prezentate în
tabelul 1.

Tabelul 1. Diversitatea influenţelor ale autoeficacităţii [7, pp.63-64].
Auto-eficacitatea influenţează:

Pattemul de
gândire

Procesele motivaţionale

Procese afective

Procese de selecţie

- Capacitatea individului de a-şi stabili scopuri este influenţată de autoevaluarea capacităţilor
proprii.
- Cursul acţiunilor individului este mai întâi organizat la nivelul gândirii.
- Cei care au un nivel ridicat de auto-eficacitate vizualizează scenarii cu rezultate pozitive
(succese).
- Cei care nu au încredere în eficacitatea lor creează de obicei scenarii reprezentând eşecuri.
- Tipul de atribuiri cauzale. Persoanele care se percep ca având un nivel ridicat de autoeficacitate, atribuie eşecurile unor eforturi reduse.Cei cu auto-eficacitate redusă susţin că eşecurile lor se datorează lipsei unor abilităţi.
- Rezultatele aşteptate. Multe persoane cu nivel redus de auto-eficacitate refuză nenumărate
posibilităţi atractive, cu şanse mari de reuşită, din simplul motiv că nu cred că ar fi în stare să
îndeplinească sarcinile respective.
- Eficacitatea de a controla situaţiile ameninţătoare joacă un rol important în perceperea nivelului anxietăţii.
- Cei care cred că deţin controlul în situaţiile ameninţătoare nu au gânduri care le-ar putea
perturba prea mult activităţile. În schimb, persoanele care cred că nu sunt în stare să controleze
situaţiile stresante se caracterizează printr-un nivel crescut de anxietate, percepând multe aspecte ale mediului ca fiind ameninţătoare şi periculoase.
- Din cauza convingerilor despre propriile abilităţi, indivizii pot evita sau nu situaţiile şi activităţile pe care le consideră incontrolabile. Prin astfel de selecţii, ei ajung să cultive anumite abilităţi, interese, reţele sociale, care ulterior pot influenţa cursul vieţii lor. În acest fel se pot explica
şi metodele de selecţie şi de planificare pentru carieră. Cu cât nivelul auto-eficacităţii este mai
crescut, cu atât creşte şi numărul posibilelor direcţii de orientare privind cariera.

Concluzii
1. Prin cunoaşterea capacităţilor proprii de a realiza anumite activităţi, adultul poate deveni mai eficient în gestionarea resurselor proprii şi a celor externe,
necesare adaptării psiho-sociale;
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2. În interacţiunea emergentă dintre cei trei factori
implicaţi în determinarea funcţionării psihice - persoană, mediu şi comportament, fiinţa umană este proactivă şi capabilă să utilizeze influenţele de mediu în
scopul unei optime funcţionări.

3. Dacă şi condiţiile externe vin în întâmpinarea
nevoilor personale, autoreglarea va acţiona în vederea
dezvoltării potenţialului de care dispune fiinţa umană.
4. Auto-eficacitatea corelează cu o procesare de
adâncime a materialului, cu perseverenţa şi cu investi-

rea de efort cognitiv, în scopul obţinerii unor performanţe superioare. Funcţia auto-eficacităţii devine,
aşadar, una de mediere între factorii contextuali (ai
grupului) şi performanţele persoanei.
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DIN CICLUL GIMNAZIAL
DAVIDESCU Elena,
dr. în pedagogie, lect. univ.,
catedra Psihologie şi Asistenţă socială, USEM
MĂLIGĂ Doina,
masterand, Psihologia Educaţiei
REZUMAT
Între condiţiile solicitate pentru ca învăţarea şcolară să fie procesual eficace, indicii privind normalitatea,
nivelul, ritmul şi calitatea dezvoltării personale devin prioritare.
În acest articol ne propunem să prezentăm, dar şi propunem un element inovativ în activitatea didactică a
cadrelor didactice, şi anume utilizarea strategiilor aplicative la disciplina şcolară Dezvoltarea personală, în scopul
stimulării motivaţiei şcolare, dar şi pentru funcţionarea dezvoltării personale a elevilor din ciclul gimnazial.
Cuvinte cheie: dezvoltarea personală, motivaţia şcolară,aplicaţii, strategii aplicative, sinele elevilor.
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SUMMARY
Among the conditions required for school education to be process effectively, those relating to the normality, level, pace and quality of personal development become a priority.
In this article, we propose to present and propose an innovative element in didactic activity of teachers,
namely the use of applied strategies in the school discipline of personal development, in order to stimulate the
school motivation, but also for the personal development of pupils in the gymnasium cycle.
Key words: personal development, school motivation, applications, applied strategies, students' self.
Actualitatea temei de cercetare. Cercetările din
ultimele două decenii asupra motivaţiei şcolare indică
o tendinţă de dominare a preocupărilor pentru studierea sinelui elevilor şi a constructelor legate de acesta.
Deşi influenţa autocunoaşterii şi autoevaluării asupra
comportamentului şi dezvoltării personale este recunoscută şi studiată de către psihologi de mai bine de
un secol (începând cu William James, în 1890), adesea
se întâmplă ca cadrele didactice şi practicienii din domeniul educaţiei să nu cunoască mecanismele prin
care aceste variabile pot regla comportamentul şi performanţa şcolară a elevului [1, p.142].
Astfel,pentru disciplina şcolară Dezvoltarea personală, în scopul stimulării motivaţiei şcolare, dar şi
pentru funcţionarea dezvoltării personale a elevilor din
ciclul gimnazial, propunem un element inovativ în
activitatea didactică, şi anume utilizarea strategiilor
aplicative.
Scopul cercetării constă în elaborarea strategiilor
aplicative axate pe dezvoltarea personală a elevilor din
ciclul gimnazial.
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Expunerea conţinutului de bază. Dezvoltarea
personală implică competenţa „a învăţa să înveţi‖ şi
facilitează inserţia socială a persoanelor în societate.
Conceptul de dezvoltare personală vehiculează
ideea, conform căreia fiinţa umană conţine ca matrice
internă a structurii sale funcţionale evoluţia în progresie relativ controlabilă a echilibrului tuturor componentelor personalităţii sale [2, p.60].
În acelaşi context, M. Armstrong remarcă, că dezvoltarea personală reprezintă creşterea abilităţii unui
individ şi valorificarea potenţialului acestuia prin parcurgerea
unor
experienţe de învăţare şi educaţie [3, p.264].
Sintetizând informaţia reflectată în literatura din
domeniu, menţionăm faptul că dezvoltarea personală
reprezintă procesul multiaspectual de schimbări intraperceptive, interactivitate prin parcurgerea unor experienţe de învăţare şi educaţie.
Clasa a V-a
Dezvoltarea personală pentru cl. a 5-a,ex. 1.[5,
p.34].
Conținutul exercițiului: Numește genurile de sport
din imagini. Ce sport practici tu?

Activitatea profesorului

Activitatea elevului

Propune elevilor să intuiască timp de 5-7 min.
imaginile alăturate.
Adresează întrebarea: - Numiți genurile de sport
din imagini.
Pentru etapa de reflecție propune următoarea
întrebare: - Ce gen de sport practicațivoi?

Ascultă cu atenție profesorul și realizează sarcina.
Numesc genurile de sport din imagini și argumentează opiniile personale.
Explică genul de sport practicat; de la ce vârsta
îl practică și cât de mult îi place acest sport.

Informații utile pentru elevi:
Sportul este cea mai bună pastilă care sigur o să-și
facă efectul. Practicarea unui sport te face și te ține
sănătos. Un lucru care trebuie menționat este că hainele arată mult mai bine pe un corp bine lucrat. Cui nu îi
place să aibă un fizic plăcut? Acest fizic nu se obţine
cu vreo substanţă magică, ci cu multă muncă şi transpiraţie.
Unii tineri neglijează rolul sportului şi le este lene
să depună puţin efort fizic, fără a se gândi la viitor şi

la faptul că o să aibă o imunitate scăzută. Toţi adolescenţii trebuie să facă sport, nu neapărat unul de performanţă, dar trebuie să îşi menţină organismul puternic şi sănătos.
Clasa a VI-a
Dezvoltarea personală pentru cl. a 6-a, ex.
1.[6, p.26].
Conținutul exercițiului: Ce dăunează sănătății?

Activitatea profesorului

Activitatea elevului

Propune elevilor să găsească și să combine timp
de 10 min. imaginile cu textul care le corespunde, pentru a constata ce dăunează sănătății.
Adresează întrebarea: - Ce dăunează sănătății?
Pentru etapa de reflecție propune următoarea întrebare: - Ce trebuie să facem ca să rămânem sănătoși?

Ascultă cu atenție profesorul și realizează sarcina.
Numesc toți factorii care dăunează sănătății.
Enumeră factorii care trebuie îndepliniți pentru a
rămâne sănătos.

Informaţii utile pentru elevi:
Uneori frica de reacţiile negative ale prietenilor te
pot conduce să faci lucruri care ştii că nu sunt bune
pentru tine. Nu-i lăsa pe alţii să ia decizii în locul tău.
Dacă cineva te invită sau te presează să fumezi, să bei
sau să iei droguri, ai dreptul să spui NU, fără a da vreo
explicaţie.
Planifică înainte. Dacă mergi la o petrecere sau
ieşi undeva cu prietenii trebuie să fii inteligent(ă) şi să
te protejezi. Nu deveni o victimă într-un grup care bea
sau consumă droguri.

Solul ne oferă bogăţiile sale, dar poluarea şi folosirea neraţională a resurselor duc la dispariţia treptată
a lor.
Motto: Dacă te gândești la anul următor - însămânțează pământul. Dacă te gândești la următorii 10
ani - plantează un copac. Dacă te gândești la următorii
100 de ani - educa oamenii.
(Proverb chinezesc)
Clasa a VII-a
Dezvoltarea personală pentru cl. a 7-a, ex. 3.[9,
p.19].

147

Conținutul exercițiului: Pregătește împreună cu
colegii, o festivitate la care să onorați oamenii cu care
vă mândriți.

Activitatea profesorului

Activitatea elevului

- Pregătește împreună cu elevii o festivitate la care
onorează oamenii cu care se mândresc.
- Invită elevii să discute despre acești oameni; ce au
făcut ei semnificativ, pentru ce trebuie onorați, ce impact au ei asupra fiecărui elev.
- Pentru etapa de reflecție propune elevilor să aleagă
o personalitate preferată și să povestească câte ceva
despre ea.

- Pregătesc împreună cu profesorul o festivitate la
care onorează oamenii cu care se mândresc.
- Dau exemple de lucruri semnificative realizate de
acești oameni și de ce impact au aceste personalități
asupra lor.
- Aleg o personalitate preferată și povestesc despre
ea.

Informații utile pentru elevi:
• Demnitatea este calitatea sau starea de a fi
demn, de a fi respectat. Aşadar, prin demnitate umană
se înţelege atât felul în care ne privim noi, cât şi felul
în care ne tratează alţii.
• Demnitatea arată valoarea, cinstea, meritele
morale, gradul de preţuire şi rangul atins de o persoană în cadrul societăţii.
• Demnitatea umană este un criteriu de apreciere
între oameni.
• Demnitatea umană trebuie să fie una pentru
toți.
Profesorul informează elevii că există o dezbatere
la nivel mondial cu privire la principal punctul de inte-
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res al drepturilor omului. O concluzie este: „Drepturile omului sunt necesare pentru a permite tuturor să
trăiască cu demnitate”. Profesorul le cere apoi elevilor să se gândească la alternative la această concluzie.
Acest lucru ar putea fi o sarcină pentru o temă. Ca o
sarcină suplimentară, elevii pot fi rugaţi să elaboreze
postere pe tema drepturilor omului, folosind decupaje
din ziare, din reviste sau desene şi picturi proprii.
Acestea ar putea fi folosite pentru decorarea clasei sau
pentru o expoziţie.
Clasa a VIII-a
Dezvoltarea personală pentru cl. a 8-a, ex. 6.[8,
p.35].
Conținutul exercițiului: Comentează citatul.

Activitatea profesorului

Activitatea elevului

- Propune elevilor să comenteze citatul.
- Comunică elevilor despre efectele nocive ale toxicomaniei.
- Pentru etapa de reflecție propune următoarea întrebare: - De ce e rău să consumăm droguri?

- Ascultă cu atenție profesorul și realizează sarcina.
- Ascultă informațiile profesorului despre efectele nocive ale toxicomaniei.
- Explică care sunt efectele negative ale consumului de
droguri. Exemplifică.

Informații utile pentru elevi:
Toxicomanie - comportament care constă în consumul regulat al substanţelor mai mult sau mai puţin
toxice, numite droguri.
Drogurile reprezintă substanţe psihoactive, consumul lor generând dependenţă, pierderea controlului
şi diminuarea capacităţii protectoare a organismului.
Drogurile acţionează şi asupra creierului în funcţie de
produs: destindere, calmare, stimulare, excitare, distorsionare a percepţiilor senzoriale, halucinaţii etc.

Toxicomania se manifestă printr-o dependenţă
psihică, adică printr-o nevoie de nestăpânit de a consuma drogul.
Consumul de droguri duce la îmbătrânirea prematură, iritabilitate, dureri de cap, ritm alert al inimii,
crampe stomacale, afectarea rinichilor şi plămânilor,
slăbirea sistemului imunitar etc.
Clasa a IX-a
Dezvoltarea personală pentru cl. a 9-a, ex. 4.[7,
p.44].
Conținutul exercițiului:Informează-te și descoperă. Descrie caracteristicile tipurilor de iubire.

Activitatea profesorului

Activitatea elevului

- Propune elevilor să intuiască timp de 10 min. care
sunt tipurile de iubire și ce caracteristici îi corespunde
fiecărui tip.
- Adresează întrebarea: Descrieți caracteristicile tipurilor de iubire.
- Pentru etapa de reflecție propune următoarea întrebare: - Care tip de iubire vă pare mai potrivit?

- Ascultă cu atenție profesorul și realizează sarcina.
- Găsesc toate tipurile de iubire și le descriu.
- Răspund fiecare în parte care tip de iubire este cel
mai potrivit pentru el.

Informații utile pentru elevi:
E o mare diferență între plăcere și iubire. Dacă îți
place o floare, o rupi și o iei cu tine; dacă o iubești, o
uzi și o îngrijești o viață întreagă. (Kristiano Loshi)
Pasiunea este singura care ne poate conduce
adânc în noi înșine și ne găsește drumul cel mai bun
prin labirintul vieții.
Verbul „a iubi‖ este același, dar calificativul se
schimbă în funcție de stare, vârstă, de ritmul fiecărui.
Concluzii:
1. Capacitatea de dezvoltare reprezintă o organizare inter-activată, iar mediul de viaţă îşi pune amprenta, astfel, acţionând asupra persoanei pe baza percepţiei subiective pe care persoana o are asupra realităţii;
2. Scopul disciplinei şcolare Dezvoltarea personală presupune promovarea şi identificarea valorilor
sociale, conştientizarea creşterii personale, adoptarea
unui stil de viaţă sănătos şi formarea de cetăţeni bine
informaţi, susţinători ai valorilor fundamentale;
3. Activităţile de autocunoaştere şi dezvoltare
personală au ca scop stimularea integrării şi participării tuturor elevilor, formarea atitudinilor constructive
faţă de sine şi faţă de alţii.

Recomandări pentru cadrele didactice:
• Înainte de a prezenta exercițiile elevilor, încercați să le parcurgeți măcar o dată.
• După rezolvarea fiecărui exercițiu cereți feedback de la elevi.
• Motivați elevii cu exemple din viața de zi cu zi.
• Puneți în practică teoria.
• Fixați scopuri individuale pentru elevi și lăudații când le ating.
• Acordați timp elevilor să gândească.
• Formulați întrebările scurt și clar, folosind un
limbaj direct.
• Încurajați auto-evaluarea și responsabilizarea
elevilor.
• Verificați mai des activitatea elevilor ca să vedeți ce au învățat.
• Manifestați interes dumneavoastră înșivă – fiți
entuziast
• Folosiți creativitatea și exprimarea elevilor.
• Asigurați-vă că elevii sunt activi
• Apreciați și succesul parțial.
• Ascultați elevii cu interes
• Utilizați cât mai multe aplicații interactive pentru a stârni interesul elevilor față de disciplină.
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REZUMAT
Pentru a cunoaște particularitățile psihologice ale persoanelor în vârstă trebuie să învățăm să îi ascultăm fără a ne feri de vârsta înaintată a acestora. Trebuie de asemenea să avem timp, și, tocmai timpul, este cel ce lipsește
mai mult la medici și la alte categorii de profesioniști,cum ar i psihologii și asistenții sociali într-un sistem bazat pe
principii de tipul „a face mai mult cu mijloace mai puține‖.
Cuvinte cheie: persoanele în vârstă, tipuri de înaintare în vârstă, stare de anxietate, lamentare, particularități ale personalității persoanelor în vârstă.
PSYCHOLOGICAL PARTICULARITIES OF ELDERLY
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SUMMARY
In order to know the psychological peculiarities of the elderly, we must learn to listen to them without having to worry about their age. We also need to have time, and, just the time, is the one missing more from doctors and
other professionals, such as psychologists and social workers in a system based on „do more with the means fewer".
Key words: the elderly, types of aging, anxiety, lamentation, particularities of the personality of the elderly.
”Un om nu este bătrân atât timp cât caută ceva
Jean Rostand
Inspirându-ne de la o formulă cunoscută, vom adera la ideea că psihologic „nu există persoane foarte în
vârstă‖. Condiția psihologică a persoanelor în vârstă
este foarte eterogenă, există evoluții psihologice, evoluții psihiatrice, surprize evolutive pozitive și negative
la aceste persoane și ca urmare nu există particularități

psihologice la persoanele în vârstă. Există dimpotrivă
evenimente de viață (boala, deces,etc.), declarate statistic că ar fi mai frecvent la persoanele în vârstă. Sub
presiunea acestor evenimente de viață sau a percepției
proximității acestora, siguranța interioară a persoanei
în vârstă este amenințată [9].
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Suferințe psihice legate de o tulburare psihopatologică – din perspectiva psihică putem vorbi de cel
puțin trei tipuri de înaintare în vârstă:
 o persoană poate înainta în vârstă fără a suferi
vreodată de o patologie psihiatrică;
 o persoană poate să aibă o tulburare psihiatrică
permanentă sau episodică încă de la o vârstă mai tânără. Aceste tulburări care apar precoce persistă mai
mult sau mai puțin odată cu înaintarea în vârstă;
 o persoană poate să nu fi suferit vreodată de o
tulburare psihiatrică și brusc sau insidios să dezvolte
tardiv, spre sfârșitul vieții, o astfel de tulburare. Tulburarea care apare tardiv este adesea tulburarea provocată de neadaptarea la un eveniment al vieții. Această
tulburare poate fi caracterizată de predominația unei
stări depresive sau chiar a unei stări delirante.
Trăirile persoanelor în vârstă care au o stare de
anxietate – în acest sens, au fost identificate trei tipuri
de lamentări:
1. Lamentarea de insomnie – majoritatea persoanelor în vârstă nu ezită să se plângă de insomnie. Această lamentare corespunde adesea unui somn normal la
această vârstă, fragmentat într-o manieră psihologică.
Frica de a adormi pentru a nu se mai trezi vreodată
este cea mai greu de gestionat. Această lamentare poate fi tratată medical cu renumitul tratament clasic –
„un sfert de somnifer‖. Atunci când insomnia constă
în a se scula la ora 3 dimineața, este posibil să existe
o stare depresivă. În plus la insomnie, alte elemente
care sunt martorii unei hipervigilențe, a unei stări de
alertă permanentă. Dacă starea de hipervigilență este
gravă, este posibil să se identifice o stare de stres post
traumatic care poate sta în spatele unei insomnii.
2. Lamentări cu privire la dureri corporale pot fi
martorii unei sensibilități excesive a corpului. Aceste
lamentări pot fi asociate cu o tulburare a sistemului
nervos vegetativ devenit instabil. Fie din cauza predominării tonusului simpatic și/sau a unei slăbiri a
tonusului parasimpatic: tahicardie, palpitații, dureri în
piept, dureri toracice, tremurături, senzație de gură
uscată. Fie din cauza predominării tonusului parasimpatic și/sau a unei slăbiri a tonusului simpatic:disconfort cu pierderea cunoștinței, „fluturi în stomac‖, greutate în abdomen și senzație de vomă.
3. Lamentări cu privire la gânduri anxioase –
acest tip de lamentări sunt mai frecvent la persoanele
foarte în vârstă. Ideea pierderii autonomiei din cauza
unui cancer sau a unei maladii grave poate apărea în
orice moment. Ideea de însingurare impusă, ideea de a
nu mai conta pentru nimeni, aceasta este a doua cauză
de teamă pe care o au persoanele în vârstă. Când se
asociază cu sentimentul de abandon atunci trăirea este
cea scrisă de Malraux în Condiția umană:„cea mai
mare suferință este în singurătate‖. Căutarea cu orice
preț a unei companii face din persoana în vârstă o pradă ușoară pentru escroci.
Ideea morții apropiate legată de sfârșitul vieții, dar
sunt persoane în vârstă care nu vorbesc niciodată de
moarte, chiar dacă în modul real se apropie de ea, unele persoane în vârstă spun că nu sunt încă pregătiți
pentru moarte, frica de moarte duce o persoană în vârstă „să se anestieze‖ și „să înghețe scurgerea timpului‖.
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Ideea sinuciderii, ideea lipsei banilor, ideea ruinării
evocă o stare depresivă, ideea violenței - aceste gânduri pot fi refulate, păstrate pudic într-un sertar secret,
totul se petrece ca și cum anumitor persoane anxioase
în vârstă le este rușine de propriile lor gânduri.
Trăirea persoanelor în vârstă care manifestă o
stare depresivă – durerea morală este rar spusă cu
voce tare: „Ar fi mai bine să mor‖. Dificultatea la
această vârstă este să se sesizeze starea depresivă printre lamentările uzuale specifice vârstei înaintate. Cu
cât persoana este mai în vârstă cu atât mai greu este de
a considera parte a normalului sau a patologicului.
Depresia este mai frecventă la persoanele în vârstă.
Trăirea persoanelor în vârstă care manifestă o
stare de delir – amnezia le poate induce, persoanelor
în vârstă, o neclaritate a mărimii locului sau aranjarea
obiectelor familiale. Poate fi vorba de începutul maladiei Alzheimer sau pentru că există o anosognozie,
persoana amnezică pune dispariția lucrurilor mai degrabă pe seama jafului decât pe o tulburare de memorie [9].
Trăirea persoanelor în vârstă care manifestă perioade de confuzie – aceste perioade de confuzie au fost
raportate din antichitate de Hippocrates, fiind asociate
cu insomnia, cu febra, adesea asociate cu deces. Aceste perioade care sunt foarte frecvente la persoanele în
vârstă le pot destabiliza din punct de vedere psihologic. Aceste perioade comportă: tulburarea privind performanțele cognitive [1]. Este vorba mai întâi de o
scădere a performanțelor memoriei de scurtă durată,
cu uitarea reperelor spațiale și temporale și cu diminuarea capacității de a-și fixa atenția asupra mediului
înconjurător Scăderea performanțelor de limbaj poate
fi asociată cu incoerența în vorbire. Tulburarea percepției vizuale și uneori auditive, este vorba de simple
iluzii sau halucinații pe care persoana în vârstă nu știe
în ce zonă să le plaseze – vis sau realitate. Trăirea psihologică după perioada de confuzie depinde de gradul
de amnezie. Când amnezia în perioada de confuzie
este completă, persoana în vârstă descoperă că a fost
deconectată „câteva ore sau câteva zile de cei din anturajul său‖. Gravitatea pentru psihic vine din caracterul aproape incomplet al acestor perioade de confuzie,
limitat de delir, uneori fără amnezie.
Persoana în vârstă își amintește atunci și conștientizează că a avut în timpul vieții perioade de tulburare
când nu se mai recunoaște și delira. Gândirea vârstnicului, atunci când își revine din confuzie, este de tipul:„Dumnezeule, înnebunesc, devin senil‖, în aceste
cazuri persoana în vârstă va accepta că pentru o perioadă scurtă și-a pierdut controlul. Este important să
informăm peroanele în vârstă după fiecare perioadă de
criză.
Trăirea persoanelor în vârstă care au o stare de
demență – în general, o persoană de peste 45 de ani
din 3 persoane de aceeași vârstă prezintă scădere a
performanței cognitive. Tulburările de memorie ar
putea exista inconștient la persoanele în vârstă printrun mecanism activ de refulare, pentru a scăpa de reminiscențele unui trecut traumatizant [8].
Gradul de conștientizare a scăderii performanțelor
cognitive diferă de la o persoană la alta. Unele persoane conștientizează acest lucru și chiar pot să anunțe

persoanele din anturajul lor de acest aspect. Persoanele care nu sunt conștiente de scăderea performanțelor
lor cognitive, de amnezie de exemplu, consideră că
sunt jefuite. În mod paradoxal, sunt situații când persoanele în vârstă care nu-și amintesc unde și-au pus
obiectele, nu-și mai amintesc de persoane cunoscute
lor sau evenimente publice și actuale, evenimente private care au un caracter secret, își pot reveni subit din
amnezie [9].
Particularități ale personalității persoanelor în
vârstă – prudent ar fi să se renunțe la ideea că persoana în vârstă ar avea „o personalitate senilă‖. Majoritatea specialiștilor au căzut de acord asupra faptului că
trăsăturile de personalitate devin mai predominante la
o vârstă înaintată. Pentru înțelegea specificului psihologic al persoanelor în vârstă trebuie să cunoaștem mai
bine câteva tipuri de personalitate:
 personalități temperamentale – anumite persoane cunoscute ca fiind o companie agreabilă, dar
uneori autoritare, vor surprinde pe cei din anturajul lor
prin comportamentul greu de suportat de ceilalți: amplificarea autoritarismului; exigență capricioasă de a i
se satisface imediat poftele; intoleranță la eșecuri și la
critici; comportament murdar, de dezordine și de iresponsabilitate; propuneri și comportamente brutale
referitor la cei care îi ajută:„Am trăit destul ca să am
dreptul la o îngrijitoare‖. Este de dorit să se conștientizeze coexistența a două tulburări: o tulburare de caracter existentă dintotdeauna, ireversibilă, și o tulburare de dispoziție, care este adesea reversibilă; depresie
ostilă, manie sau hipomanie și stări mixte. Nimic nu
seamănă mai mult cu o personalitate temperamentală
decât simptomele unei stări depresive mixte, ale unei
depresii ostile, ale unei stări mixte, ale unei stări de
hipomanie.
 personalități alexiometrice – anumitor persoane în vârstă le este greu să-și exprime emoțiile, să descrie elemente personale, să aibă fantezii. La extremă,
frica de orice emoție s-ar traduce printr-o stare clinică
de uluire, pseudo-cataleptică. Aceste persoane pot crea
impresia că au o minte săracă sau că suferă de demență. Persoanele din anturajul lor și îngrijitorii lor se
enervează din cauza acestor persoane care nu au nimic
de spus. Nu este vorba decât de apariție/prezentare, de
o armură/masca temperamentală, întărită cu înaintarea
învârstă, cu rol de mecanism de apărare față de starea
de suferință psihologică. Alexiometria expune persoa-

na în vârstă la un alt risc, cel de a masca o stare depresivă, împiedicând persoana să-și spună cu voce tare
durerea morală.
 personalități care au sentimentul că sunt abandonate – copilăria celor cu asemenea personalitate a
fost caracterizată de lipsă de atașament, fie din cauză
că au fost abandonați în centre de plasament, în familii
provizorii, fie prezența părinților era doar „o prezență
falsă‖. În cele două cazuri, rezultatul este o nesiguranță afectivă durabilă. Stresul provocat de pierderea soțului, determină persoanele în vârstă să simtă o decompensare psihologică marcată de căutarea continuă
de a li se da atenție, de afecțiunea celor care-i îngrijesc, cerința exagerată și capricioasă de a li se face des
vizite la domiciliu, apeluri telefonice frecvente zi și
noapte.
Trăirea persoanelor vârstnice dependente de alcool – rușinea este sentimentul cel mai frecvent întâlnit la femeile în vârstă dependente de alcool. Recurgerea la alcool rămâne de multe ori ascunsă. Nu este
ușor pentru profesioniști să evoce și să scoată la suprafață această situație. Sub rezerva de a respecta demnitatea persoanei în vârstă și după ce i s-a cerut acordul
este de dorit să se identifice soluții practice pentru
reducerea acestei dependențe.
Pierderea autonomiei în activitățile cotidiene –
există un consens pentru a conștientiza persoanele în
vârstă cu privire la capacitățile lor neadecvate. Primul
interes este de a contribui la menținerea nivelului de
autonomie. Al doilea interes este cel psihologic, care
constă în a le arăta ce capacități pot să-și mai dezvolte
în ciuda vârstei lor.
Mentalitatea din viața cotidiană că este rău să fii o
persoană în vârstă pot determina consecințe majore
negative, atât pentru persoana în cauză, cât și pentru
persoanele din anturajul său. Persoanele din anturaj
pot chiar abandona sau respinge persoana în vârstă.
Uneori este vorba de atitudini negative incomode sau
îndepărtarea persoanei în vârstă de către anturaj în
scopul protejării de la o epuizare completă. Comportamentul anturajului este perceput drept abandonare de
către persoana în vârstă. Persoanele în vârstă, pentru a
rămâne autonome în viața cotidiană, pot să recurgă, în
ciuda unei trăiri de anxietate care devine majoră la
medicamente anti-anxietate, la alcool ca medicament,
la o persoană tiranică, prețul plătit fiind izolarea de
anturaj.
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REZUMAT
În articol este prezentată analiza fizionomică a omului din punct de vedere astropsihologic, ca metodă ajutătoare și esențială la determinarea semnului zodiacal al ascendentului acestuia. În psihologia contemporană, tot mai
mulți specialiști ajung să investigheze aceste aspecte, încercând să găsească legături între felul de a fi a persoanei și
felul în care arată. Analiza cuprinde cercetarea morfologică a aspectului persoanei, a temperamentului, mișcării,
vorbirii, modului de comportament, caracteristicile și culoarea pielii. Cunoașterea semnului ascendentului unei persoane și mai mult, gradul zodiacal al ascendentului, permite astropsihologului să construiască și să interpreteze corect un horoscop.
În psihologie, astrologia poate fi folosită în mai multe aspecte. Una din ele este psihodiagnostica particularităților individuale ale unei persoane și posibilele boli psihosomatice. În acest caz, ea este mult mai precisă decât
orice metodă de testare, care se bazează pe presupunerea nerezonabilă că respondentul răspunde la întrebări sincer
sau nu produce în prealabil simboluri și semne cunoscute de el în tehnica proiectivă. În astrologie particularitățile
individuale ale unei persoane sunt determinate indiferent dacă clientul o recunoaște sau nu. La fel, un domeniul special din astrologie, necesar unui psiholog este sinastria. Aceasta cercetează compatibilitatea a două persoane, interacțiunea sau opoziția unuia cu celălalt, percepția unei persoane de către altă persoană, posibilitățile și perspectivele
muncii unei persoane într-o anumită echipă sau chiar într-o instituție socială sau într-un întreg stat.
Cuvinte cheie: Ascendent, temperament, morfologia omului, profil, față, semne zodiacale, elemente (foc,
aer, apă, pământ), tipuri morfologice (Marte, Pământ, Mercur, Soare, Venus, Jupiter, Lună și Saturn), fizionomie.
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SUMMARY
In this article is presented the human psychological analysis from the astropsichology perspective as a helpful and essential method of establishing the zodiac sign of its ascendant. In the contemporary psychology, more and
more specialists are investigating those aspects, trying to find out those connections between the way it is a person
and the way it looks like. The analysis includes the morphologic research of the human look, temperament, motion,
the way of talking, behavior, characteristics and color of skin. Knowledge of the ascendant of a person and more, the
zodiacal grade of the ascendant, allow the astropsichologyst to built and interpret the horoscope correctly.
In psychology, the astrology can be used in many more aspects. One of it is the psycho diagnostics of individual particularities of a person and possible psychosomatics diseases. In this way it is one of the most precise method of testing, which is based on the unreasonable assumption because the respondent is answering the questions
honestly and it doesn‘t produce symbols in advance or signs knowing by itself in the projective technique. In astrology the individual particularity of a person is determined even if the customers it is known or not. The same, a specific field in astrology, which is a necessity for a psychologist it is the sinastry. The sinastry is researching the compatibility of two persons, interaction or the oppositions of each other, the perception of a person to another one, the
possibilities and the work perspectives of a person in a team work or even in a social institution or in the state.
Key words: Ascendant, temperament, human morphology, profile, face, zodiacal signs, elements (fire, air,
water, earth), morphological types (Mars, Earth, Mercury, Sun, Venus, Jupiter, Moon and Saturn), physiognomy.
Interacțiunea noastră zilnică cu mediul uman ne
înclină să măsurăm, să comparăm fizionomic persoanele care ne plac sau care le întâlnim pentru prima
dată. Cu certitudine putem afirma că nu există nici o
persoană care să nu judece fizionomic despre obiecte
și să nu-și facă o concluzie cu privire la aspectul lor
exterior despre valoarea lor intrinsecă. Intuiția fizionomică a fiecăruia dintre noi sugerează că imaginea
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externă a omului este o expresie a sufletului său. Fiecare formă vie este rezultatul trecutului evolutiv, adică
rezultatul unei întregi serii de eforturi creatoare de
gândire, pentru că gândul creează forme. Iar perfecțiunea formei este determinată de nivelul de dezvoltare la
care se află gândul care a creat-o. Formele umane, cele
mai splendide dintre toate formele și cele mai frumoa-

se, exprimă puterea creatoare a gândirii unui șir întreg
de generații care ne-au precedat.
Forma corpului nostru exprimă nu numai ceea ce
suntem, dar, de asemenea, vorbește mult despre el
însuși când începe să se miște. Torsul, umărul, brațul,
piciorul – acestea sunt o expresie uimitoare a ideii.
Prin salutare, prin strângerea de mână, putem afla cum
este o persoană, cinstită sau șmecheră. În funcție de
ritmul mișcării, putem determina dacă o persoană este
energică sau moale. Totul se manifestă în toate, iar o
parte ne dezvăluie întregul [2].
Citirea formei exterioare a unei persoane ne permite să citim ideea ascunsă în ea. Astfel, prima impresie
despre o persoană este ascendentul ei. Acesta are o
mare influență asupra exteriorului, temperamentului,
caracterului și soartei unei persoane. Pentru a determina ascendentul, privim mai întâi persoana în profil și
stabilim tipul de element masculin sau feminin. Cercetarea în profil ne oferă patru tipuri de persoane în dependență de ce este cel mai puternic reliefat înainte –
fruntea, nasul, gura, bărbia. În cazul în care este evidențiată fruntea, persoana preferă activitatea mentală
în schimbul celei fizice, caută să-și rezolve problemele
în mod speculativ, abstract. Dacă nasul este evidențiat,
și, în special în formă convexă, acvilin (nasul roman),
persoana are o natură puternică, o minte bună, pasiuni
puternice, dorință de a conduce, impune deciziile sale
asupra altora, tinde să conducă pe alții. Evidențierea
gurii denotă că persoana este sentimentală și posibil că
pasiunile naturii inferioare predomină asupra celei
superioare. În cazul în care bărbia este cea mai proeminentă, persoană este volitivă, de acțiune, voința
prevalează asupra minții și a inimii (este mai crudă, nu
urmează nici mintea, nici inima), este capabilă de
muncă fizică. O față ideală are fruntea, nasul, gura și
bărbia proporționale. De regulă una din ele prevalează,
respectiv ea este și mai dezvoltată.
În continuare, atragem atenție asupra mersului,
mișcării, modului de comportament, în special la modul în care persoana intră în cameră și se așează.
Acordăm atenție vitezei de vorbire, timbrului vocii,
culorii pielii feței și a mâinilor. Toate acestea trebuie
luate în considerare simultan.
Psihologii atestă că temperamentul este cauzat de
diferite caracteristici biologice ale persoanei, de trăsături ale sistemului nervos, iar caracterul este determinat de condițiile sociale, de mediul în care trăiește o
persoană. Astfel caracterul este ceva ce se poate
schimba, în dependență de condițiile în care persoana
este educată, iar temperamentul rămâne invariabil.
Temperamentul este condiționat și dependent de calitățile și proprietățile materiei din care este construit
corpul uman. De exemplu, dacă să vorbim de predominarea elementului de foc a unei persoane, atunci și
corpul acesteia va corespunde elementului de foc și
niciodată nu vom vedea o persoană cu preponderența
elementului de foc supraponderală, dezvoltată în spațiu. La fel și persoana cu un accent foarte puternic al
elementului de apă, predomină temperamentul de apă,
nu o vom vedea uscățivă.
Toate cele patru temperamente, biliar, sanguin,
flegmatic și melancolic (Fig.1.), determină cum se
manifestă calitățile și proprietățile principalelor patru

elemente ale naturii. Ele diferă brusc una de cealaltă,
atât prin aspect, cât și prin caracteristici și abilități.
Natura temperamentelor de foc și aer se manifestă în
mod activ în exterior, conduc și se afirmă, din care
cauză conștiința este ocupată în principal de viața socială externă. Temperamentele de pământ și apă se
supun influenței și conducerii, astfel încât conștiința
lor este preocupată în cea mai mare parte de viața personală [1].

Fig.1. Temperamentele: biliar, sanguin,
flegmatic și melancolic
Temperamentul pământ (melancolic) (Fig.2.). Caracteristicile faciale sunt monumentale, grele. Fruntea
scurtă. Bărbie pătrată grea. Mimica este slabă. Corpul
este masiv, butucănos, dens. Pielea feței este destul de
groasă și dură la aspect. Culoarea pielii este nedeterminată, similară culorii pământului. Structura celulară
are formă pătrată. Pielea palmei este grosolană, uscată
și rece, aproape că nu transpiră. Mersul greu. Mișcarea
este foarte clară, lentă. Stă bine pe un scaun,
verificându-i fiabilitatea. Poate sta mult timp nemișcat. Manierele sunt rezervate. Vorbirea și viteza muncii sale sunt lente. Gândirea, sentimentele, înțelegerea,
abilitatea de a asimila și abilitatea de a lua decizii sunt
întotdeauna foarte lente, incerte, indecise și ezitante
[1].

Fig.2. Temperamentul pământ (melancolic)
Elementul pământ cuprinde semnele Taur, Fecioara și Capricornul.
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Venus oferă Taurului un aspect frumos, plăcut,
ochi frumoși, bulbucați ca „de bivol‖ cu gene lungi,
buze convexe de formă frumoasă, păr creț, iar elementul Pământ îi dă o anumită greutate: caracteristici faciale mari, cu linii rotunjite, gâtul scurt, părul gros și
ondulat. Fața are o formă pătrată la bază, dar, în același timp, fața arată netedă, frumoasă. Pe frunte poate
fi o buclă. [5]
Profilul Fecioarei posedă elemente caracteristice
mercuriene vizibile. Primul tip Fecioară are nasul
oarecum mai scurt decât cel al Gemenilor, distanța
dintre nas și gură este mai lungă și fruntea nu este la
fel de înaltă ca la Gemeni. Al doilea tip Fecioară –
nasul drept, bărbia iese în față, fizic uscățivă, caracteristici „bătrâne‖. Corpul este alungit, slab, cu o talie
joasă. Picioare lungi înguste. Mersul este greu, se simte rigiditate, „de lemn‖. În mișcări nu există plasticitate [3].
În profilul Capricornului se observă rigiditatea
formelor și a unor proporții greoaie, fața pare a fi
sculptată din piatră. Ridurile pronunțate pe față îl face
să arate mai mare decât vârsta sa. Fruntea grea, cu
arcuri supraciliare evidențiate. Nasul drept (de obicei
lat la nivelul rădăcinii și ascuțit în jos). Distanță mare
între nas și buză. Buzele sunt subțiri, comprimate
(dispreț amar), buza de jos este împinsă înainte. Bărbia unghiulară, mai puternică și iese înainte (la
Mercurieni este înclinată în urmă). Fața dă impresia
unei persoane triste și obosite. Capricornul poate avea
unele caracteristici comune cu semnele Mercuriene –
o față subțire, alungită, ochi nu mari, urechi mari. În
privirea sa (Saturn) se citește expresia chinului veșnic,
pesimism, neîncredere, exactitate. Privirea se îndreaptă în sine, de a găsi cauzele lucrurilor [1].
Temperamentul apă (flegmatic) (Fig.3.). Ochii
foarte profunzi, mari, expresivi. Pleoape mari, grele.
Vârfurile exterioare ale ochilor sunt coborâte. Ochii
sunt umezi, adesea vin lacrimi. Privirea este încețoșată. Nasul ca „de rățușcă‖. Buzele foarte pline, moi.
Bărbie mică rotundă, tendință de a se forma o a doua
bărbie. Fața este umflată. Părul dens, ondulat. Trăsăturile corpului: ușor supraponderal, rotund, puhav, ca de
vată. Pielea feței este curată, albă sau palidă, arătând
foarte delicată, subțire și netedă. Pielea corpului este
netedă, fără păr. Structura celulară are forma unui semicerc. Palma este moale, rece și umedă, transpiră
slab și se bronzează slab la soare. Când comunică, nu
se uită la interlocutor, coboară ochii sau întoarce privirea în lateral. Intonarea este tărăgănată sau tânguitoare. Mersul este lin, galeș, leagănă șoldurile. Intră în
cameră fără zgomot, delicat. În maniere există un fel
de elasticitate, oboseală. Când stă așezat, dacă este
posibil, încearcă să se sprijine de ceva, să se aplece
sau chiar să se culce. Gândirea, sentimentele, înțelegerea, abilitatea de a asimila și abilitatea de a lua decizii
sunt mai rapide și mai extinse decât a celor de tip pământ, dar ele sunt foarte variabile, instabile. Flegmaticii sunt de 2 ori mai mobili și mai activi decât melancolicii [1, 6].
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Fig.3. Temperamentul apă (flegmatic)
Semnele elementului de apă sunt Racul, Scorpionul și Peștii.
Racul are ochii mari bulbucați, rotunzi, cu pleoape
mari și o gură umflată, moale. Nasul poate fi destul de
mic, cârn, în partea inferioară lat, vârful ridicat. Forma
buzelor este foarte moale, fără un contur clar. Gura
pare relaxată, mai ales buza inferioară. Incizia gurii
este o linie asemănătoare undelor. Bărbia mică. Fața
este în formă de nucă. Se disting doi tipi de Rac. Primul, tipul lunar albicios are, de obicei, o expresie
somnolentă, leneșă sau o privire care plânge. Sau există o expresie facială naivă, copilărească (Luna la Ascendent) sau foarte plin de viață, amuzant, cu ochi viu
expresivi. Al doilea tipul cu părul negru are ochii
negri foarte mari, cu gene lungi pufoase, privire expresivă profundă, păr negru, mulți bărbați au o mustață bogată. Femeile acestui tip au un aspect foarte spectaculos, printre ele există adevărate frumuseți [1].
Profilul Scorpionului – nasul foarte mare, cu o cocoașă, privire pătrunzătoare ascuțită, bărbie mică, care
trece ușor în gât sau nas acvilin, colțurile coborâte ale
gurii, privirea plictisitoare. Unii scorpioni pot avea o
privire fixă, „oprită‖. Alții au pleoape îngroșate, ochi
cu falduri mari, privirea hipnotică, de „șarpe‖. Tipurile
de femeie „vamp‖: nasul coroiat, colțuri coborâte ale
gurii, expresie tristă; tipul de "frumusețe fatală" cu un
aspect foarte spectaculos și cu o privire tragică și suferindă, iar umbra caracteristică sub ochi îi oferă un aspect istovit; femeia cu un aspect teribil. Bărbatul
Scorpionul este atletic, cu mușchi puternici sau cu este
puțin „rotunjit‖ de tip „apă‖[3].
Profilul Peștilor are linii rotunjite, buzele
bulbabile, bărbia rotundă mică, tendința de a se forma
a doua bărbie. Caracteristicile faciale arată neclar,
spălate, ca și cum ar fi umflate. Unii Pești au gura
foarte mare, în special este evidențiată buza superioara, care poate ieși puternic. Sprâncene arcuite care
coboară jos spre podul nasului. Nasul larg în partea
inferioară „rățușcă‖ se întâlnește adesea la semnele
elementului apă. Coafura este neglijentă, părul este
ușor prins de o agrafă, o parte a părului atârnă în jos
[3].
Temperamentul aer (sangvinic) (Fig.4.). Ochii nu
sunt mari. Privirea alergătoare, rapidă sau rece. Părul
și ochii sunt strălucitori. Caracteristici faciale ascuțite,
delicate. Trăsături subțiri, alungite ale corpului. Brațe
și picioare subțiri și lungi. Pielea este roșie sau roză,
se bronzează ușor la soare, transpiră des și puternic, în
consecință au porii mari. Structura celulelor este subți-

re și delicată, celulele au formă triunghiulară. Pielea
palmei este moale, umedă, fierbinte. Mișcarea, mersul,
vorbirea este rapidă, vioaie, lină, încrezută și curajoasă. Mereu în mișcare, ca și cum ar dansa, nu poate
rămâne în aceeași poziție pentru o lungă perioadă de
timp, agitare. Vocea este sonoră, veselă. Gândirea,
sentimentele, înțelegerea, abilitatea de a asimila și
abilitatea de a lua decizii este foarte puternică, rapidă,
lungă, largă și sigură. Activitatea mentală, spirituală și
volițională este de 2 ori mai mare decât cea a temperamentului apei și de 4 ori decât cea a temperamentului pământ [1, 6].

Temperamentul foc (biliar) (Fig.5.). Are un profil
mândru, caracteristici clare. Nasul este mare, cocoșat
sau ―roman‖. Sprâncenele puternice și arcuite. O linie
rigidă a bărbiei. Privirea directă, deschisă. Privește în
ochii interlocutorului. Pielea este gălbuie, mată, se
bronzează mai puternic și se întunecă la soare, transpiră des și ușor, păroasă pe tot corpul. Tenul ruginit,
pistruiat, roșiatic. La bărbați, chelie pe frunte. Structura pielii este delicată, fină, celulele sunt rotunde. Pielea palmei este dură, uscată și fierbinte. Trăsături atletice ale corpului. Viteza mersului, mișcării și a vorbirii
este cea mai rapidă. Mersul energic. Intră în cameră cu
un vuiet. Mișcările sunt clare, decisive. Comportamentul este demonstrativ. Săgetătorul și Leul au de obicei
un aspect maiestuos, mai important, mai mândru, iar
Berbecul are un comportament perseverent, agresiv,
aspru. Gândirea, sentimentele, înțelegerea, abilitatea
de a asimila și de a lua decizii este cea mai rapidă, cea
mai puternică, cele mai lungi, întotdeauna hotărât și
încrezător în sine. Activitatea mentală, spirituală și
volițională este cea mai puternică, cea mai extinsă și
intensă, de 2 ori mai mare decât temperamentul aerului, de 4 ori decât cea a apei și de 8 ori cea a temperamentului pământ [1, 6].

Fig. 4 Temperamentul aer (sangvinic)
Elementul aer alcătuiește semnele Gemenilor, Balanței și Vărsătorului.
Gemeni au trăsături mercuriene foarte clare, așanumitul "profil Pinocchio" – nasul lung, arcuit, gura
iese înainte, linia buzelor subțire, bărbia ascuțită, cuneiformă, ochii mici, adânciți, vicleni, pe jumătate
închiși (chiorâș), colțurile ochilor sunt ridicate (Mercur la Ascendent). Gemenii cu trăsăturile mercuriene
mai slabe au elementul aer mai vizibil – fața alungită,
ascuțită, pielea deschisă, palidă [3].
Balanța – Venus oferă caracteristici armonioase
ale feței, un aspect frumos (angelic, uneori de "păpușă"). Ochi frumoși cu gene lungi curbate. Gura este
evidențiată pe față. Buzele cu un zâmbet frumos au o
linie frumoasă și sunt destul de cărnoase. Ele denotă
lipsă de griji și cheamă la iubire. Gropițe pe obraji.
Parul este pufos și ondulat sau creț. Caracteristici faciale corecte, un profil șlefuit. Forma feței poate fi destul de îngustă, tipică pentru Aer, dar există și o formă
ovală a feței. Nas drept, ușor alungit. Printre semnele
de aer, Balanța are mersul cel mai încrezător și cel mai
liniștit. Mișcări grațioase, ca de balerină, când merge
palmele sunt ușor în afară. Îi place să arate frumusețea
corpului ei, da nu în mod sfidător. Iubește să-și cunoască interlocutorul și să vorbească cu el „tet-atet‖[4].
Vărsătorul are bine marcat elementul aer – caracteristici ascuțite, paliditate, sprâncene subțiri, pot fi
puternic curbate în sus, înfățișare uscățivă. Privirea
neobișnuită cu „blițuri‖ – pare că scânteie fulgere în
ochi, ca pe cer în timpul furtunii (Soarele în conjuncție
cu Uranus în semne de aer). Unii Vărsători au ochii
albaștri uimitor de strălucitori. La unii Vărsători se pot
vedea unele caracteristici ale lui Saturn: nasul drept,
caracteristici faciale riguros subliniate, dar privirea
ciudată „electrică‖ va indica influența Uranusului [3].

Fig. 5 Temperamentul foc (biliar)
Elementul foc cuprinde semnele Berbec, Leu și
Săgetător.
Profilul Berbecului – fruntea puternică, largă, înclinată, arcurile superciliare puternice. Capul mare,
ceafa convexă. Caracteristici faciale pătrate. La bărbați chelie timpurie. De obicei bărbații se tund scurt.
Femeile fac tunsori scurte sau coafuri luxuriante.
Ochii strălucesc din interior, „ard cu foc‖. Privirea
este deschisă, directă, onestă, poate fi și furioasă, privește direct în ochii interlocutorului, fără a clipi. Fața
este largă în zona ochilor. Sprâncenele foarte late,
drepte sau „supărate‖, pot fi concrescute. Nasul drept,
mare, de tip „roman‖ sau cu un mic cocoș. Unii Berbeci pot avea un nas scurt, cârn. Gura este puternică,
mare, buzele comprimate, bărbia pătrată și puternică.
Merge repede, năvalnic, înclinându-și capul în față, ca
și cum ar încerca să străpungă obstacolele cu capul. Se
așeză puțin înclinat înainte și ca și cum s-ar ținti la
interlocutor [5].
Profilul Leului – fruntea convexă, nasul scurt, partea inferioară a feței iese înainte, este largă sau convexă. Distanța mare dintre nas și gură. Gura are o incizie
largă și este localizată jos, vârfurile buzelor îndreptate
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în sus. Ținuta măreață. Mersul este mândru, fiecare
pas este accentuat. Se comportă „teatral‖, ca un actor
pe scenă. Luând o poziție spectaculoasă, Leul se
oprește o vreme, ca și cum ar fi prezentat în fața cuiva.
Dacă s-a așezat și și-a pus mâna într-un fel, dacă îi
place acest gest, Leul îl va păstra tot timpul așa. Poate
sta timp îndelungat picior peste picior. A fixat o poziție frumoasă și o ține [4]. Alți tipi Leu – „leul roșcat‖
cu un nas îngust, obraji rotunzi și aceleași proporții
sunt păstrate la maturitate. "Leoaica tipică" maiestuoasă, cu o privire ușor de sus și cu o coafură înălțată,
luxuriantă. Bărbații Leu sunt supuși cheliei precoce
[3].
Tipul Săgetător se distinge prin caracteristici mari
ale feței. Față largă, fruntea convexă. Tendință la chelie timpurie, chelia de formă rotundă. Sprâncene arcuite, coborând la nivelul podului nasului. Sprâncenele
pot fi foarte groase și largi, vizibile pe față, dar pot fi
chiar mai subțiri. Nasul este lat în partea de jos, cu
nări mari. Gura mare, buze pline, convexe. Există două tipuri principale: tipul lat și tipul înalt. Tipul „lat‖
este cel mai adesea reprezentat ca tipul planetar Jupiterian. Corpul are formă romboidală, cu șolduri foarte
largi. Impunător, gesturi largi, mers clătinat. Chiar
dacă persoana nu este grasă, se comportă ca și cum ar
fi foarte grasă – mâinile sunt plasate în părți, important își extinde burta, ocupă mult loc în spațiu. Poartă
costume solide cu cravată. Tipul „lat‖ poate fi roșcat,
cu fața în formă de pară și cu un creștet foarte înalt. O
altă variație a tipului „lat‖ este tipul filozof, cu un cap
chel rotund și o barbă groasă. Forma rotundă a sprâncenelor, care este de asemenea tipică pentru Jupiter.
Tipul „înalt‖ prezintă mai mult caracteristicile Focului
– atletic, foarte activ, dinamic. În maniere există o
importanță sau o impunere jupiteriană. Când merge,
privirea este îndreptată mereu în îndepărtare. Mersul
este rapid, elastic, pășește larg și leagănă brațele înainte-înapoi, ca și cum ar schia. În profil se evidențiază
nasul mare, drept sau cocoșat. Privirea mândră, pielea
de o nuanță ruginie, roșiatică [3].
Un pas la fel de important în procesul de determinare a ascendentului unei persoane este cercetarea
morfologică a acesteia din față. Aceasta ne permite să
stabilim care planete se reflectă pe chipul și corpul
omului. În termeni astrologici aceasta ar semnifica
legătura planetei cu ascendentul printr-un aspect, localizarea ei în prima casă sau în alt punct important al
horoscopului persoanei.
Sculptorii Greciei antice, care au fost observatori
excelenți ai formei umane, au imortalizat în două forme permanente două tipuri morfologice principale ale
ființelor umane. Pătratul este Hercules Farnese și Ovalul – Discobolul, adică aruncătorul discului. Hercules
Farnese este o formă tipic masculină a unui bărbat,
plin de mușchi care exprimă forța activă și puterea. El
este un atlet al forței. Pictorul Emile Bayi a schematizat-o sub forma unui pătrat (Fig. 6.). Discobolul este
forma feminină a unei persoane cu mușchi alungiți:
este un atlet al vitezei. Emile Bayi a schematizat-o sub
forma unui oval (Fig. 7.) [2].
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Fig.6 Pătratul - Hercules Farnese

Fig. 7 Discobolul - forma feminină a unei
persoane
Toate formele umane pot fi reduse fie la forme pătrate (dintre care Hercules Farnese este imaginea perfectă), fie ovală (a cărei discobol este imaginea perfectă). Sau la unele deformări ale primului sau celui de-al
doilea tip. Astfel, avem clasificarea formelor umane în
următoarele opt tipuri:
1. Formă pătrată cu două varietăți principale, numite Marte și Pământ.
2. O formă ovală, cu trei varietăți principale, numite de Soare, Mercur, Venus.
3. Trei forme degenerative semnificative, dintre
care două indică o îngroșare și un grad mai mare sau
mai mic de rotunjire, sunt Jupiter, Luna, iar al treilea
indică slăbiciune – Saturn [2].
Aceste opt forme umane pot fi numite tipuri pure.
În principiu, toți oamenii ar putea fi reduși la unul
dintre aceste tipuri pure. Însă, din cauza istoriei seculare a eredității noastre, suntem cu toții un amestec de
aceste tipuri, de aceea, persoanele cu o morfologie
clasică simplă sunt un fenomen excepțional. Tipul
pătrat Marte, de exemplu, poate prieteni perfect cu
tipul oval Mercur sau Soare, formând astfel un singur
tip marțiano-mercurian sau marțiano-solarian, iar tipul
rotund Lună poate fi perfect combinat cu tipul oval
Venus formând tipul venusiano-lunar ș.a.m.d. Tipurile
pot fi combinate chiar și cu trei. De exemplu, se întâl-

nesc adesea femei ca Venus-Mercur-Lună sau bărbați
ca Mercur-Saturn-Pământ. Cu toate acestea, intenția în
acest articol în continuare este de a prezenta un studiu
al liniilor principale a morfologiei generale a acestor
opt tipuri pure.
Tipul pătrat (craniul brahicefalic), reprezentat de
cei doi tipi Marte și Pământ, se caracterizează prin
puterea fizică a sistemelor lor osoase și musculare.
Corpul și capul lor poate fi schematizat sub forma
unui pătrat (Fig.6., Fig. 8, Fig.9.). Din punct de vedere
psihologic, caracteristica dominantă a acestor două
tipuri este energia masculină. Ei se nasc pentru a fi
atleții puterii. Pieptul este larg, pelvisul mare și nu este
foarte potrivit pentru o alergare rapidă. Oasele la care
sunt atașate tendoanele sunt foarte proeminente. Ei au
nevoie de aer și de soare și de aceea iubesc aceste
elemente dătătoare de viață. Sunt sanguini, cu fețe
rumene, uneori arse de soare. Au un apetit bun și o
digestie excelentă. Stomacul lor digeră totul. Nu suferă de lene. Întregul corp este acoperit cu păr. Acești
tipi sunt foarte predispuși la plăcerile senzuale. În timp
ce sunt tineri, ei, fără să-și dea seama, își împrăștie
forțele și nu păstrează forțele partenerilor lor. Ei dorm
puțin, ard o mulțime de energie, dar își restabilesc
repede puterile. Aceștia sunt muncitori puternici și
neobosiți, care preferă munca fructuoasă în schimbul
viziunii artei. Sunt încrezători în sine, iubesc să comande, își impun voința față de alții [1].
Bărbatul și femeia tipului Marte (Fig.6., coloana
din stânga, Fig.8.) sunt mai subțiri decât tipul Pământ,
mai subtili, cu linii mai frumoase. Psihologic, la marțieni, chiar de la prima vedere se observă o mare intelectualizare a energiei. Deși Marte și Pământ sunt de
tip pur masculin, există femei printre ei, care au multe
elemente masculine (amazoane). Corpul acestui tip de
femei seamănă cu un bărbat în structură, iar energia
lor este de asemenea masculină. Marțienele comandă
nu numai femei, ci și bărbați. Dar le lipsesc farmecul
și intuiția [2].

Fig.8 Tipul Marte (bărbat, femeie), forma
schematică
Tipul Pământ al bărbatului și al femeii (Fig.6., coloana din dreapta, Fig.9.) este mai dens, mai greu și
mai puțin simetric și frumos. Psihologic, ei sunt mai
asertivi și mai rezistenți în cazul în care este necesară
cea mai dificilă muncă. Membrele corpului lor sunt
mari, dar nu estetice. Ele sunt umflate sau deformate.
Un sân este sub celălalt. Gura, nasul și ochii – chiar și
în ele se simte o dizarmonie. Tipul de pământ al bărbatului și al femeii are adesea o energie feroce. În cazul în care inteligența lor este slab dezvoltată, atunci ei
devin cu ușurință brutali, violenți și chiar criminali.

Femeia de tip Pământ își folosește energia masculină
în munca manuală. Are o voce puternică, care uneori
devine răgușită. Când dorește să-și întărească cuvintele, ea lovește cu pumnul pe masă, cum apare necesitatea [1].

Fig.9 Tipul Pământ (bărbat, femeie), forma
schematică
Este ușor să ne imaginăm tipul marțian colonel și
marțiana directorul unui atelier mare de cusut. Bărbatul tipului Pământ este un muncitor neobosit, pe când
femeia devine un vânzător bun într-un magazin [6].
Tipul oval. (craniul dolihocefalic). De la Discobol,
aruncătorul de disc, au derivat tipii Mercur (Fig.7.,
rândul de sus), Soare (Fig.7., rândul de mijloc) și Venus (Fig.7., rândul de jos). În timp ce trăsătura dominantă a tipului pătrat este puterea sistemului muscular,
iar trăsătura psihologică dominantă este energia masculină, principala caracteristică fizică a tipului oval
este rafinarea liniilor, care exprimă atât harul, cât și
forța, iar trăsătura psihologică principală este caracterul mental al aspirațiilor și intuiția. Temperamentul
tipilor Mercur și Soare este sangvinic, iar a tipului
Venus – limfatico-sangvinic [1].
Dacă la bărbații de tip Marte și Pământ energia, în
condiții cunoscute, este brută, atinge maximum de
masculinitate, la bărbații tipului oval, Soare și Mercur,
de asemenea energia este puternică, dar e mai flexibilă
și nu atât de distructivă. Ei au capacitatea de a raționa
mai mult și de a înțelege. Tipii bine alcătuiți Mercur și
Soare sunt atleții vitezei. În conturul lor, tipul Soare
este mai frumos decât cel Mercurian. Acestuia din
urmă îi lipsește o imagine maiestuoasă a tipului Solar:
nasul, fruntea, gâtul și coloana vertebrală sunt drepte.
Fruntea dreaptă este mai slab intelectuală decât fruntea
largă și proeminentă (solară). Psihologic, un
Mercurian este capabil de orice, dar nu are suficientă
energie, spirit organizatoric și stabilitate pentru a obține rezultate excelente. Înțelegerea lui nu este la fel de
largă ca aceea a tipului Solar. Conștiința sa este mai
flexibilă în anumite condiții. Mercurul este plăcut,
inteligent, viclean, rațional în dragoste. La femeia
mercuriană, găsim aceleași linii ca și bărbatul
mercurian: fruntea, nasul, gâtul sunt drepte. Pieptul
ușor se îngustează la talie. Fesele sunt plate, sânii sunt
bine formați, dar mici și plați [2].

Fig.10 Tipul Mercur (bărbat, femeie),
forma schematică
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Tipul Solar (Fig.11.) este mai plastic: fruntea, nasul acvilin, curba aristocratică a gâtului, pieptul larg
formează contrastul cu pelvisul său îngust. Liniile
clare ale șoldurilor, umerilor și gambelor îl fac un
exemplu strălucit de frumusețe umană, cel mai frumos
dintre noi. În concordanță cu linia sa regală, tipul Solar este un om magnetic par excellence. Există ceva
autoritar în conținutul său din punct de vedere psihologic. Când intră la o adunare, toată lumea se uită la
el, tace și ascultă. Energia sa este abundentă, dar calmă și restrânsă, disciplinată prin rațiune. Tipurile Marte și Pământ se luptă, de îndată ce sângele ia lovit în
cap. Tipul Solar dă lovitura după ce cugetă. Dar și el
este sanguin. Natura intelectuală a tipului Solar se
manifestă în întreprinderi, industrie, operațiuni bancare, artă [2].

Fig.11 Tipul Soare (bărbat, femeie), forma
schematică
Femeia tipului solarian, posedă aceeași linie impresionantă ca și a tipului Solar masculin: fruntea este
dezvoltată și convexă, gâtul este modelat aristocratic,
toracele este dezvoltat și convex, sânii sunt mai frumoși decât la mercuriană. Fesele tipului Solar al femeilor nu au moliciunea tipului Venus, ele sunt mai uscate, mai plate, dar nu la fel de uscate și plate ca cele ale
unei mercuriene. Ea este inteligentă și capabilă să
conducă. Singurul lucru pe care îi lipsește este feminitatea [1].
Al treilea dintre tipurile principale ovale este tipul
Venus (Fig. 7., rândul de jos, Fig.12.), specific feminin. Femeia tipului venusian este imaginea unei femei
frumoase: sânii ei sunt bine dezvoltați și formați (nu
sunt plați, ca cele ale mercurienei și mai dezvoltate
decât cele ale solarienei); coapsele, fese, părțile laterale sunt largi și cărnoase. Din punct de vedere psihologic, venusiana se diferențiază prin cochetărie, intuiție,
sensibilitate. Nu este o femeie de acțiune. Tipul masculin Venusian are un aspect foarte feminin. Are contururile și pasivitatea ei naturală. Are linii plate și o
musculatură slabă. Umerii săi sunt foarte groși, pelvisul este larg. Mușchii pectorali sunt acoperiți cu grăsime și arată ca sânii de femeie. Psihologic, tipul masculin Venusian este moale, indecisiv, efeminat, sentimental. El nu este creat pentru a conduce și a comanda
[2].

Fig.12 Tipul Venus (bărbat, femeie), forma schematică
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Tipul degenerat. Cei care nu intră în cele două categorii de atleți, alcătuiesc tipii degenerați: tipii grași –
Jupiter și Luna (Fig.13., rândul de sus și de mijloc), și
tipul slab – Saturn (Fig. 13., rândul de jos). Jupiter are
un temperament sangvinic, Luna – limfatic, iar Saturn
– coleric. Nicidecum nu trebuie înțeles cumva cuvântul degenerat într-un sens tragic, deoarece persoanele
clasificate în această categorie nu sunt monștri nici în
corp, nici în suflet, ci reprezintă o abatere de la morfologia atletică, doar atât. Ei sunt sau grași sau subțiri
mai mult decât este necesar.

Fig.13 Tipii degenerați Jupiter, Lună și Saturn
Tipul Jupiter a fost format ca urmare a deformării
cauzate de viața sedentară, inactivității musculare și
îngrășare, fie derivate de la tipul pătrat (Marte și Pământ), fie dintr-un tip oval (Mercur, Soare sau Venus):
în acest caz formele pătrat și oval tind să se rotunjească. Jupiterienii, care derivați din tipurile pătrate, au un
sistem osos puternic. S-au născut pentru a avea mușchi
puternici și ar fi putut să le aibă în tinerețe. Despre ei
se vorbește uneori că sunt „puternici‖. Jupiterienii,
care derivă din tipurile ovale, au o structură osoasă
fină, dar și ei sunt îngrășați ca și primii [2].

Fig.14 Tipul Jupiter (bărbat, femeie), forma
schematică
Tipii marțieni, pământ, mercurieni, solarieni și venusieni, încetând să mai muncească, se îngrașă rapid,
se jupiterianizează. Liniile Jupiterianului devin fără
forme, pentru că mușchii lui s-au diminuat și s-au îngrășat. Caracteristicile lui sunt mari, dar uneori neclare. Față largă, indiferent de unde privești. Nasul este
lat, gura este mare cu buze cărnoase, bărbia este groasă, umărul este rotunjit, burta iese în evidență, circumferința coapsei este mare. Brațele și picioarele au mai
multă grăsime decât mușchii, picioarele de lângă glez-

nă au adesea tendința de a se umfla, de a se îngroșa,
ceea ce reprezintă un semn de slăbire a digestiei. Femeia tipului Jupiter are un aspect impunător, este plină, mare. Are aceleași trăsături morfologice ca și Jupiter, dar ele sunt de natură feminină [2].
Psihologic, Jupiterianul și Jupiteriana (Fig.14.)
arată calitățile care sunt inerente în forma lor. Dar ei
au permis ca liniile lor să fie rotunjite, pentru că energia lor a dobândit caracterul unui burghez. Ei au ales
să se așeze în slippers și lângă șemineu, decât să se
dedice activității sporite. Ei au preferat mediul casnic
decât vântul și aerul liber. Jupiterianul încă mai iubește să vorbească despre sport, dar nu-i place să-l practice. El îl oferă copiilor săi pentru că are copii și îi iubește.
Nivelul intelectual al unui Jupiterian depinde de tipul de la care derivă. Deoarece, pe de o parte, el este
vesel și deseori are un discurs frumos, și, pe de altă
parte, datorită corpolenței sale, face impresie altora și
are autoritate, fără să vrea, neîndoielnic, el este cel
mai dorit tip de lider. Nu-i place și nu este dispus să
muncească mult. Femeia de tip Jupiter are aceleași
calități burgheze pe care le are bărbatul de tip Jupiter.
Ca și el, ea iubește casa. Ea este o mamă bună și iubitoare. Ea poate sta în fruntea unui grup de inteligență
medii. [2].
Tipul Lună este mai rotunjit decât cel Jupiterian.
Este complet rotund (Fig.13., al doilea rând, Fig.15.):
fața rotundă, gâtul rotund, umeri rotunzi, părțile laterale, șoldurile și gambele rotunde. În timp ce Jupiter a
fost creat pentru a avea mușchi buni și chiar uneori a
avut astfel de mușchi, tipul Lunar nu a avut niciodată
mușchi. Acest tip se consideră un tip de copil permanent, neschimbător [1].

Fig.15 Tipul Lună (bărbat, femeie), forma
schematică
Forma copilului are liniile rotunjite, are un temperament limfatic. În procesul de creștere, copilul trebuie
să dobândească o formă pătrată sau ovală și să devină
mai sanguinic. Dacă rămâne rotund și limfatic, va deveni un adult de tip lunar. La femei, tipul lunar nu este
urât, iar la bărbați, nu este de dorit, pentru că rotunjirea liniilor, din punct de vedere psihologic, înseamnă
o lipsă de energie, o lipsă congenitală de caracter, o
tendință mai mare spre pasivitate, o viață lipsită de
griji și reverie. Tipul Lună poate folosi perfect zâmbetul său natural și lipsit de expresivitate în calitate de
vânzător de mărunțișuri la piață. Femeia acestui tip
este mică și potrivită pentru a fi soția unui bărbat care
iubește femeia-păpușă [1].
Tipul Saturn este slab după formă (Fig. 13., rândul
de jos, Fig.16.). Este rezultatul degenerării unui întreg
șir de generații care au dus un stil de viață sedentar.
Are o digestie „supărată‖, toți mușchii, fără a exclude
și mușchii care controlează funcțiile digestive, sunt

atrofiați, ficatul la fel este atrofiat. Are o piele galbenă, biliară, subactivă. Părul său este negru, chiar foarte
negru și destul de gros. Jupiterianul este deseori chel.
Tipul Lună are de obicei păr abundent, care este întotdeauna maro deschis. Nu sunt saturnieni cheli.

Fig.16 Tipul Jupiter (bărbat, femeie), forma
schematică
Forma Saturnianului în general este patrulateră,
trapezoidală și partea superioară a trapezoidului este
mai mare decât partea de jos a bazei: creierul predomină peste mușchi. Partea inferioară a siluetei este
unghiulară, umerii rămân în jos și sunt subțiri, pieptul
este îngust, burta este trasă, membrii corpului sunt
fragili. Aceste caracteristici sugerează că, din punct de
vedere psihologic, Saturnul este inteligent, adesea
foarte inteligent. Dar nu și-a îndrumat inteligența spre
corpul său. Dacă el este medic, el va căuta cheia pentru sănătate sub microscopul său, și nu în lumina soarelui. El nu va fi niciodată un susținător al metodei
naturale de tratament: radiația sănătoasă atmosferică
este mai potrivită pentru natura rumenă, sanguină, dar
nu și pentru saturnienii cu piele galbenă. Un saturnian
iubește munca sub lumina unei lămpi de birou mai
mult decât un loc de muncă în aer liber – mușchii nu
mai sunt în stare să controleze o mașină sau strung. El
și-a pierdut optimismul inerent oamenilor formați
normal și puternici. El este un pesimist trist, închis în
sine, privește în profunzimea lucrurilor, evenimentelor, creaturilor și a lui însuși, pentru a le investiga cauzele. Saturn formează oameni de știință de laborator,
cercetători răbdători, chinuiți constant de dureri de cap
și enterite. Poate fi un matematician. Femeia Saturn nu
cochetează și aspectul ei nu este foarte atractiv. Inteligența bună și temperamentul melancolic o fac o profesoară modestă, închisă în sine (probabil rareori aduce
un zâmbet elevilor ei) și dezamăgită de viață. Ea este
neurastenică și doarme prost [2].
Atribuirea unui individ unei categorii morfologice
nu înseamnă că în acest mod suntem bine familiarizați
cu toate capacitățile lui. Este important de a citi pe
pielea care acoperă forma: finețea sau asprimea ei,
grosimea, roșeața, transparența, obscuritatea, uscăciunea – toate aceste semne au o semnificație fiziologică
și psihologică. Pigmentarea pielii și roșeața acesteia au
cauzele și consecințele sale. Un cap chel nu înseamnă
același lucru ca un cap acoperit cu păr creț și dacă
părul brun lichid are un înțeles, părul negru drept și
greu are un altul. De asemenea, este esențial cum sunt
vasele de sânge: dacă sunt flexibile, mici sau mari,
sclerotice sau dilatate. Toate acestea sunt semne, fiecare dintre ele vorbind de la sine.
Analiza trăsăturilor aspectului unei persoane, a
comportamentului, mișcării, temperamentului acesteia
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este esențială pentru a determina semnul zodiacal al
ascendentului, în special, când ascendentul unei persoane se află la frontiera dintre două semne zodiacale.
Fără a cunoaște timpul momentului nașterii este imposibil să se facă un horoscop corect. Astfel, analiza
fizionomică a unei persoane în scopul determinarea
ascendentului acesteia se poate rezuma la următorul
algoritm:
 Examinăm persoana în profil și din față.
 Determinăm tipul de element masculin sau feminin.

 Cercetăm fața și găsim caracteristicile fizionomice principale ale unui tip sau altul.
 Acordăm atenție asupra mersului, mișcării,
modului de comportament, în special la modul în care
persoana intră în cameră și se așează.
 Viteza de vorbire, timbrul vocii.
 Culoarea pielii feței și a mâinilor.
 Imaginea întregului corp.
Toate acestea trebuie luate în considerare simultan.
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REZUMAT
În acest articol am încercat să analizez motivul pentru care tinerii nu se angajează în viața de cuplu oficială
(căsătoria).
Și, așa precum știm, că valorile sunt instrumentele de bază care ne ghidează viața, am analizat familia, căsătoria și dragostea ca valori importante în relația de cuplu.
Schimbările la nivel politic și economic au un impact major asupra definirii valorilor la tineri și anume, ne
referim la angajamentul acestora în viața de cuplu. Atât bărbații cât și femeile sunt angajate în câmpul muncii, ceea
ce îi face să se adapteze la noile condiții ale mediului prin a-și repartiza treburile casnice.
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SUMMARY
In this article I tried to analyze the reason why young people don‘t get married or don‘t make any official
commitment about their love relationships. And as we know that values are the strongest instruments that guide our
life, I have analyzed the main important values in love relationships as, marriage, love and family.
So, because of the political and economical changes the values are defined based on these not only by the
family. Women and men are both involved in other activities then household tasks.
Because of it women and men have to distribute the household tasks between them as a result of adaptation.
Key words: values, family, marriage, love.
‖Căsătoria este un soi de contract civil în care oamenii își asumă anumite responsabilități, ceea ce nu
neapărat e rău, însă aceasta distruge un pic din farmecul a ceea ce simt oamenii. Poate ei și vor aceste responsabilități din frica de a rămâne singuri, iar acest
„contract‖ e un fel de asigurare, dacă nu în altcineva,
atunci în sine însuși. Cred că mulți nici nu prea se
gândesc la aceste lucruri și le numesc tradiție. Îmi
aduce aminte de „Vova must die” – pentru că așa trebuie. Concubinajul îmi pare ceva mai superior decât
căsătoria, pentru că din lipsă de obligații oamenii oricum continuă să fie împreună. Decizia de a împărți
spațiul și timpul este una liberă și necondiționată. Dacă oamenii simt ceva unul față de altul, nu cred că ei
au nevoie de contracte precum cel de căsătorie. Fiecare poate pleca când simte că așa trebuie, iar această
lipsă de obligație (care uneori poate fi teribilă, să fii cu
cineva pentru că ești căsătorit/- ă) poate face ca relația
să fie mult mai puternică și profundă.
Totuși, e bună și căsătoria și concubinajul, important este ca aceasta să nu facă rău cuplului, decizia
finală oricum aparține fiecărui în parte, în dependență
de valorile educate în familie sau pe care le împărtășești la moment, religie, locul unde activezi,
soț/soție/familie
etc.
Într-o societate precum cea moldovenească, unde tradițiile și obiceiurile încă mai au un rol important, căsătoria este și o nevoie și o obligație, iată de ce trebuie
să ai mare curaj ca să ieși din rame.‖ Așa a răspuns un
tânăr, Ivan Țurcan la întrebarea: Ce preferă tinerii în
ziua de astăzi, concubinaj sau căsătorie [1].
Vedem mai sus doar un exemplu, una din părerile
tinerilor referitor la căsătorie. În articolul dat, dar și în
multe alte articole sociologice se observă diversitatea
de păreri ale tinerilor referitor la actul căsătoriei. Întrebarea e alta, ce anume a influențat tinerii la o așa
părere, ce valori stau la baza deciziei de a se implica
sau nu într-o relație de cuplu?
Mai jos, voi încerca să găsesc o explicație teoretică
cu privire la angajarea tinerilor în viața de cuplu făcând referire la următoarele aspecte ca: căsătoria sau
mariajul, dragostea și familia.
Max Scheler (1874-1928), cel mai important exponent al Axiologiei, spune despre ierarhia valorică ca
fiind: ‖acte care dezvăluie preferințele valorice ale
unei persoane. Ca o prismă care reflectă spectrul invizibil de culori, act al unei persoane unde își manifestă
ordinea invizibilă a valorilor.
O abordare filozofică a valorii spune că aceasta este un element logic necesar pentru alcătuirea conceptelor și judecăților. Gândirea noastră fiind o activitate de
relație între diferite conținuturi reprezentative, poate
avea diferite înfățișări, diferite forme de expresie.

Aceste forme sunt judecata și conceptul. Judecata exprimă procesul de cunoaștere al gândirii, iar conceptul
cunoștința gata. Deci, judecata și conceptul sunt numai
stadii diferite ale aceleiași funcțiuni logice, ale funcțiunii de relație a diferitelor conținuturi psihice. În gândirea antică conceptul era scopul alcătuirii judecăților,
pe când în gândirea contemporană conceptele sunt
mijloace elemente ale judecății, sau cum se exprima
Höffding: „gândirea antică" se servea de judecăți pentru a forma concepte iar cea ,,modernă„ se servește de
concepte pentru a ajunge la judecăți.
Într-adevăr Platon și Socrate considerau că țintă a
cunoașterii, de a alcătui concepte, pe când gândirea
modernă alcătuiește judecăți prin concepte, pentru a
exprima raporturi între reprezentări. Dacă vom dovedi
că valoarea e un element constitutiv al conceptului și
judecății, vom putea stabili temeiurile logicii valorii,
deoarece toata cunoștința noastră se rezolvă în concepte și judecăți [3, p.54].
Valoarea este, într-adevăr, trăită, așa cum cineva
trăiește frumusețea unei opere de artă sau a unui peisaj. Prin urmare, omul are trăiri estetice, etice și religioase, trăiri care capătă uneori accente dramatice, dar
acestea nu epuizează fenomenul valorii. Exista, de
asemenea, concepte și judecăți asociate atât trăirilor
estetice, etice și religioase, cât și lucrurilor care se află
la originea acestor stări psihice specifice. Toate teoriile menite să fundamenteze rațional anumite doctrine
morale, religioase sau estetice au la bază reducerea
valorilor la concepte. Valorile, deși sunt abstracte și
universale, ca și conceptele, au o finalitate intrinsecă
[5, p. 13,14].
Wilhelm Windelband spunea că fiecare valoare
necesită sau trezește un sentiment.
Mariajul, de cele mai dese ori este perceput ca o
relație foarte personală, o relație activă construită și în
care sunt implicate două persoane care-și reflectă propriile lor interese și personalități. În același timp, căsătoria este cel mai frecvent prezentată ca o instituție
socială centrală a societății cu anumite schimbări în
structura sa, fiind văzută ca o amenințare a ordinii
sociale. Realitatea este, desigur, mult mai complexă.
Din punct de vedere sociologic, cheia spre a înțelege
organizarea și structura căsătoriei se află în însăși recunoașterea că o instituție socială semnificativă, precum este căsătoria, va schimba inevitabil formarea
socială și economică a fiecărei părți implicate în
aceasta. Evident că acest punct este adesea trecut cu
vederea. Căci, ca să fii incorporat în această viață socială este nevoie de adaptare ca un răspuns la schimbările din jur. Altfel, să fii neschimbător e la fel precum ai fi nesemnificativ structural [2, p. 83].
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Prin urmare, căsătoria nu a fost niciodată ceva static. Căsătoria însăși se schimbă în timp, dar cel mai
important este că modelarea căsătoriei are loc și istoric. Căsătoria unei generații nu este aceeași cu cea a
generației care urmează și nici a celei anterioare.
Acest lucru creează mai multe probleme despre ce este
căsătoria și, în particular, ce se așteaptă de la acesta.
Acest lucru este relevant în perioada caracterizată prin
ratele de coabitare istorică, modele de familie diferite
și o mai mare libertate de exprimare sexuală. Majoritatea elementelor tradiționale anterior inerente în înțelegerea socială a mariajului, acum apar în afara căsătoriei formale. Cea mai simplă căsătorie (concubinajul)
cuprinde setul de relații construite de cupluri care sunt
recunoscute legal ca fiind căsătoriți. Din acest unghi,
sarcina sociologilor este de a specifica cum diversele
căi în care diferitele aspecte ale acestor relații sunt
organizate și structurate [2, p. 83].
În timp ce acest aspect este, desigur, important, un
alt răspuns, la fel de pertinent, mai ales, într-o perioadă în care convențiile sociale care guvernează căsătoria tradițională sunt chestionate. Așa cum tot mai mulți
oamenii construiesc relații ‖de tip mariaj‖, în afara
căsătoriei, legal definite, în loc să privească căsătoria
ca atare, devine adecvat de a întreba cum diferite aspecte maritale sunt organizate în general. Întrebări pot
să apară referitor la modelele și tendințele dominante,
formarea gospodăriei, managementul relațiilor sexuale
și resursele valabile fiecărei părți implicate. În acest
caz, accentul cade pe modelul de „relație‖ domestică
și sexuală și mai puțin pe actul însăși de căsătorie civilă sau religioasă. Și aici vedem un consens general că,
în trecut căsătoria era structural inegală, unde soții erai
mai avantajați [2, p.84].
Dar, s-au adus argumente puternice că începând cu
anul 1950, soțiile nu mai sunt atât de dependente de
soții lor precum au fost în generațiile anterioare [Finch
and Summerfield, 1991; Summerfield, 1994]. Ideologia căsătoriei, la fel, a fost modificată cu diferite satisfacții acum căutată într-un parteneriat [2, p.85].
Observăm că baza economică și socială a căsătoriei a fost fundamental modificată odată cu industrializarea și dominarea muncii salariale asupra altei forme
de producție, deși, în principal, istoricii au acordat o
atenție deosebită pretențiilor despre solidaritatea emoțională care se făceau [2, p. 56-60].
Un nou val al mişcării feministe a concentrat atenţia asupra explicării variabilei „statutul femeii în familie‖. Se puneau întrebările: dacă diviziunea socială a
muncii duce la o atât de mare stratificare (socială) de
putere şi prestigiu, diviziunea muncii casnice are ea
efecte similare?; Care este legătura dintre formele de
mariaj şi familie şi stratificarea pe sexe (genuri sociale)? Răspunsul la asemenea întrebări presupune apelul
mai substanţial la cercetări istorice şi cultural comparative. S-au impus în comunitatea ştiinţifică noi date şi
metode. Demografia istorică, sociologia istorică şi
istoria socială au dezvăluit, cu argumente statistice,
interdependenţele la scară macrosocială între industrializare, structura şi comportamentul familial [4, p.11].
Totuși, indiferent de perioada considerată a fi cea mai
importantă, printre schimbările descrise se numără și
dezvoltarea alegerii maritale bazată pe atracție perso-
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nală puternică și compatibilitate. În societatea contemporană apelul iubirii ca bază a selecției maritale și
desigur pentru continuarea mariajului rămâne a fi foarte puternic. Dacă, până atunci, emoțiile precum indiferența sau antipatia nu erau motive de divorț, cu toate
acestea dragostea și-a ocupat cu mândrie locul ca cea
mai justificabilă rațiune socială pentru căsătorie. Se
observă că dragostea nu este ceva static. Iar conceptualizarea rămâne cumva vagă și social maleabilă. În
cadrul culturii dominante alte baze ale căsătoriei nu
sunt văzute pur și simplu la fel de diferite precum mai
puțin morale și mai puțin vrednice. Prin urmare, să te
căsătorești fără angajamentul iubirii este o nepotrivire
morală. Chiar dacă nu este nimic mai evident decât
dragostea romantică și sexuală ca bază a unei relații de
lungă durată, totuși, există argumente că dragostea
este o bază mai puțin satisfăcătoare într-o relație de
lungă durată anume din cauza caracterul său instabil
[2, p. 56-60].
Analizând teoriile mai multor autor cu privire la
familie, Iluț consideră cea mai importantă şi eficientă
epistemic este paradigma, de inspiraţie economică, pe
care o numește generic al analizei costurilor şi beneficiilor. Este vorba de costuri şi beneficii nu doar monetare, ci şi culturale, psihologice etc. Înţeleasă într-o
accepţiune lărgită, respectiva teorie conţine următoarele idei de bază:
* În descrierea, explicarea şi predicţia acţiunilor
umane trebuie să luăm în considerare costurile şi beneficiile pe care acţiunea în cauză le angajează. Aşa
fac şi oamenii obişnuiţi în mare măsură.
* Actorii sociali (individuali sau colectivi) nu numai că iau în calcul în deciziile lor acționare raportul
dintre capitalul pe care îl deţin, costurile şi beneficiile
implicate, ci sunt capabili, de regulă, să aleagă varianta optimă în realizarea unui scop. Este ceea ce se numeşte teoria alegerii raţionale [vezi Coleman, 1990].
Aplicând paradigma comportamentului raţional din
micro-economie la comportamentul uman în general şi
la cel familial în special, G. Becker [1991] – care a
primit şi premiul Nobel pentru aceasta în 1992 – argumentează că aproape toate aspectele legate de familie pot fi descrise şi explicate în termeni de capital,
costuri, beneficii, strategii raţionale. Cu o condiţie
esenţială: dacă introducem şi capitalul informaţional
deţinut de indivizi. Decizia de divorţ, de exemplu, din
partea unuia sau altuia dintre parteneri sau a amândurora este în funcţie de capitalul marital. De aceea, probabilitatea de divorţ descreşte odată cu acumularea de
capital marital specific cum ar fi proprietatea şi copiii,
a căror valoare ar descreşte dacă familia s-ar dizolva.
* Ca o variantă – să-i spunem mai slabă, „mai dulce‖, „mai moale (soft)‖ – a paradigmei costuribeneficii, deşi a fost predecesoarea ei, este teoria
schimbului social. Teza ei fundamentală spune că interacţiunile dintre oameni, asocierile dintre ei se fac în
virtutea unui schimb de bunuri şi servicii (materiale
sau simbolice). Funcţionează în viaţa cotidiană, după
această teorie, legea reciprocităţii („ţi-am dat‖ – „mă
aştept să-mi dai‖). Pornindu-se de aici s-a ajuns la
teoria echităţii, care susţine că subiecţii aflaţi într-un
context de coparticipare (cum este şi cel familial) nu
judecă „dreptatea‖ doar după egalitatea simplă „cât

mi-ai dat atât îţi dau şi eu‖, ci după egalitatea raportului dintre „cât dai, cât primeşti‖. Se apreciază că o
cauză majoră a disoluţiei familiei este atunci când
unul sau amândoi dintre soţi percep o inegalitate profundă în raportul respectiv. Tratând mariajul şi familia
în termeni de costuri beneficii, „afaceri‖ de tipul „îi
dau – îmi dai‖ etc., constatând rata mare de divorţialitate şi de „deviere‖ de la tipul familial clasic, putem
rămâne cu un gust amar: unde e dragostea (romantică)
dezinteresată, unde e respectul dintre soţi, unde sunt
jurămintele oficiale şi neoficiale, unde e credinţa religioasă [4, p.14-15] ?
Max Scheler, declara că sentimentele și dragostea
au forma lor proprie a logicii, diferită de logica motivului, că valorile pot fi doar simțite exact cum culorile
pot fi doar văzute, dar nu gândite. El a demonstrat că

Ego, motivul și conștiința sunt toate atribute ale omului, și nu există Ego-ul pur, motivul pur sau conștiința
pură. Că ‖inima‖ omului sau locul unde e plasată iubirea reprezintă esența existenței umane. Ființa umană
era în esență o ființă iubitoare. Scheler descrie mai
multe tipuri de sentimente și arată că dragostea stă în
centru lor.
Robert J. Sternberg, încercând să răspundă la întrebarea ‖Ce înseamnă să iubești pe cineva?„ ‖Dacă de
fiecare dată se întâmplă la fel‖? ‖Dacă nu, atunci în ce
mod diferă dragostea de la unul la altul?‖, formulează
Teoria Triunghiulară a Dragostei.
În această teorie el spune că dragostea poate fi înțeleasă din trei componente care, împreună pot fi văzute ca formând un triunghi. Aceste componente sunt:
Intimitatea, pasiunea și angajamentul (fig. 1).

Fig.1 Dragostea din trei componente
Astfel, intimitatea este componenta care se referă
la sentimentele de apropiere, conexiune, legătură în
relațiile de dragoste. Intimitatea include acele sentimente care dau naștere căldurii în relația de dragoste.
Pasiunea se referă la unitățile care conduc la romantism, atracție fizică, consum sexual și alte fenomene asemănătoare în relația de dragoste. Pasiunea
include acele surse motivaționale și alte forme de excitare care duce la pasiune.
Angajamentul sau decizia presupune două laturi:
dacă ne referim la termen scurt, atunci vorbim despre
faptul că unul din parteneri iubește pe altcineva, iar
dacă ne referim la termen îndelungat, atunci angajamentul presupune, anume menținerea acestei relații.
Angajamentul include elemente cognitive care sunt
implicate în luarea deciziei referitor la situația existentă sau la angajamentul într-o relație de dragoste pe
termen lung.
Astfel, Sternberg afirmă că din careva puncte de
vedere, componenta intimitate este asociată cu ‖căldura‖, pasiunea – cu ‖fierbintele‖, iar angajamentul cu
‖răceala‖.
Tinerii de astăzi se află într-o perioadă de tranziție
cauză fiind schimbările la nivel politic și economic,
ceea despre ce am menționat mai sus. Acestea, la rândul lor, influențează și chiar schimbă sistemul de valori. Una din valorile de bază care suferă schimbări
radicale este familia. Astfel, tinerii de astăzi tot mai
mult tind să înlocuiască tipul clasic de familie, cel

oficializat (căsătoria) cu tipul modern, cel de concubinaj.
Poate că concubinajul s-ar dovedi a fi o ‖soluție„
benefică pentru tinerii care încearcă să se adapteze la
schimbările din mediu și la condițiile create în societate. Și așa cum am menționat mai sus ca nu există diferențe majore dintre relațiile de concubinaj și tipul
clasic de familie, căsătoria, deci tinerii, care se angajează în relații de concubinaj, mențin rata natalității în
societate, acesta fiind un factor de importanță existențialistă, dar și alte particularități specifice căsătoriei.
Sau poate tinerii sunt în căutarea sublimului, a ceea ce
poeții, marii filozofi și scriitori descrii în operele lor
de artă, Dragostea?! Poate că tinerii de acum, încearcă
singur să descopere adevăratul sens al noțiunii de dragoste, iar pe lângă aceasta s-o și trăiască?! Poate că ei
însuți stau la baza acestor schimbări din societate (nivelul politic și cel economic), pentru că ei nu mai înțeleg dragostea ca sentimentul ce se naște în familia deja
formată, după căsătorie, mă refer aici la societățile
unde tinerii se căsătoresc conform înțelegerii făcute
dintre părinți sau în baza statutului social și material,
ci doresc să găsească adevăratul sentiment, după care
să se angajeze într-o relație de căsătorie.
O maximă spune că ‖Dragostea: nebunie temporară ce poate fi vindecată prin căsătorie”. (Ambroise
Bierce)
Căsătoria – acea instituție socială unde se dau
naștere valorilor, tradițiilor, acel loc unde se instalează
sentimentul securității și stabilității. Căsătoria nu tre-
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buie privită ca un angajament anxios, care te privează
de libertate, indiferent de schimbările la nivel economic și politic din societate. Dacă încearcă oare tinerii

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

să mențină „în viață‖ dragostea și să opună rezistență
angajamentului ‖rece‖ nu ne rămâne, decât să urmărim evoluția acestor schimbări în timp.
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REZUMAT
În contextul educațional modern se acceptă și se promovează ideea că școala trebuie să fie un mediu privilegiat, al securității, nonviolent și liber de conflicte. Din aceste considerente, domeniul educaţional trebuie să valorifice metode eficiente şi strategii de rezolvare a conflictelor. Toate acestea impun o cunoaştere şi o iniţiere în teoria
conflictului, cu scopul reducerii consecinţelor negative ale conflictelor, cât şi soluţionarea lor adecvată mediului
școlar.
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SUMMARY
In modern educational context it is accepted and promoted the idea that school has to be a privileged environment, secure, non-violent and free of conflicts. From this point of view, the educational domain has to harness
efficient methods and strategies to solve conflicts. All of this requires knowledge and initiation in the theory of conflict with a goal to reduce the negative consequences of arguments and also their appropriate solution the school
environment.
Key words: conflict, educational environment, conflict solving.
Introducere. Analizând mediul educativ de astăzi,
afirmăm că sunt diverse situații conflictuale care
necesită o abordare constructivă din partea celor
implicați. Se impune, astfel, necesitatea cunoașterii și
valorizării strategiilor și tehnicilor de rezolvare a conflictelor din mediul educațional, în scopul
minimalizării consecințelor negative, distructive și
maximalizării rezultatelor pozitive, constructive.
Termenul conflict provine de la verbul latinesc
„confligo ere‖ – a se lupta, a se bate. Actualmente
conflictele sunt percepute ca nişte forţe pozitive şi
negative în acelaşi timp, ca fenomen social cu caracter
constructiv şi distructiv. În accepţiunea savanţilor Ana
Stoica-Constantin şi A. Neculau, conflictul este „o
sursă de schimbare a individului, a sistemului în care
acestea evoluează‖ [1]. Dicționarul explicativ al limbii
române elucidează noțiunea de conflict prin
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„Contradicție între ideile, interesele sau sentimentele
diferitelor personaje, care determină desfășurarea
acțiunii dintr-o operă epică sau dramatică” [5].
Potrivit autorului Morton Deutsch, semnificația
inițială atribuită conceptului de conflict, cum este
aceea a violenței, a distrugerii, a ineficienței sau chiar
a iraționalității au impus o atitudine negativă față de
conflict [3, p.12]. Ulterior, însă, a fost demonstrat că
deși conflictul ne sugerează, deseori, imagini ale unor
stări de lucruri nedorite, efectele propriu-zise ale conflictului nu sunt neapărat distructive.
Cercetările în domeniu au constatat că, în situațiile
în care este gestionat corect, conflictul poate genera
efecte pozitive cum ar fi: dezvoltarea personalității,
prevenirea stagnării, stimularea interesului, impulsionarea schimbărilor personale, de grup și sociale,
creșterea și inovarea [6, p.196]. Prin urmare, se pro-

pune ca, în locul eliminării conflictului să se încerce
orientarea conflictului, în sensul de direcționare
constructivă, în interesul tuturor celor implicați.
Înțelegerea că un conflict poate fi atât distructiv,
cât și constructiv impune necesitatea cunoașterii cauzei apariției conflictului în mediul educațional. Acest
aspect este deosebit de important, deoarece ne
furnizează informații cu privire la identificarea, prevenirea și selectarea corectă a strategiilor și tehnicilor de
rezolvare a conflictului în mediul educațional.
După afirmațiile autorilor Ana Stoica-Constantin şi
A. Neculau, rolul pozitiv al conflictului se reflectă
prin:
 reconsiderarea poziţiei celor doi subiecţi ai
comunicării sau dintre unul şi mai mulți subiecţi, reformularea mesajelor;
 îmbunătăţirea feedbackului, autocunoaştere în
plan personal;
 autocontrolul viitor;
 recunoaştere socială din partea celorlalţi [1, p.
22].
Cele mai multe conflicte sunt legate de
următoarele surse:
 nevoile fundamentale ale omului (de ex., alimentele, apa şi aerul);
 valorile diferite (de ex., apartenența religioasă,
etnică, etc.);
 percepţiile, opiniile și interesele diferite asupra
anumitor lucruri;
 resursele limitate ( de ex., resursele bănești);
 nesatisfacerea nevoilor psihologice ale
personalității.
În şcoală, conflictele sunt prezente atât în interiorul
diverselor categorii de resurse umane care constituie
organizaţia şcolară (elevi, personal didactic, personal
administrativ și auxiliar), cât şi între aceste grupuri,
între şcoală şi familie, între şcoală şi comunitatea
locală. Cele mai multe conflicte sunt legate de diversitatea valorilor și atitudinilor, percepţiile, opiniile și
interesele diferite asupra anumitor lucruri, deosebirile
psihice
și
comportamentale,
diferențele
și
incompatibilitățile dintre persoane, resursele didactice
limitate, nesatisfacerea nevoilor psihologice ale
personalității. De asemenea, pot apărea conflicte între
grupuri, între indivizi şi grup, grupuri şi manageri, ca
şi între indivizi şi organizaţia şcolară în ansamblul ei.
Conflicte între elevi. Printre cele mai dese cauze se
pot enunţa:
- atmosfera
competitivă
a
procesului
educaţional;
- intoleranţa scăzută la frustrare;
- abilităţi comunicative scăzute;
- incapacitatea gestionării emoţiilor negative;
- dorinţa de afirmare cu orice preţ;
- invidia, antipatia reciprocă;
- lupta pentru dominarea grupului și autoritatea
exagerată;
- lipsa priceperilor de prevenire și rezolvare a
conflictelor;
- aroganţa şi ridiculizarea aspectului fi zic.
În soluţionarea acestor conflicte un rol determinant
îl are profesorul. El trebuie să fie un pacificator care
utilizează conflictul constructiv în vederea atingerii

finalităţilor educaţionale stabilite, cunoscând cauzele
iniţiale concrete ale conflictului apărut și gestionarea
acestuia. Iosifescu S. susține că utilizarea repetată şi
consecventă a tehnicilor de rezolvare a conflictelor de
către profesori va face ca elevii să fie capabili, după
un timp, să-şi rezolve singuri conflictele şi să nu le
aducă de fiecare dată în faţa profesorului. Acest lucru
are efecte benefice asupra atmosferei din clasă, contribuind la crearea unei comunităţi educaţionale în care
elevii se sprijină unii pe alţii [Apud 8].
Conflictele dintre profesori. Acestea sunt determinate, în special de: 
 lupta pentru obţinerea unor avantaje personale;
 lupta pentru obţinerea unor funcţii de conducere; 
 dorinţa de afirmare și satisfacerea propriilor interese;
 exteriorizarea unor convingeri, valori şi opinii
diferite;
 deosebirile în plan religios, cultural, profesional, etc.
Cercetătoarea M. Vârlan este de părerea că
recomandările privind îmbunătăţirea relaţiilor cu
ceilalţi profesori presupun îmbunătățirea deprinderilor
de comunicare eficientă şi dezvoltarea toleranţei faţă
de ideile diferite ale altor persoane; organizarea
activităţilor ce necesită cooperarea grupului; oferirea
de soluţii concrete profesorilor în privinţa modului în
care au lucrat cu unii elevi dificili din clasele la care
predau sau la care îi observă pe colegi; adoptarea unui
comportament proactiv, prin care se caută
îmbunătăţirea relaţiilor interpersonale şi a celor
organizaţionale. Echipa managerială trebuie să facă
cât mai transparentă activitatea lor, iar deciziile să fie
luate în comun cu tot colectivul.
Conflictele dintre cadrele didactice şi elevi au
cauze multiple, printre care:
- apariția unor noi tensiuni pe baza nerezolvării
unor situații mai vechi;
- supraîncărcarea cu sarcini nediferenţiate, corelată
cu evaluarea incorectă;
- evaluarea subiectivă a cunoştinţelor şi a comportamentului afectiv-atitudinal;
- acordarea unei importanţe sporite pe latura de
transmitere a cunoștințelor şi mai puţin învățământului
formativ;
- nevalorificarea activităţilor extracurriculare și
extraşcolare a elevilor;
- carențe în comunicare, neacceptarea unor opinii
opuse exprimate de elevi;
- neadaptarea la evoluţia dezvoltării psihoindividuale ale elevilor, la particularităţile de vârstă și a crizelor de dezvoltare;
- lacune în formarea deprinderilor de activitate în
grup, de cooperare, de acceptare reciprocă;
- slaba comunicare cu părinţii în stabilirea unui
parteneriat cu familia;
- stil de educație liberal sau autoritar, ș.a.
Pentru a evita apariţia acestor tipuri de conflict, autoritatea profesorului trebuie să se manifeste constructiv prin crearea unui mediu favorabil învăţării, prin
menţinerea ordinii, prin evidenţierea particularităților
individuale ale elevilor. Se recomandă stabilirea unor
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reguli de conduită cu ajutorul elevilor, cât și
consecinţele pentru încălcarea acestora, comunicării
eficiente cu elevii, cadrele didactice și părinții.
Conflictele între părinţi şi cadrele didactice. Principalele cauze ale acestor conflicte sunt comunicarea
defectuoasă sau numărului mic de contacte pe parcursul unui an şcolar, conflictul de valori şi lupta pentru
prioritatea statutului de părinte sau a celui de profesor,
idei opuse și diferențe de opinii privind desfăşurarea
procesului de învăţământ, etc.
Un plan de intervenţie în astfel de conflicte [8,
p.45-46], în linii generale, ar putea consta în:
 identificarea surselor conflictului, a persoanelor implicate în el şi a problemelor în cauză, fie ele de
factură personală, organizaţională sau ideologică;
 conceperea unor strategii adecvate, care au
şanse de a fi acceptate de către părţile implicate;
 implementarea strategiilor găsite;
 apelul la negociere sau învoială, astfel încât să
nu existe nici învingător, nici învins;
 încurajarea gândirii creative şi a spiritului de a
genera soluţii pentru rezolvarea constructivă a conflictului;
 identificarea şi examinarea diferenţelor pentru
a putea înţelege toate punctele de vedere;
 instaurarea regulii ascultării politicoase;
 impunerea fiecărei părţi să parafrazeze ideile
celeilalte părţi;
 invitarea părţilor să identifice în comun feedbackurile constructive;
 adresarea de către negociator a propunerii ca
ţinta discuţiei să fie soluţionarea problemei şi deplasarea atenţiei către alte scopuri şi rezultate;
 utilizarea a cât mai multe informaţii legate de
cazul conflictual;
 concentrarea pe fapte şi argumente;
 dezvoltarea alternativelor pentru îmbogăţirea
dezbaterilor;
 împărtășirea punctelor de vedere comune asupra scopurilor;
 rezolvarea problemelor fără a forţa consensul
părţilor;
 crearea unui mediu de discuţie favorabil
rezolvării cu succes a conflictelor. O sală liniştită este
alegerea cea mai bună;
 expertul ce monitorizează conflictul trebuie să
permită în primul rând fiecărei părţi să-şi exprime
punctul de vedere. Scopul schimbului de informaţii şi
păreri este de a se asigura că ambele părţi înțeleg în
mod clar punctul de vedere al celorlalţi;
 fiecare parte trebuie să îşi argumenteze opiniile
şi să realizeze raţionamente legate de obţinerea
performanţei şi a unor rezultate superioare, mai
degrabă decât să facă referire la alte aspecte de ordin
personal sau de altă natură;
 nu este momentul pentru discuţii detaliate, doar
pentru punerea de întrebări şi clarificarea punctelor de
vedere ale interlocutorilor;
 abordările personale directe între interlocutori
nu sunt recomandate;
 explorarea şi discutarea potenţialelor soluţii şi
alternative sunt necesare;
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 efectele pozitive şi negative trebuie evidenţiate
pentru fiecare sugestie, înainte de a o respinge, construindu-se astfel o discuţie care este pozitivă şi
constructivă pentru toate părţile implicate;
 punerea în practică imediat a deciziilor luate,
evitându-se pornirea unui nou conflict.
În teoria rezolvării conflictelor s-au elaborat mai
multe orientări, direcţii generale şi planuri de acţiune
numite strategii de rezolvare a conflictelor. Potrivit lui
S. Chelcea „strategia în conflict este o artă a celui care
conduce o luptă într-o anumită direcţie şi conform
unui principiu unitar‖ [2, p. 52].
Medierea conflictelor este o strategie răspândită în
multe şcoli europene și este o metodă eficientă de
soluţionare a conflictelor sociale ce apar zilnic între
elevi şi profesori. Soluţionarea conflictelor prin mediere este utilă în cazul disputelor dintre profesorielevi și poate fi organizată sub forma unor „mese rotunde‖ sau sub forma unor programe speciale de
soluţionare a conflictelor între profesori și elevi. Medierea conflictelor în mediul educațional urmează
aceleaşi principii ca şi medierea în diverse organizații.
Sunt prezente atât cele două părţi implicate în conflict,
cât şi o persoană terţă nepărtinitoare. Soluţia trebuie
negociată cu multă răspundere şi înregistrată în scris.
Alegerea corectă a strategiilor și tehnicilor de
soluționare a conflictelor în mediul educațional contribuie la reducerea conflictelor distructive și la
îmbunătățirea situației școlare. De asemenea,
îmbunătăţirea relaţiilor cu părinţii presupune informarea periodică, în scris sau verbală, în legătură cu realizarea obiectivelor educaţionale, cu reliefarea progreselor înregistrate de copilul lor. Responsabilii de
soluționarea conflictelor în mediul educațional trebuie
să recurgă la diverse forme de intervenţii, strategii și
tehnici recomandate de specialiști în domeniu.
Pentru a ilustra aceste afirmaţii, voi prezenta câteva studii de caz, referitor la elevii cu diferite abateri de
comportament (încălcarea normelor de conduită
şcolară şi socială, acte de agresivitate şi violenţă şi
încălcări legislative). S-a constatat investigațional că
metoda observației, metoda interviului, testele Sunteți
o persoana conflictuala? (adaptat după Ph. Carter) și
Sunteţi o persoană asertivă? (adaptat după M. Caluschi), Chestionarul de personalitate FPI (Forma B) pot
fi utile în identificarea conflictelor în mediul
educațional.
Studiu de caz 1. Elevul Oleg I., în vârstă de 16 ani,
este luat la evidenţa organelor de poliţie pentru minori
conform unui act de violenţă (bătaie). Delincventul
provine din mediul urban, dintr-o familie
monoparentală; crescut şi educat de către mamă, este
mezinul din cei 3 copii. Din spusele minorului rezultă
că în familie nu s-a făcut abuz de alcool şi nimeni nu
era violent. Mama este muncitoare. Profilul de personalitate a arătat cote înalte pentru scala Nervozitate,
Labilitate emoţională, Agresivitate spontană. Elevul
are un nivel ridicat de conflictualitate și nivelul mediu
de asertivitate. Adolescentul beneficiază de un program de reabilitare psihologică.
Studiu de caz 2. Elevul Cristian Ş., în vârstă de 17
ani, este luat la evidenţă conform unui act de violenţă.
Delincventul provine din mediul rural, dintr-o familie

completă şi este al treilea din cei cinci copii. După
spusele minorului, în familie se consumă alcool în
exces, iar tatăl manifestă comportament violent.
Totodată, unii dintre membrii familiei au antecedente
penale. Ambii părinţi sunt muncitori. Profilul de personalitate a arătat cote înalte pentru scala Depresie şi
Agresivitate. Elevul are un nivel înalt de conflictualitate și nivel mediu de asertivitate. Actualmente adolescentul și familia acestuia urmează un program de
consiliere psihologică.
Efectuând o analiză calitativă a rezultatelor, conchidem că trăsăturile de personalitate influenţează
asupra tipului de abatere comportamentală. În virtutea
situaţiilor descrise mai sus, psihologii recomandă
desfăşurarea unor programe complexe şi bine structurate, de lungă durată care să fie axate pe încadrarea
elevilor în activităţi cu caracter divers. Este binevenită
orientarea către părţile pozitive ale elevului.
De notat că în activitatea de psihocorecţie a
adolescenţilor este foarte important să fie încurajat
comportamentul prosocial al acestora. Rezolvarea
eficientă a conflictelor necesită identificarea şi
conştientizarea cauzelor care le-au generat, deoarece
atât natura conflictului, cât şi strategiile aplicative sunt
dependente de cauze şi situaţiile conflictuale. S-a demonstrat analitic că în stabilirea strategiilor și tehnicilor de rezolvare constructivă a conflictelor în mediul
educațional trebuie să se ţină cont de interesele tuturor
celor implicați în conflict.
Pentru o bună adaptare psihosocială a
adolescenților, în vederea reducerii situațiilor conflictuale putem folosi următoarele reguli:
 un program de viaţă şi de studii regulat;
 odihnă, respectarea orelor de somn;
 alternarea activităţii de învăţare cu distracţii;
 diversificarea intereselor cognitive;

 comunicare prietenoasă și empatică;
 orientarea profesională adecvată;
 autocontrolul stările emoţionale violente, a
frustrării şi stărilor de agresivitate interioară;
 posedarea simţului umorului în abordarea unor
probleme;
 obţinerea de satisfacţii legate de rezultatele de
învăţare şi profesionale.
Concluzie. Conflictul în mediul educațional este
specific și poate fi un factor de progres, renunţând la
rezolvările distructive, promovând modificarea perspectivei fundamentale asupra implementării strategiilor și tehnicilor constructive de rezolvare a conflictelor. În stabilirea strategiilor și tehnicilor de rezolvare
constructivă a conflictelor în mediul educațional trebuie să se ţină cont de interesele tuturor celor implicați
în conflict.
Esenţiale sunt strategiile și tehnicile de rezolvare
constructivă a conflictelor, care trebuie aplicate la o
scară cât mai mare, iar grupurile sociale trebuie să-şi
asume o responsabilitate colectivă în supravegherea
siguranţei membrilor săi. În situațiile în care este gestionat corect, conflictul poate genera efecte pozitive
atât pe plan personal, cât și social: dezvoltarea
personalității, prevenirea stagnării, stimularea interesului, impulsionarea schimbărilor personale, de grup și
sociale, creșterea și inovarea.
Toate măsurile, în ansamblu, vor contribui la
eficientizarea procesului educativ și a adaptării psihosociale și profesionale ale tinerilor, va optimiza reglarea comportamentală ale elevilor și va determina reduceri majore ale nereuşitei școlare. În acest sens, rezolvarea situațiilor educaționale și un mediu școlar nonconflictual asigură formarea optimă şi dezvoltarea
personalităţii umane.
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REZUMAT
Abilitatea morală este ceea care diferențiază cu adevărat omul de oricare alte viețuitoare. Ea se dezvoltă cel
mai bine în instituțiile de învățământ. Această lucrare prezentând și argumente solide conform cărora moralitatea nu
este un factor de mediu sau o moștenire genetică, ci trebuie învățată. Scopul educației morale este stimularea dezvoltării „naturale‖ a judecății morale a copiilor și a capacităților care le permit să-și folosească propria judecată morală
pentru a controla propriul comportament. Metodele noi de învățare a moralității în școli, vin să completeze nevoile
elevilor și abilitățile de face schimbărilor și provocărilor societății contemporane.
Cuvinte cheie: moralitate, competențe morale, ereditate, mediu educație.
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SUMMARY
Moral ability is what really differentiates us from any other creature. It is developed utmost in educational
institutions. The paper presents strong arguments that morality is not an environmental factor or a genetic heritage
but must be taught. The purpose of moral education is to stimulate the „natural‖ development of the moral judgment
of children and the capabilities that allow them to use their own moral judgment to control their own behavior. New
methods of learning morality in schools come to complement pupils ‗needs and abilities to cope with changes and
challenges of contemporary society.
Key words: morality, moral competence, heredity, environment, education.
Transformările rapide care se petrec în societatea
contemporană pun cu o intensitate acută chestiunea
fenomenului moral. Creșterea exponențială a puterii
individuale de distrugere face ca moralitatea să devină
obiectivul numărul unu al educației contemporane. În
fapt, această idee rezultă din însăși relația intrinsecă
care există între uman și moral. Putem spune că tot
ceea ce este omenesc pune, mai devreme sau mai târziu, într-o formă sau alta, o problemă morală.
Perspectivele științifice încearcă să ofere explicații
obiective și „realiste‖ fenomenului uman, dar de cele
mai multe ori nu fac decât să reducă originalitatea și
excepționalitatea acestui fenomen la determinări biofizice, socio-politice sau culturale, foarte rar toate la un
loc, care nu reușesc să surprindă esența fenomenului.
Moralitatea și actul moral înseamnă mai mult decât
conduită disciplinată, comportament adaptat organizării sociale sau perspectivă de înțelegere educată instituțional. Conștiința morală înseamnă mai mult decât o
conștiință formatată cognitiv prin instruire, ea reprezentând un fenomen sui-generis, constituindu-se într-o
nouă formă de realitate.
„O componentă puternică în cultura occidentală este opinia că un atribut de valoare suprem al oamenilor
este capacitatea lor de a face alegeri morale și de a-și
asuma responsabilitatea morală pentru acțiunile lor.
Noi ajungem la demnitatea noastră deplină și valorăm
ca ființe umane numai atunci când exercităm această
capacitate‖[1] . Iar calitatea de ―om moral, (…) apare

170

datorită conștiinței sale progresive de a gândi, de a
distinge binele de rău, adevărul de eroare, frumosul de
urât, dreptatea de nedreptate, de a lua poziția în favoarea a tot ce este superior și de a respinge treptele joase,
degradante ale existenței‖ [2].
Conform observaţiilor lui Socrate, abilitatea de a
face bine mai este numită și virtute sau competență
morală şi este larg distribuită, în opoziţie cu voinţa de
a face bine; în terminologie, aceasta fiind numită orientare morală. Oamenii pot delibera despre ce să facă,
despre ce fel de viață să aibă, despre ce fel de persoane să fie. Ei pot căuta motive să acționeze sau să trăiască într-un mod mai degrabă decât în altul. Cu alte
cuvinte, ei se pot angaja în raționamentul practic. De
asemenea, ei se pot gândi la natura lumii și de ce să se
comporte așa cum o face. Ei pot lua în considerare
adevărurile științifice și metafizice despre univers, realizarea deplină a puterilor noastre raționale
nu este ceva ce putem realiza sau menține pe cont
propriu. Este greu, pentru ca o persoană singură să fie
activă în mod continuu, dar este mai ușor cu ceilalți. Pentru a ne realiza pe deplin puterile, avem nevoie de cel puțin un grup de tovarăși care împărtășesc
interesele noastre și cu care putem coopera pentru a
atinge obiectivele noastre recunoscute reciproc, iar
instituțiile de învățământ ne oferă cel mai bun cadru
pentru a realiza acest lucru. În acest fel, aceste activități ne extind concepția despre cine suntem noi și ne

fac să folosim puterile noastre mai constante și mai
stabile.
Într-o lucrare de-a sa, Gem Ascombe, a susținut că
kantianismul și utilitarismul, cele 2 tradiții majore din
filosofia morală occidentală, au plasat greșit temelia
moralității în noțiuni juridice, cum ar fi datoria și obligația. Pentru a înțelege corect ce este etica, autorul
spune că trebuie să începem cu ceea ce este bine pentru ființa umană, „adică să înflorească‖ [3].
Această înflorire s-ar putea înțelege prin modelarea
unui frumos și admirabil caracter moral. Am putea
avea discuții nesfârșite încă de la Socrate, Platon sau
Aristotel despre caracter, însă să ne centrăm atenția
asupra a ce fel de instituții ar putea modela un astfel
de caracter.
Știm de exemplu că scopul educației morale este
stimularea dezvoltării naturale a judecății morale a
copiilor și a capacităților care le permit să-și folosească propria judecată morală pentru a controla propriul
comportament. Atragerea obiectivului educației morale ca stimulare a dezvoltării, mai degrabă decât ca
învățătură a virtuților de bază, înseamnă să ajuți copiii
să facă următorul pas într-o direcție spre care aceștia
sunt deja familiarizați, în loc să se impună un model
nou, străin pentru ei și de neînțeles [4].
Nu spunem niciodată că învățăm despre moralitate,
însă o facem de multe ori, în fiecare zi fără să ne dăm
seama. Cele mai multe exemple de o orientare morală
corespunzătoare le avem din familie. Cu toate acestea,
nu trăim într-o lume perfectă, iar părinții fac eforturi
pentru a evidenția aspectele bune dintr-o situație. Alteori, nu se întâmplă așa, motivele fiind numeroase, fie
părinții au câte două sa trei locuri de muncă pentru a
satisface nevoile materiale ale familiei, fie sunt absenți
din viața morală a familiei.
Astăzi, cei mai mulți dintre elevi, merg la școală
fără să știe ce este politicos sau respectuos, spunând
primul lucru care le vine în minte fără să se gândească
la cum ar putea răni pe alții. Ei folosesc violența pentru că nu știu cum să facă față emoțiilor pe care le
simt.
Nu este posibilă formarea personalității fără a ține
seama de aspectul care ar trebui să domine întreaga
noastră viață sufletească: aspectul moral.
Specificul educației morale este determinat, pe de
o parte, de particularitățile moralei, ca fenomen social,
care-i conferă conținutul, iar pe de altă parte, de condițiile sociopsihice ce sunt implicate în realizarea lor.
Educația morală este o componentă a educației
prin care se realizează formarea și dezvoltarea conștiinței și a conduitei morale, formarea profilului moral
al personalității, elaborarea comportamentului socialmoral.
Instituțiile de învățământ pot fasona cel mai bine
personalitatea și prin intermediul chimiei, al fizicii, al
matematicii, chiar dacă are ca interes mai mult dimensiunea intelectuală, cognitivă. Prin felul cum se prefigurează conduitele de tip intelectiv, profesorii pot să
transmită și valori de ordin moral. un profesor de matematică, de pildă, prin felul în care evaluează elevul,
prin felul cum interpelează, prin felul cum comunică,
prin cazuistica și exemplele pe care le etalează, poate
să și moralizeze. Sigur, nu este sarcina lui prioritară,

dar fără să-și dea măcar seama, orice profesor, transmițând ceva, infuzează la nivelul claselor, la nivelul
individului și o anumită orientare etică.
Esența educației morale constă în crearea unui cadru adecvat interiorizării componentelor moralei sociale în structura personalității morale a copilului, elaborarea și stabilizarea, pe această bază, a profilului moral
al acestuia în concordanță cu imperativele societății
noastre.
Înainte de a putea vorbi despre modul în care să
promovăm în mod eficient moralitatea trebuie să răspundem la întrebarea: Este posibil ca moralitatea să fie
dobândită prin educaţie sau este aşa cum, unii cred,
înnăscută și inalterabilă sau, după cum cred alţii, pur și
simplu un produs al mediului în care cineva creşte?
Să discutăm mai întâi despre teoria faptului că numai mediul social poate determina un comportament
mai bun al oamenilor. Unii teoreticieni susţin că părinţii, profesorii sau alți agenţi ai societății trebuie să
„instruiască‖ copiii cu privire la care comportamente
sunt morale și imorale, dar și care situaţii morale sunt
acceptate din punct de vedere social [5].
În societate, există uneori, motive întemeiate de a
interzice anumite acţiuni, cum ar fi „de a ucide‖ și de
a îndemna anumite acţiuni, cum ar fi „de a ajuta alţi
oameni‖. Însă, asta nu înseamnă că nu există excepţii
și de la aceste reguli morale concrete, de exemplu: în
calitate de soldaţi nu numai că ne este permis să ucidem, ci trebuie să ucidem; sau ca studenţi, nu ni se
permite să ajutăm un coleg la examen pentru că acest
lucru este considerat înşelăciune.
Prin urmare, există teoreticieni care susţin că nu
trebuie să impunem reguli concrete oamenilor, ci trebuie să le „transmitem valori morale‖, precum valoarea cooperării sau valoarea justiţiei.
Dar dacă aceste valori morale de bază, pe care preferăm să le numim principii morale, sunt în mare parte
înnăscute, prin urmare ele nu trebuie să fie „transmise‖ oamenilor. Deşi principiile morale nu trebuie să fie
„transmise‖ oamenilor, competența morală trebuie
dezvoltată prin transmitere sau executare. Se pot forţa
oamenii să facă anumite lucruri, dar nu să dezvolte o
moralitate autonomă [6]. Aceasta ar fi o contradicţie
în sine și, prin urmare, nu poate funcţiona, deoarece,
dezvoltarea competenței morale necesită timp și oportunități speciale de învățare.
Astfel, rămâne întrebarea dacă dezvoltarea competenței morale este determinată total sau parţial genetic.
Vom analiza în continuare teoria evoluţiei genetice a
dezvoltării morale.
Conform teoriei Darwiniană a evoluţiei, mulți cred
că factorii ereditari determină caracterul nostru moral,
așa cum determină aspectul nostru exterior. Se presupune că procesul de dezvoltare morală este foarte puternic dacă nu este complet determinat de genele noastre. Conform acestei interpretări greşite, cel mai bun
lucru pe care educaţia îl poate face, este de a-l ajuta pe
copil în formarea sa și dacă este necesar de a-l proteja
împotriva influenţelor dăunătoare din mediul înconjurător [7].
Teoriile genetice recente, presupun că genele nu
determină în mod unic dezvoltarea, ci acceptă faptul
că mediul joacă un rol important. Jean Piaget, Law-
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rence Kohlberg, Jim Rest, au presupus că dezvoltarea
morală - în funcţie de nivelul de excitaţie al mediului
social - poate să accelereze sau să încetinească sau
chiar să stagneze, dar se desfăşoară în acelaşi mod,
întotdeauna de jos în sus.
Conform acestui postulat central al „teoriei dezvoltării cognitive‖ a moralității [8], nu ar trebui să existe
nici o regresie a dezvoltării în ceea ce priveşte moralitatea, deoarece moralitatea se desfăşoară, întotdeauna
de jos în sus și niciodată invers. Cu alte cuvinte, corelaţia dintre dimensiunile dezvoltării morale și vârstă
trebuie să fie întotdeauna ridicată și pozitivă, dacă
teoria este corectă [9].
Au fost făcute mai multe studii în care s-a determinat faptul că corelaţiile dintre scorurile de dezvoltare morală și vârstă, sunt false. Dezvoltarea competenței morale, poate fi mai bine explicată prin cantitatea
și calitatea oportunităţilor de educație. Nici un studiu
nu ne-a lăsat să credem că moralitatea vine odată cu
vârsta.
Lawrence Kohlberg însuşi, a contrazis această
afirmație prin angajamentul său ferm față de educaţia
morală.
Stephan Thomas, [10] într-un studiu făcut, a arătat
că cel mai puternic factor de dezvoltare morală este
educaţia și nu vârsta. Competenţa morală nu creşte
automat odată cu vârsta biologică, ci cu o bună educație, adică cu oportunitățile pe care educaţia le oferă
indivizilor de a testa și de a primi sprijin pentru competența lor morală.
Aceste constatări resping teoria dezvoltării genetice a moralității și fac necesară o nouă teorie a dezvoltării morale.
Georg Lind, pune bazele unei noi teorii, și anume
„Noua teorie a educației, privind dezvoltarea morală‖
[11]; teorie denumită după faptul că, instituțiile de
învăţământ general reprezintă un factor important,
probabil cel mai important în dezvoltarea capacităților
morale. Conform autorului, mai sus menționat „competența morală, nu este nici înnăscută, nici cauzată de
vârsta cronologică, nici nu poate fi aplicată prin metode precum predarea directă sau îndoctrinarea‖. Astfel,
nu putem aştepta până se dezvoltă de la sine și nici nu
putem spera că presiunea socială va avea un efect asupra dezvoltării ei.
Georg Lind a dedicat această teorie lui Charles
Darwin, căruia ar trebui să i se recunoască această
teorie, deoarece el a afirmat că abilitatea morală, nu
este determinată de gene, ci de educație:
―Capacităţile morale sunt în general apreciate ca
fiind mai valoroase decât cele intelectuale. Trebuie să
ţinem cont de faptul că reamintirea clară a unor impresii este una din bazele fundamentale, deşi secundare a
conştiinţei. Acesta este argumentul cel mai puternic în
sprijinul educării și stimulării pe toate căile posibile a
capacităţilor intelectuale ale oamenilor. Fără îndoială,
o persoană cu mintea înceată, dar cu afectivitatea și
empatia sau sentimentele de apreciere bine dezvoltate,
va desfăşura activităţi pozitive și va avea o conştiinţă
destul de sensibilă. Dar ceea ce face imaginaţia mai
clară și întăreşte obiceiul reamintirii și comparării
unor impresii, va duce la o conştiinţă mai sensibilă și
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va compensa întrucâtva afecţiunile și sentimentele
sociale slăbite‖ [12].
De remarcat este că nu toată educaţia oferă oportunități pentru a promova competența morală. Un studiu
făcut pe studenţii la medicină, arată cum, aparent,
educaţia oferă puţine oportunități pentru dezvoltarea
competenței morale sau chiar împiedică acest lucru
[13].
Acest lucru este foarte greu de înţeles, însă se explică prin faptul că cerinţele educaţionale sunt foarte
ridicate, examenele foarte grele, un volum prea mare
de cunoştinţe de învățat, iar acest lucru nu lasă prea
mult timp pentru gândire și discuție.
În general problemele morale cu care se confruntă
medicii, sunt deseori legate de comitetele de etică sau
de colaborarea cu supervizorii. Probabil combinaţia
celor doi factori împiedică mulți medici aspiranţi să-și
păstreze și să-și dezvolte în continuare nivelul, adesea
ridicat, de competenta morală.
Lawrence Kohlberg, a sugerat, dintr-o perspectivă
teoretică a oportunităţilor pentru asumarea rolului oferit de o instituţie, că aceasta, ar putea juca un rol important. Norman Sprinthall a preluat această afirmație
teoretică, a extins-o și a explicat-o. Datorită experienţei sale de consiliere a cadrelor didactice, el a constatat
că oportunităţile dobândesc o responsabilitate reală, nu
numai că joacă un rol, iar reflexia ghidată este cerinţă
obligatorie pentru dezvoltarea moral-cognitivă a elevilor. Pentru a examina aceste ipoteze, studenţii au
completat un chestionar pentru evaluarea oportunităţilor de asumare a rolului și reflecţia ghidată, în domeniul lor de studiu, dar și în alte domenii. Aceste două
dimensiuni au fost sugerate de Norman Sprinthall și
colegii săi de la Universitatea Carolina de Nord din
Raleigh [13]. Rezultatele studiului au confirmat presupunerea că aceşti doi factori sunt foarte importanți
pentru învățarea morală. Acei studenţi care au raportat
atât oportunități de a-și asuma responsabilitatea, cât și
pentru reflecția ghidată, au avut cea mai mare creştere
a scorurilor C. Se pare că dezvoltarea capacităţilor
morale este mai puţin probabil să fie determinată de
conținutul subiectului și mai mult prin asigurarea unor
spaţii de sprijin asociate cu oportunități de asumare a
responsabilității și orientării critice care sunt esențiale
pentru dezvoltarea morală [14].
Revenind la aspectul moralei individuale, această
moralitate trebuie învăţată, este rezultatul studiilor pe
care le-am prezentat. Cercetările prezentate de oameni
de ştiinţă precum Jean Piaget, Lawrence Kohlberg,
Georg Lind și mulți alții, ne-au arătat că abilităţile
morale pot fi învăţate destul de eficient în cazul metodei de discuție a dilemei. De asemenea, am văzut că
competența morală nu se poate dezvolta bine fără sprijinul instituţiilor educaţionale. În studiile timpurii,
efectele educației nu s-au arătat, deoarece majoritatea
studiile erau axate pe faptul că moralitatea vine odată
cu vârsta cronologică, chiar dacă nici un studiu nu a
confirmat cu certitudine acest lucru. Vârsta cronologică nu are efect cauzal asupra competenței morale [15].
Studiile mai recente dezvăluie o asociere mai puternică între educație și dezvoltare morală, prin urmare
este important să se determine creșterea absolută a

competenței morale ca urmare a proceselor educaționale.
Georg Lind [16] a făcut acest lucru extrapolând diferențele determinate dintre începutul și sfârşitul intervenţiei pentru un an școlar cu ajutorul testului creat
de el și prezentat în lucrarea sa ―How to Teach
Morality‖ și anume Moral Competence Test (MCT), în
care se constată că învățământul determină o creștere a
scorurilor de la 0 la 100 puncte, de aproximativ 3,5
puncte pe an. Însă instruirea insuficientă, de o oră pe
săptămână, în școlile profesionale, duce la stagnarea
sau scăderea competenței morale, deoarece sprijinul
școlar nu mai are loc.
Constatând această mare necesitate, Georg Lind a
pus bazele unei noi metode care promovează competența morală.
Una din puținele metode de dezvoltare a moralității pentru care s-a dovedit a fi eficientă educația și care
a fost evaluată empiric, este metoda lui Lawrence
Kohlberg - metoda de discuție a dilemei, și care a servit drept punct de plecare pentru dezvoltarea metodei
Konstanz Method of Dilemma Discussion (KMDD).
Principalul element al acestei metode este acela că
nu se predă conţinutul direct prin instrucţiuni verbale,
ci mai degrabă se oferă oportunităţi pentru învăţarea
morală [17]. Adică nu impune învățare, ci favorizează
un mediu de învățare favorabil pentru a hrăni „foamea

naturală‖ a elevilor pentru învățare. Dacă vrem să păstrăm și să dezvoltăm pacea și democrația, trebuie să
stimulăm competența morală. În societatea noastră
modernă, industrializată și în continuă schimbare, numărul provocărilor morale crește constant, în timp ce
oportunitățile pentru învățarea morală devin rare [18].
Competența morală este „capacitatea de a rezolva
problemele și conflictele pe baza principiilor morale
interioare prin deliberare și discuție în loc de violenta
și înșelăciune‖ [19].
Definiția competenței morale ar trebui să stea în
centrul încercării de a evita violența, înșelăciunea și
folosirea abuzivă a puterii; iar noi ca membrii ai societății, trebuie să creăm oportunități de învățare morală
în școlile noastre, cât și în alte instituții de educație.
Oamenii sunt în mod inerent mai buni sau mai răi.
Acest lucru a incitat în gândire, atât de mult timp filosofii morali dar și pedagogii care au încercat în mod
continuu să găsească modalități de a oferi o educație
morală eficientă. Moralitatea constituie o temă de bază
a acestora justificându-se totodată faptul că oamenii
sunt dependenți de educație pentru moralitatea lor și
cu siguranță sunt educabili moral. Moralitatea este un
domeniu care s-a cercetat timp îndelungat și cu siguranță va fi un domeniu care va face interesul multora
și de acum încolo, iar instituțiile de învățământ rămân
un pilon important pentru învățarea morală.
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FORMAREA STEREOTIPURILOR DE GEN ȘI IMPACTUL ASUPRA
SOCIETĂȚII
STAVILA Alina,
Doctorаnd, lector universitаr USEM,
psihoterаpeut
REZUMAT
Formаreа stereotipurilor de gen influenț e аzӑ în m аre m ӑsurӑ reаlitаtea în cаre trăim. Acestea au impаct
negаtiv аsuprа indivizilor, fiind un f аctor c аre limite аză potenț i аlul și influențeаză felul de а fi. Copiii învаță
începînd cu o vârstă frаgedă, ce înseаmnă să fii băiаt sаu fаtă, experimentând procesul sociаlizării rolurilor de gen.
Cărțile și simbolurile acestora, pot creа аnumite stereotipuri de gen. Multe dintre cаrаcteristicile mаsculine și feminine nu sunt biologice dаr sunt dobândite. La formаreа stereotipurilor, influențează și mаss-mediа cаre în ultimii аni,
аre tendințа să egаleze imаgineа bаrbаtului cu ceа а femeii. Cu toаte аcestea, societаteа аctuаlă continuă să reproducă și să trаnsmită numeroаse stereotipuri de gen. S-а concluzionаt că аderаreа lа roluri de gen stereotipe limiteаză
oportunitățile аtât pentru băieţi cât şi pentru fete. Acesteа fаc să fie ignorаt tаlentul și perpetueаză o stаre de
nedreptаte în societаteа în cаre trăim.
Cuvinte cheie: stereotip, gen, mаsculin, feminin, rol, sociаlizаre, societаte.

FORMATION OF GENDER STEREOTYPES AND THE IMPACT ON SOCIETY
STАVILА Аlinа,
PhD student, lecturer USEM,
psychotherаpist
SUMMARY
Formation of gender stereotypes greatly influences the reality we live in. They have negative impact on individuals being а factor limiting the potential аnd influencing the way be. Children learn from an early age what it
means to be а boy or а girl, experiencing the process of sociаlizing gender roles. Books аnd their symbols cаn creаte
certаin stereotypes of gender. Mаny of mаsculine аnd feminine chаrаcteristics аre not аt аll biologicаl, they аre
аcquired. Formation of stereotypes is also influenced by the media thаt last years, tends to match the image of the
mаn with thаt of the woman. Nevertheless, society today continues to reproduce аnd transmit numerous gender stereotypes. It hаs been concluded thаt adherence to stereotyped gender roles limits opportunities for both boys аnd
girls. They ignore the talent аnd perpetuate а stаte of injustice in the society we live in.
Key words: stereotype, gender, masculine, feminine, role, socialization, society.
Conform mаi multor studii , sociаlizаreа de gen ș i
stereotipurile de gen influenț e аzӑ în m аre m ӑsurӑ
reаlitаtea în cаre trăim. Acest fapt, se răsfrânge în
speciаl și аsuprа relаționаrii în diferite grupuri. Stereotipurile pot аveа impаct negаtiv аsuprа indivizilor din
mаi multe puncte de vedere , dаr în speci аl fiind un
fаctor c аre limite аză potenț i аlul și influențeаză felul
de а fi. Cu certitudine fiecаre dintre noi se confruntă
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zilnic cu аnumite аspecte stereotipe. Întrebаreа аpаre
аtunci când încercăm să găsim o conotаție а аcestui
cuvânt. Acest termen ―stereotip‖ provine din greаcа
veche şi este formаt din аlăturаreа cuvintelor stereos
cаre înseаmnă puternic, solid și typos cаre este
imаgine sau impresie. Termenul а fost întrebuințаt
pentru primа dаtă în аnul 1798 și se refereа lа
reproducereа unui text pe o plаcă metаlică, folosită cа

formă de tipаr lа tipărireа edițiilor unor lucrări de
mаre tirаj. Mаi târziu Wаlter Lippmаnn, în Public
Opinion in аnul 1922, а introdus noţiuneа de stereotipuri în аccepţiuneа sociopsihologică, înţelese drept
„imаgini în minteа noаstră‖, аşаdаr constructe mentаle
în bаzа cărorа interpretăm reаlitаteа înconjurătoаre
pentru că, potrivit opiniei sаle, „noi nu vedem înаinte
de а defini, ci definim înаinte de а vedeа‖ [9].
Mаi târziu аcest termen а obținut și o conotаție
psihosociаlă. Stereotipurile sunt „un аnsаmblu de convingeri împărtăşite vizаvi de cаrаcteristicile personаle,
de trăsăturile de personаlitаte, dаr şi comportаment,
specifice unui аnumit grup de persoаne‖.
Conform dicţionаrului Cаmbridge, stereotipurile
sunt „o idee fixă, despre cum este cinevа sаu cevа, în
speciаl despre cevа greşit‖. Stereotipurile sunt nişte
„scurtături cognitive‖, „scheme perceptive‖ sаu teorii
implicite аle personаlităţii, relаtiv rigide, pe cаre le
împărtăşesc indivizii аpаrţinând unei entităţi dаte, cu
privire lа аnsаmblul cаrаcteristicilor sаu аl membrilor
unui аlt grup, precum şi аi propriului grup. Stereotipurile sunt un аnsаmblu de păreri referitoаre lа аtributele
personаle împărtăşite de un grup de oаmeni.
Stereotipurile joаcă un rol fundаmentаl în viаţа
noаstră,
determinând,
direct
sаu
indirect,
comportаmentele noаstre. Comportаmentul nostru
determinаt de stereotipuri şi prejudecăţi este de cele
mаi dese ori cаuzа unei comunicări dificile şi
conflictuаle. Totul а început аtunci când ne formаm şi
erаm influenţаţi, personаlitаteа nefiind încă bine
аccentuаtă. De fаpt, minteа noаstră аre o funcție
nаturаlă de а formа în mod normаl stereotipuri,
deoаrece eа аre tendințа să diminueze аnxietаteа fаță
de necunoscut. În acest mod minteа și corpul nostru
este аntrenаt, să dezvolte reаcții аutomаte lа stimulii
аsemănători.
Utilizаreа și construcțiа stereotipurilor este
periculoаsă deoаrece este simplificаtă reаlitаteа complexă, fiind negаtă individuаlitаteа fiecărei persoаne în
pаrte. Atunci când construim stereotipuri, foаrte des
completăm dаtele cаre nu ne sunt cunoscute cu
аjutorul cunoştinţelor şi informаţiilor ce se găsesc în
experiențа noаstră precedentă. Din аcest considerent,
diferenţа dintre oаmeni, poаte determinа formаreа
unor stereotipuri cаre nu corespund reаlităţii. Unii
cercetători consideră că nu se poаte vorbi despre stereotipuri decât dаcă reprezentаreа este depreciаtivă,
аlții consideră că este indispensаbil cаrаcterul lor
eronаt. O а treiа cаtegorie de cercetători susţine că nu
putem vorbi despre stereotipuri decât în cаzul unor
convingeri cаre fаc obiectul unui consens sаu cаre
reprezintă o mаre rigiditаte [2].
Funcțiile pe cаre psihologii sociаli le аtribuie stereotipurilor se suprаpun, în m аre pаrte, funcțiilor descrise de psihologii cognitivi pentru concepte: funcțiа
de economie cognitivă, funcțiа explicаtivă și funcțiа
sociаlă. Stereotipurile ne-аr permite deci să funcționăm eficient din punct de vedere cognitiv, să dăm sens
lumii î n c аre trăim , făcа̂nd posibilă și viаțа colectivă
[1, p. 52].
Felul în cаre аpаr și se formeаză stereotipurile și
în speciаl cele cаre influențeаză dezvoltаreа rolului de
gen аre loc în cаdru fаmiliаl, prin intermediul părinți-

lor cаre trаnsmit copiilor, direct și indirect, propriile
păreri despre gen.
Copiii învаță îcepând cu o vârstă frаgedă, ce
înseаmnă să fii băiаt sаu fаtă. Printr-o multitudine de
аctivități oportunități, încercări, descurаjări, sugestii,
și diferite forme de întаriri, copiii experimenteаză procesul sociаlizării rolurilor de gen. Ajungând lа
mаturitаte orce copil experimenteаză o formă de
prejudecаtă sаu stereotip de gen, fie că este vorbа de
аșteptаreа că băieții sunt mаi buni lа sport decât fetele
sаu ideeа că doаr femeile pot аveа în grijă mai bună
copiii și cаsa. Pe măsură ce copiii cresc sаu se dezvoltă, stereotipurile de gen lа cаre sunt expuși аcаsă sunt
întărite de către аlte elemente аle mediului în cаre
trăiesc și sunt аstfel perpetuаte pe pаrcursul copilăriei
și аpoi аl аdolescenței. Ceа mаi timpurie expunere lа
ceeа ce înseаmnă să fii bărbаt sаu femeie vine de lа
părinți. Încă de lа nаștere părinții trаteаză copii în mod
diferit, îmbrăcând fetele și băieții în culori specifice
genului, oferindu-le jucării diferite în funcție de sex,
аșteptând un comportаment diferit de lа băieți sаu fete.
Cercetările аrаtă că părinții аu аșteptări diferite de
lа fete și băieți, chiаr lа 24 de ore de lа nаștere. Părinţii sunt primii cаre încurаjeаză fetele şi băieţii să
pаrticipe lа аctivităţi în funcţie de sex, incluzând аici
jocul cu păpuşile şi аctivităţile de menаj pentru fete,
cаmioаne şi аctivităţi sportive pentru băieţi. S-а
constаtаt că preferinţele copiilor în privințа jucăriilor
se dаtoreаză lа fel influenţei părinţilor, cаre oferă jucării în funcţie de gen şi recompenseаză comportаmentul
stereotip în timpul jocului. Dаcă аtât mаmele, cât şi
tаţii contribuie lа formаreа stereotipurilor de gen lа
copii, s-а constаtаt că tаţii consolideаză stereotipurile
de gen mаi frecvent decât mаmele [6].
Creștem copii și nici nu ne dăm seаmа cum cărțile
și simbolurile аcestorа pot creа аnumite stereotipuri de
gen. Prin limbă și interаcțiuneа cu eа, copiii dobândesc un sine sociаl. Limbа permite oаmenilor să
înțeleаgă obiectele, evenimentele și аlte persoаne din
mediul înconjurător. Într-аdevăr, аcestа este
mecаnismul prin cаre este percepută lumeа. Pe mаsurа
ce copiii învаță cum să citeаscă, ei sunt expuși simbolurilor culturаle cuprinse în cărți. Cărțile pentru copii
sunt un microcosmos de ideologii, vаlori și credințe
culturаl dominаnte, inclusiv ideologiile și scenаriile de
gen. Odаtă ce copiii învаță să citeаscă, concomitent,
învаță despre cultură. Învățând să citești, fаpt ce este o
pаrte а procesului de sociаlizаre și un mecаnism
importаnt prin cаre culturа este trаnsmisă de lа o
generаție lа аltа. De exemplu, copiii pot folosi simbolurile de gen și ideologiile din cărți аtunci când joаcă
un rol și formeаză o impresie despre celălаlt,
generаlizаtă și, prin urmаre, despre mimetismul feminin. Lа vârstа de șаpte аni, sаu chiаr mаi devreme,
copiii încep să înțeleаgă gestаțiа cа o componentă de
bаză а sinelui. Literаturа аfirmă că multe cаrаcteristici
mаsculine și feminine nu sunt deloc biologice; аcesteа
sunt dobândite. Schemа genului, de exemplu,
sugereаză că tinerii dezvoltă un sentiment de
feminitаte și de mărire pe bаzа stereotipurilor de gen
și își orgаnizeаză comportаmentul în jurul lor. Cărțile
pentru copii pot fi importаntă sursă de stereotipuri de
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gen pe cаre copiii le folosesc pentru а аjutа lа
orgаnizаreа comportаmentului de gen.
Mesаjele ideologice despre sex sunt încorporаte în
întreаgа noаstră cultură și аtunci când femeile și
bărbаții le folosesc cа stаndаrde de compаrаție pentru
а fаce judecăți despre ei înșiși sаu despre аlții, putem
spune că ei prаctică ideologiа de gen. De exemplu,
аtunci când se înceаrcă emulаreа stаndаrdelor
culturаle de frumusețe, femeile pot folosi cosmetice,
аnumite stiluri de îmbrăcăminte și culori identice pentru а le modificа аspectul. Acelаși lucru se poаte spune și pentru bărbаți. Oаmenii nu аr puteа nici să fie
conștienți de fаptul că percepțiile lor despre reаlitаte și
locul lor în eа sunt în mod constаnt structurаte într-o
mаnieră ideologică. Acest exercițiu înceаrcă să аjute
elevii să descopere codul de gen și să se gândeаscă lа
felul în cаre viаțа lor а fost structurаtă de аcestа [8].
Ideile cu referire lа feminitаte și mаsculinitаte sunt
аdânc înrădăcinаte în culturа noаstră. Începând cu
vârstele mici, băieții sunt educаţi să respecte rolurile
de gen proiectаte de societаte pentru а аtribui putere şi
control în speciаl bărbаților. În mod normаl încă de lа
nаştere băieții sunt diferiți de fete, sexul fiind cel cаre
determină аceаstă diferență. O dаtă cu creştereа аpаr
diferenţe cu privire lа interesele lor, prаgul senzoriаl,
аptitudineа fizică, reаcțiile emoționаle şi desigur
аceste diferențe sunt esențiаl mаi mici lа vârstа
copilаriei fаţă de diferențele pe cаre le întâlnim între
bărbаții și femeile аdulte. Acumulându-se în timp
аjung să determine unele dintre cele mаi аlаrmаnte
stаtistici ce modeleаză felul în cаre gândim și ne creștem copiii.
Pe de аltă pаrte mesаjele din publicаțiile revistelor
аccentueаză relаțiа de gen cа relаții de putere, iаr femeile fiind аrătаte cа mаi puțin puternice. Într-o
аnаliză clаsică а conținutului revistei, Erving Goffmаn
în аnii 70 а demonstrаt că femeile sunt exclusiv descrise cа mаme, sаu cа obiecte sexuаle, cаre reprezintă
rolurile trаdiționаle feminine. Goffmаn clаsifică
imаginile femeilor în reviste în cаtegoriа că toаte
sugereаză rolul supus аl femeilor cаre nu pot fi prezente în epocа modernă. Acest fapt, ridică problemа
dаcă imаginile femeilor moderne sunt libere de stereotipuri de gen. Sunt femeile аcum portretizаte în mod
obiectiv și în mod egаl pentru bărbаți? Cercetările
sugereаză аcest lucru, femeile sunt din ce în ce mаi
mult portretizаte cа independente de rolurile stereotipice de gen. De exemplu, аnаlizа conținutului din revistele аmericаne din 1979 până în 2000 а indicаt
scădereа portretizării femeilor modele cаre se
micșoreаză fizic (de lа 22,2% lа 7,5%). Studiul а
constаtаt, de аsemeneа, că аgenții de publicitаte
promoveаză din ce în ce mаi mult produsele în
generаl, аtât pentru femei, cât și pentru bărbаți (de ex.
cosmetice pentru femei și cosmetice pentru bărbаți).
În plus, Chung а sugerаt creștereа drаmаtică а
imаginii femeilor cаre аu libertаte de rolurile
trаdiționаle, аdică аvând o cаrieră și bucurîndu-se de
propriile lor аctivități sociаle. În consecință, o
replicаre ulterioаră а lui Goffmаn а аdăugаt o
cаtegorie de "independență / аuto-аsigurаre" în аnаlizа
conținutului revistei feminine [7].
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Cu toаte că, mentаlităţile din societăţile
trаdiţionаle s-аu schimbаt, totuşi „аşteptările
diferenţiаle de rol de sex sunt foаrte аdânc imprimаte
în mentаlitаteа cotidiаnă, încât аfecteаză în mod decisiv percepţiа imediаtă‖. Este cunoscut fаptul că
rezistenţа lа schimbаre a constructelor stereotipe depinde de cât de аdânc înrădăcinаte sunt аcesteа lа nivelul mentаlului colectiv. Imаginile trаdiţionаle despre
bărbаt şi femeie erаu tributаre unor reprezentări stereotipe, conform cărorа mаsculinităţii îi erаu аsociаte:
аsertivitаteа,
competitivitаteа,
аgresivitаteа,
obiectivitаteа,
rаţionаlitаteа,
iаr
feminităţii:
emotivitаteа, compаsiuneа, pаsivitаteа, sensibilitаteа
în relаţiile sociаle. În psihologiа sociаlă s-а renunţаt lа
folosireа denumirii de „stereotipuri sexuаle‖ ,
optându-se pentru o terminologie mаi potrivită – „stereotipuri de gen‖ [11].
Femeile sunt considerte dependente, pаsive, necompetitive, supuse, nepricepute în аfаceri, delicаte,
intuitive, subiective, empаtice, sensibile, receptive lа
nevoile аltorа, comunicаbile, cаpаbile de sаcrificiu.
Cаrаcteristicile stereotipe pentru bărbаți sunt: independență, аmbiție, obiectivitаte, inteligență,
imаginаţie stiințifică, curаj, аgresivitаte, cаpаcitаte
deductivă, dominаre, spirit аnаlitic, încredere în sine,
cаpаcitаte de efort fizic, аbilități intelectuаle, interes
pentru аfirmаre politică. Stereotipurile reprezintа „filtre cognitive cаre cuprind diverse cаrаcteristici аle
grupurilor sаu indivizilor în pаrte, pe unele
evidențiîndu-le, pe аltele negându-le, în funcţie de
situаție, motivаţie, dispoziţiа аfectivă а celui cаre
proceseаză аnumite informаții”. Putem spune că întrаdevăr puţine femei ocupă posturi de top mаnаger, dаr
аceаstа nu se dаtoreаză unei inferiorităţi аi sferei cognitive, ci аtitudinilor mаrcаte de stereotipuri şi prejudecăţi. Dаcă societаteа continuă să pună vаloаre pe
trăsăturile аsociаte mаsculinităţii, аtunci problemа de
nаtură ierаrhică а vаlorilor în societаte însă, nu de
fаptul că bărbаţii sunt mаi deosebiți sаu speciаli decât
femeile. Există studii de neuropsihologie în cаre аu
descoperit dimorfismul sexuаl prezent în cаzul
аnumitor аrii corticаle şi formаţiuni subcorticаle
(răspunzătoаre de diverse funcţii cognitive),
certificându-se аstfel fаptul că femeile şi bărbаţii sunt
diferiţi şi nicidecum unii mаi vаloroşi decât ceilаlţi
[11, p. 215].
Institutul Europeаn pentru Egаlitаteа Genurilor,
EIGE а făcut public primul Index de Egаlitаte а Genurilor lа nivelul UE. Fiind un instrument аmănunţit de
evаluаre а diferenţelor dintre bărbаţi şi femei în mаi
multe sectoаre аle vieţii, cum аr fi sаlаriile, educаţiа,
sănătаteа şi putereа de influenţă. Suediа а înregistrаt
cel mаi mаre scor generаl, şi аnume 74,3, plаsând
Scаndinаviа în topul egаlităţii genurilor, аlături de
Dаnemаrcа cu 73,6 şi Finlаndа cu 73,4, celălаlte două
ocupаnte аle podiumului în Indexul reаlizаt de EIGE.
Româniа se аflă pe ultimul loc în clаsаmentul stаtelor
membre evаluаte, cu un scor generаl de numаi 35,3,
urmаtă de Bulgаriа cu 37 şi Greciа 40. EIGE а evаluаt
cele 27 de ţări membre pe bаzа а 6 criterii cаre аu fost
considerаte esenţiаle pentru egаlitаteа genurilor:
muncа, bаnii, cunoştinţele, timpul, sănătаteа şi
putereа.

În societаteа аctuаlă sunt reproduse si trаnsmise
Adeseа, аşteptările şi etichetele sociаle nu reflectă
numeroаse stereotipuri de gen, ceeа ce impune o desneаpărаt аdevărul, însă ele se pot trаnsformа lа un
chidere а modelelor trаdiționаle, închise și depășite și
аnumit moment într-un fel de аdevăr, prin intermediul
o аbordаre а educаției cаre să fie utilă dezvoltării indiprezicerii sаu аl аmenințării stereotipului sаu аl аltor
vidului. Acest lucru vа permite аtât femeilor cât şi
mecаnisme discriminаtorii. Doаr înţelegând аceste
bărbаţilor să își deschidă orizonturile cunoаşterii și
аspecte şi optând pentru perspectivа unui observаtor
perspectivele. Să înceаpă să conteste normele culturаle
empаtic evitând să ne trаnsformăm în observаtori
аle mаsculinității și feminității аstfel, încât să își poаtă
contаminаți de erori și emoții distructive. Doаr аstfel,
dezvoltа toаte аbilitățile, și să poаtă vаlorizа, fiecаre,
putem oferi şаnsа reаlă de а trăi în comunităţi
аtât competențele feminine cât și cele mаsculine, аtât
аrmonioаse şi de а construi o lume mаi bună pentru
lа ei cât și lа ceilаlți. În аcest fel stereotipurile răspânnoi şi pentru cei din jur [3].
desc diferenţele dintre sexe cu privire lа personаlităţile
În concluzie, putem menționа că genul este
şi аbilitățile diferite аle bărbаţilor şi femeilor. Stereodimensiuneа de bаză prin cаre indivizii percep lumeа
tipurile de gen аpаr cа urmаre а părerilor dominаnte,
sociаlă și locul lor în eа. Sexul formeаză modul de
cаre se găsesc lа nivelul unei societăţi, despre
orgаnizаre sociаlă și аre influență аsuprа felului în
cаrаcteristicile diferite аle femeilor şi bărbаţilor. Este
cаre interаcționăm cu ceilаlți și chiаr modul în cаre ne
cert că societаteа noаstră promoveаză diferențele dinevаluăm pe noi înșine. Felul în cаre percepem lumeа
tre bărbаți și femei în foаrte multe sfere. Adeseа stereexterioаră, modelаreа sentimentelor, gândurilor și
otipurile referitoаre lа bărbаţi şi femei nu se referă lа
comportаmentelor аu loc dаtorită gândirii streotipe, lа
diferenţele biologice cаre există între sexe, ci lа difecаre ne expunem pe pаrcursul existenței noаstre. Din
renţele culturаle construite în societаte într-o аnumită
primele clipe аle vieții, аvem аșteptări difereite de lа
perioаdă istorică [10].
băieți și fete. Aceste diferențe și formeаză percepțiа
Deşi, unii susţin că аderаreа lа roluri de gen stereeronаtă despre ce este fiecаre gen în pаrte. De fаpt,
otipe poаte аduce şi beneficii, cа de exemplu:
аceаstа se petrece pentru că fiecаre dintre noi, învаță
аsigurаreа unui sentiment de securitаte, fаcilitаreа
аnumite stаndаrte, un cod de gen pe cаre ulterior îl
luării unor decizii, menţinereа stereotipurilor de gen
аplică în rаport cu ceilаlți și cu sine însuși.
implică multe costuri. Costurile includ limitаreа oporDeși, cercetările аrаtă clаr că în ultimii аni tendințа
tunităţilor аtât pentru băieţi cât şi pentru fete,
de а creа premise fаvorаbile pentru аndrogenie,
ignorându-se tаlentul şi perpetuându-se o stаre de
societаtea continuă să fаvorizeze stereotipuri de gen în
nedreptаte în societаteа în cаre trăim. Este mult mаi
cаre bărbаții și femeiile аu imаgini diferite, dаr nu
probаbil cа părinţii cаre îmbrăţişeаză o аtitudine
întotdeаunа аdevărаte.
egаlitаră privind rolurile de gen să promoveze аceаstă
Aceste аlimentări stereotipe pot creа condiții
аtitudine şi către copiii lor. S-а constаtаt că persoаnele
fаvorаbile pentru discriminări în rândul pаrtenerilor,
cаre аu o personаlitаte аndrogenă indiferent de sex, аu
grupurilor de diferite mărimi. Aderаreа lа stereotipuri
şi o stimă de sine mаi mаre, niveluri mаi ridicаte de
de gen limiteаză аtât dezvoltаreа fetelor cât și а băiețiconsolidаre а identităţii, şi mаi multă flexibilitаte în
lor. În аcest mod este ignorаt tаlentul și cаpаcitățile
reаlţiile de drаgoste. Copiii аi căror părinţi аu vаlori
fiecăruiа în pаrte. Astfel se perpetueаză nedreptаtea și
egаlitаre solide, tind să fie mаi informаţi decât ceilаlţi
inechitаteа în mediul în cаre trăim. Cаpаcitаteа de а
copii despre obiectele şi ocupаţiile cаre nu sunt legаte
optа pentru аsigurаreа echității rezonаbile pentru
de un аnumit sex. S-а constаtаt că fаmiliile cu unul
fiecаre individ în pаrte, fără а fаce generаlizări, poаte
sаu аmbii părinţi аvând personаlitаte аndrogină, mаmа
trаnsformа societаteа noаstră în unа аrmonioаsă și
cаre repаră mаşinа, sаu tаtăl cаre găteşte, înregistreаză
echilibrаtă, societаte în cаre fiecаre аre rolul său și nu
scorurile cele mаi mаri lа cаpitolul căldură şi sprijin
este privit prin prismа streotipurilor.
părintesc [6].
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REZUMAT
În acest articol, intenţionăm să valorificăm două concepte: branding personal şi succes profesional, abordate în contextul activităţii, comportamentului, personalităţii şi imaginii cadrului didactic. Concurenţa acerbă implică
cunoaştere, pregătire profesională solidă, calificare standardizată, muncă şi produse/servicii de calitate în toate domeniile vieţii ceea ce implică în circuitul dezbaterilor aceste deziderate într-o lume în schimbare şi a competiţiei. În
această perspectivă este supusă unei regândiri complexe educaţia de toate vârstele şi formarea profesională, respectiv, curriculumul şcolar şi cel universitar centrate în prezent pe formare de competenţe, asigurare de succes profesional, dar pe o educaţie de calitate.
Cuvinte cheie: cadrul didactic, competenţă, performanţă, calitate, eficienţă, branding personal, succes profesional.
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SUMMARY
In this article, we intend to capitalize on two concepts: personal branding and professional success, approached in the context of the teacher's activity, behavior, personality and image. In this respect, we mention that
fierce competition involves knowledge, solid professional training, standardized qualification, work and quality
products / services in all areas of life, which implies in the course of the debate these desiderata in a changing world
and competition. In this perspective, all age and vocational education, namely the school curriculum and the university curriculum, which are currently centered on competence training, professional success insurance, but on quality
education, are subject to complex rethinking.
Key words: teacher, competence, professional success, performance, quality, efficiency, personal branding.
Actualitatea temei de cercetare. Competenţă,
performanţă, eficienţă, calitate, branding personal,
succes profesional sunt cuvinte-cheie cele mai frecvent solicitate în viaţa modernă, abordate în literatura
ştiinţifică şi didactică, dar şi contează mult într-o eră a
schimbării şi competiţiei. În jurul acestor noţiuni, entităţi înrudite se construiesc teorii, concepte, discuţii
între diverşi specialişti în materie şi a practicienilor
din toate domeniile de activitate.
În acest articol, intenţionăm să valorificăm două
concepte: branding personal şi succes profesional abordate în contextul activităţii, comportamentului,
personalităţii şi imaginii cadrului didactic. În această
optică, menţionăm faptul că concurenţa acerbă implică
cunoaştere, pregătire profesională solidă, calificare
standardizată, muncă şi produse/servicii de calitate în
toate domeniile vieţii ceea ce implică în circuitul dezbaterilor aceste deziderate într-o lume în schimbare şi
a competiţiei. În această perspectivă este supusă unei
regândiri complexe educaţia de toate vârstele şi formarea profesională, respectiv, curriculumul şcolar şi cel
universitar centrate în prezent pe formare de competenţe, asigurare de succes profesional, dar pe o educaţie de calitate.
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Astfel, calitatea formării profesionale devine o prioritate naţională, deziderat, care constituie cheia în
dezvoltarea durabilă a ţării şi implică o filosofie a asigurării calităţii educaţiei centrată pe creşterea investiţiilor în capitalul uman, lucru care necesită o altă optică de abordare a calităţii decât cea tradiţională, care să
promoveze „trilogia calităţii‖ - planificarea calităţii,
asigurarea calităţii, îmbunătăţirea calităţii [2, p.5]
prin implementarea unui sistem al managementului
calităţii în contextul politicilor educaţionale europene
privind calitatea educaţiei, precum şi a standardelor
internaţionale ale calităţii aplicate în contextul sociocultural respectiv.
Scopul cercetării constă în elucidarea termenului
„branding personal‖ ca dimensiune a succesului profesional al cadrelor didactice.
Expunerea conţinutului de bază. Indiferent de
nivelul luat în considerare, şcoala trebuie privită ca o
instituţie socială cu multiple funcţii şi roluri, capabilă
să răspundă în mod adecvat şi eficient nevoilor sociale
şi psihologice ale educaţilor. Ea trebuie să prevină şi
să elimine tulburările de adaptare specifice fiecărei
etape de viaţă şi să facă actualul educat şi viitorul cetăţean un membru responsabil al societăţii civile. Este

bine ştiut faptul că astăzi omul trăieşte aproximativ
două treimi din viaţa sa într-o realitate virtuală oferită
de mass-media şi că educaţia şi autoeducaţia, implicit,
se desfăşoară şi în cadrul acestei realităţi, şcolii
rămânându-i doar o treime din viaţa unui individ pentru a-l pregăti şi a-1 transforma în vederea adaptării la
noile exigenţe impuse de tipul de societate [8, p.9].
Calitatea de bază în activitatea cadrului didactic
trebuie să fie competenţa, care determină eficienţă,
ordine, transparenţă decizională şi acţiuni eficiente în
diverse contexte. Eficienţa acţiunilor sale este datorată
cunoştinţelor, abilităţilor intelectuale şi practice, dar şi
experienţei sale manageriale şi didactice [ibidem, 8,
p.9].
Cadrul didactic se află în căutare continuă de principii, metode şi forme pentru optimizarea activităţii
didactice, care să reflecte raţionalitatea, creativitatea şi
succesul profesional. Profesorul trebuie să dea dovadă
de profesionalism în conceperea şi realizarea activităţilor didactice la disciplina pe care o predă. Eficienţa
acţiunilor sale se concretizează în atingerea finalităţilor educaţionale urmărite şi în împlinirea aspiraţiilor
elevilor pe care îi pregăteşte [ibidem, 8, p.9]. Or, performanţa în muncă, inclusiv în procesul de predareînvăţare, vizează mai întâi, reuşita, progresul în propria formare în anii de studii, fără de care nu se poate
miza pe o reuşită socială.
Succesul profesional aparţine cadrelor didactice,
care înţeleg şi interpretează schimbările în educaţie,
reeducându-şi propria persoană într-un spirit dinamic
modern, orientat spre asigurarea reuşitei, prin valorificarea propriului potenţial unic de care dispune.
Mai mult ca atât, în noile condiţii socialeconomice şi pedagogice, ale globalizării, internaționalizării se impune formarea personalităţii cu accent
pe individualitatea sa, dezvoltarea trăsăturilor specifice deosebite, care îl individualizează, diferenţiază,
exteriorizează, îi permite să se manifeste din plin la
nivel local, instituţional, comunitar, naţional, internaţional. Identitatea personalităţii este marcată de destinul propriu, care poate fi unul de succes numai datorită eforturilor proprii, rezultatelor vizibile şi tangibile
în procesul de studii ca bază a reuşitei în viaţă. În context se remarcă formarea unei personalităţi eficiente,
optimale, pozitive [ibidem, 2, p.4].
În contextul problemei abordate privind eficienţa
personalităţii umane e cazul să amintim de paradigma
celor opt deprinderi de reuşită fundamentate de Stephen Covey:
 A fi pro activ, este înzestrarea umană a cunoaşterii de sine;
 A începe având în minte scopul final,este înzestrarea umană a imaginaţiei şi conştiinţei;
 A da importanţă priorităţilor, este înzestrarea
umană a puterii voinţei;
 A gândi câştig/câştig,este înzestrarea umană a
mentalităţii abundenţei;
 A căuta mai întâi să înţelegi şi apoi să fii înţeles,este înzestrarea umană a stimei şi respectului;
 A acţiona sinergie, este înzestrarea umană a
creativităţii;
 Reînnoirea de sine (ascute ferăstrăul), este înzestrarea umană pentru o continuă îmbunătăţi-

re/inovare [4, p. 31-39].
Orientarea spre formarea unei personalităţi libere,
creatoare, independente şi deschise, capabile să ia
decizii de sine stătător, să-şi făurească propriul destin,
semnifică nivelul de autoconducere, autoguvernare
individuală, gradul de libertate în educaţie şi asumare
a responsabilităţii faţă de rezultatele acestei acţiuni,
consolidează şi facilitează autodeterminarea, autorealizarea individului. Or, aceste deziderate pot fi realizate doar în condiţiile unei educaţii de calitate, care,
după cum remarcă V. Pâslaru, „înseamnă calitatea
fiinţei umane, esenţa acesteia, iar calitatea fiinţei
umane se măsoară cu cea a atitudinii sale faţă de lumea în care trăieşte şi faţă de sine – parte şi condiţie
de existenţă a acestei lumi” [9, p. 216].
Totuşi, a-i învăţa pe alţii este una dintre cele mai
bune metode de a-ţi extinde influenţa asupra celorlalţi.
Predarea este un comportament pro-activ. Esenţa
naturii noastre este să acţionăm, nu să fim pasivi.
Comportamentul pro-activ nu numai că ne permite să
ne alegem răspunsurile în anumite situaţii, ci şi să
schimbăm şi chiar să ne creăm circumstanţele. Pentru
că suntem deschişi la influenţele altora (receptivi),
vom avea mai multă influenţă asupra lor (ca profesori). Deoarece îi implicăm semnificativ şi pe elevi,
câştigăm mai multă influenţă asupra lor [5, p.117].
Richard W. Coan în 1974 introduce conceptul de
personalitate optimală în lucrarea sa The optimal
personality: An empirical and theoretical analysis.
Personalitatea optimală ştie să-şi utilizeze productiv
potenţialităţile intelectuale de care dispune, obţine
succesul în confruntarea cu problemele vieţii cărora le
face faţă, apelând la funcţiile sale intelectuale, la abilităţile creative şi astfel ajungând la forme superioare de
autoorganizare şi împlinire.
În studierea acestei probleme S. Chelcea şi A.
Chelcea (România, 1977) pun accentul în creşterea
eficienţei personalităţii pe stabilirea priorităţilor, cultivarea imaginaţiei creatoare, deprinderea lecturii
rapide şi a învăţării temeinice, elaborarea în colectiv
a deciziilor etc.
V. Ceauşu (România, 1983) consideră că autocunoaşterea, racordarea dintre imaginea de sine şi atributele reale ale persoanei contribuie la optimizarea
relaţiilor individului cu sine însuşi, cu lumea.
Însăşi M. Zlate pledează pentru „promovarea armonizării şi echilibrului structurilor de personalitate ca o condiţie fundamentală a optimumului acesteia - şi
evitarea discrepanţelor dintre esenţă şi aparenţă, intenţii şi realizări, vorbă şi faptă, care sunt tragice atât
pentru existenţa cotidiană a individului, cât şi pentru
destinul său social‖.
După A. Maslow„ceea ce un om poate, el trebuie
să fie, deoarece există o tendinţă ca fiecare să devină
auto-actualizat în ceea ce este el potenţial ...să devină,
ceea ce este capabil să fie”[7, p. 286].
Astfel, după A. Maslow condiţia personalităţii eficiente a sănătăţii sale psihice o reprezintă autorealizarea, îndeplinirea meta-nevoilor, îndeosebi a ultimei
trebuinţe din celebra sa „piramidă a trebuinţelor”. M.
Zlate accentuează că merită a fi susţinută ideea lui A.
Maslow potrivit căreia autorealizarea şi maturizarea
psihică nu pot avea loc în orice fel de condiţii, în orice
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tip de societăţi, ci numai într-un mediu social suportiv,
facilitator în care oamenii să se poată manifesta potrivit naturii lor, să devină din ce în ce mai alocentrici
[ibidem, 7, p. 288].
În lucrarea savantului american James T. Mangan
„Învăţaţi a vă vinde”, menţionează M. Zlate, pe care
editorul francez a intitulat-o „Arta de a reuşi” autorul
porneşte de la două sisteme de reuşită: sistemul de
merit, bazat pe cunoştinţe, priceperi, capacităţi, pe
învăţare şi muncă asiduă, şi sistemul de a reuşi,care
este „arta de a face să fii cumpărat la preţul corect,
este sistemul de a te pune în valoare, a te valoriza, a-ţi
da importanţă, a deveni cineva”[Mangan, apud 7, p.
289].
Primul sistem în viziunea autorului şi-a pierdut de
mult valoarea şi propune ca să se acorde mai mare
atenţie celui de-al doilea sistem, pentru că „cei care îl
practică îşi lărgesc viaţa, se simt dinamici şi eficace,
într-o lume în care majoritatea oamenilor sunt insignifianţi, acest sistem procură o bucurie superioară”
[apud,7, p. 289-290].
Cei dotaţi adesea nu reuşesc în viaţă datorită faptului că nu-şi fructifică posibilităţile de care dispun şi se
consumă în interior, ceilalţi, în schimb, posedă arta de
a se pune în valoare, ca una dintre premisele sau condiţiile esenţiale ale reuşitei. După James T. Mangan
opt calităţi sunt necesare pentru a te pune în valoare:
a şti să te exprimi; a şti să promiţi; a dispune de curaj, de îndrăzneală; a şti să comunici; a fi diplomat; a
şti să fii familiar; a fi serios; a şti să convingi [ibidem,
7, p. 290].
Evident, concluzionează M. Zlate, trebuie să facem
totul: să-i învăţăm să se pună în valoare pe cei care
mentă, care dispun de cunoştinţe, priceperi, calităţi
personale şi anihilaţi ceilalţi, care deşi nu dispun de
nici o bază informaţională şi aptitudinală, se găsesc în
vârful piramidei organizaţionale [ibidem, 7, 291].
În context reamintim expresia celebră a lui A.
Maslow: „ceea ce un om poate, el trebuie să fie şi să
devină ceea ce este capabil să fie”, precum şi convingerea lui C. Rogers că „a fi plenar tu însuţi în calitate
de fiinţă umană este un proces pozitiv, constructiv,
realist şi demn de încredere”.
Succesul, performanţa sunt proprii personalităţii
pozitive (M. Zlate), pentru care sunt caracteristice:
sentimentul subiectiv de confort interior sau starea de
bine interioară, care se referă la ceea ce oamenii gândesc şi la ceea ce ei simt faţă de vieţile lor; optimismul
ca trăsătură dispoziţională, care determină încrederea
în sine şi speranţa în viitor; autodeterminarea susţinută de satisfacerea unor nevoi, precum, nevoia de competenţă, de ataşament, satisfacţie etc.; înţelepciunea ca
o capacitate de organizare cognitivă şi motivaţională a
informaţiilor şi experienţelor cu scopul de a trage şi
încuraja obţinerea succesului; creativitatea şi talentul
ca trăsături ce asigură obţinerea excelenţei, a unor
performanţe în activităţile întreprinsă; maturitatea
axată pe găsirea şi practicarea soluţiilor practice, creatoare, care îl „propulsează‖ pe om spre o viaţă fericită
şi de succes [11].
În opinia lui I.K. Babanski [1, p.9], în cadrul procesului de învăţământ predomină legăturile de tip interacţiune, întrucât el se defineşte prin ansamblul in-
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teracţiunilor stabilite în principal între profesor şi
elevi. Numai în cadrul unei interacţiuni active dintre
cel care predă şi cel care învaţă apare procesul de învăţământ însuşi, ca fenomen unitar. Abordarea sistemică a procesului de învăţământ îi asigură acestuia
coerenţă, eficienţă funcţională şi succes profesional.
Atunci când au loc proiectarea şi anticiparea procesului se au în vedere relaţiile şi coordonatele necesare
între componentele procesului de învăţământ.
Reflectând asupra succesului profesional, o nouă
tendinţă în studiul personalităţii este BIG-FIVE
(„Marele cinci”) care scoate în evidenţă consensul
cercetătorilor în denumirea factorilor determinanţi în
structura personalităţii, concept care vine să schimbe
conceptul de abordare a personalităţii în termeni de
trăsături în expresia lor de „proprietăţi dispoziţionale”(W. Allport). Adevăraţii descoperitori ai modelului
BIG-FIVE sunt consideraţi a fi Tapesşi Chrisial
(1958; 1961), care, analizând un număr de studii dedicate dezvoltării factorilor lui Catiell, au găsit 5 factori
predeterminaţi ai personalităţii. După cum remarcă M.
Zlate, deşi nu există un acord unanim în denumirea
factorilor, consensul autorilor în ceea ce priveşte conţinutul psihologic al acestora este destul de mare şi
acesta înglobează:
1. Extraversia - arată capacitatea de orientare a
personalităţii către exterior, socialitatea persoanei.
2. Agreabilitatea- semnifică diferenţele individuale relevate de interacţiune socială (prietenie, plăcere) şi se referă îndeosebi la calităţile emoţionale şi
comportamentul prosocial.
3. Conştientizarea - modul de a înţelege, trata
sarcinile, responsabilităţile, problemele ce apar în viaţă şi cuprinde trăsături cum ar fi ordinea, disciplina,
responsabilitatea socială.
4. Stabilitatea emoţională - concepută ca diferenţele individuale în caracteristicile emoţionale ale
unei persoane (calm, mulţumit, emotiv, neemotiv), dar
şi la diferitele dificultăţi emoţionale ale oamenilor
(anxietate, depresie, instabilitate etc.).
5. Cultura sau intelectul - arată diferitele aspecte
ale funcţiilor intelectuale (creativitate, inventivitate,
deschiderea la experienţă etc.) [3, p.72].
Cele mai importante patru elemente pentru a creşte brandingul personal, pe care le are de făcut cadrul
didactic sunt:
• FIŢIATENŢI LA CE SE ÎNTÂMPLĂ ÎN
JUR. Ce abilităţi par să fie acum la mai mare căutare? Nu uita să fii atent chiar şi la tine: de ce abilităţi
te foloseşti mai puţin acum decât în trecut?
• CONTINUAŢI SĂ COMUNICAŢI. Indiferent cât de atent ai fi la ce se petrece, nu ai cum să
absorbi absolut totul. Aşadar, vorbeşte cu oamenii:
colegii de muncă, managerii, persoane cu slujbe pe
care ţi-ar plăcea să le ai. Pune o sumedenie de întrebări: Care sunt abilităţile pe care ei pun mai mult
preţ? Dar cele care contează cel mai puţin?
• ELABORAŢI UN PLAN. Cum vei obţine abilităţile de care ai nevoie? Ar trebui să înveţi în permanenţă, să-ţi îmbogăţeşti cunoştinţele care îţi vor fi de
ajutor ca să avansezi în cariera ta.
Primul element de inclus într-un plan de acţiune
este obiectivul general cu sub-obiectivele urmărite.

Teoria referitoare la fixarea obiectivelor menţionează
că dacă vrem să fim performanţi trebuie să facem eforturi şi să ne stabilim strategiile, în funcţie de atingerea
ţintelor propuse. Fiecare dintre obiectivele profesionale trebuie să satisfacă criteriile R.A.M.P.S. care înseamnă:
− REALIST: Poate fi atins şi comportă un nivel
de provocări realiste.
− ASOCIAT UNUI TERMEN: Există un termen în
timp.
− MĂSURABIL: Există un indicator cuantificabil
care determină atingerea lui.
− PERTINENT: Este justificat şi în legătură cu
contextul.
− SPECIFIC: Este concret şi precis în ceea ce
trebuie realizat [6. p.182].
• RĂMÂNEŢI FLEXIBIL. Nu uitaţi că lucrurile se schimbă în mod constant. Ceea ce astăzi este
important se poate să nu conteze mâine, iar ce va conta mâine se poate să nici nu existe încă [10, pp.69-70].
După cum am observat în acest manual de
branding, să dobândeşti abilităţi practice şi să te faci
cunoscut prin intermediul lor te poate poziţiona pentru
obţinerea unei slujbe sau ajuta să lucrezi eficient de pe
o anumită poziţie. Dar dacă îţi doreşti cu adevărat să
ajungi la nivelul următor, să fii manager sau să avansezi în carieră câtuşi de puţin, vei avea totodată nevoie
de abilităţi interpersonale:
 Puternică etică profesională;
 Atitudine optimistă/pozitivă;
 Bune abilităţi de comunicare;
 Bune abilităţi de dialogare;
 Talent oratoric pentru prezentări;

 Capacitatea de a-şi gestiona timpul corespunzător;
 Abilitatea de a asculta şi de a se adresa „nevoilor umane‖ a colegilor şi clienţilor, pentru a-i face pe
aceştia să se simtă înţeleşi şi respectaţi;
 Priceperea în a citi oamenii;
 Abilitatea de a construi relaţii şi de a se conecta
cu oamenii un nivel profund;
 Capacitatea de a transmite un mesaj cu tact;
 Abilitatea de a propune soluţii la probleme, nu
doar de a prezenta şi vorbi despre probleme;
 Contribuţia însemnată la brainstorming;
 Abilitatea de a scrie bine;
 Orientare către soluţionarea problemelor;
 Abilitatea de a lucra în echipă;
 Agreabilitatea;
 încrederea în sine;
 Puterea de a accepta criticile şi de a învăţa din
ele;
 Flexibilitate/ adaptabilitate;
 Capacitatea de a lucra eficient sub presiune;
 Empatie;
 Integritate;
 Simţ al umorului [10, pp.72-73].
Concluzie: Abordarea succesului profesional este
importantă nu doar în aspect individual, ci şi organizaţional. Omul lumii moderne este un om organizaţional,
autorealizarea acestuia în mod definitoriu depinde de
caracteristicele organizaţiei, orientarea culturii organizaţionale, rolurile şi relaţiile, modul de comunicare,
comportamentul eficient şi pozitiv, asumarea liberă de
responsabilităţi, ceea ce înseamnă formarea unui
branding personal.
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SUMMARY
This article presents the results of a research, carried out in the Republic of Moldova, on the substantial features of the cognitive, emotional and behavioral components, as well as on the existential dimension of the selfimage at contemporary recruit soldiers.
Key words: Self-image, recruit-soldiers, cognitive component of the self-image, emotional component of
the self-image, behavioral component of the self-image, existential dimension of the self-image.
Для современных Вооруженных Сил Молдовы
характерно значительное углубление внимания к
проблеме надежного и эффективного функционирования человека в условиях воинской деятельности. Это выдвигает на первый план фактор укрепления морально-психологического состояния и
психологической устойчивости личного состава,
повышения его готовности и способности к выполнению задач в любых условиях. В связи с этим
становятся актуальными вопросы изучения представлений о себе и возможности психологического
сопровождения в новых социальных условиях
службы в армии современных солдат срочной
службы, которые до этого момента оставался в
тени времени и не исследовался в полной мере
военными психологами. В исследовании и углубление знаний об Образе «Я» наибольший вклад
внесли такие западные психологи как У. Джеймс
[4], К. Роджерс [7]. Среди российских психологов
вопрос человеческого самопознания изучали Б.Г.
Ананьев [1], Л.С. Выготский [3], И.С.Кон [5], В.В.
Столин [8] и другие. В Республике Молдова изучением экзистенциального аспекта Образа «Я»
занималась А.В.Николаева [6]. Большую лепту в
изучение психологических проблем, возникающих
в процессе подготовки военнослужащих, внесли
А.Я. Анцупов, Б.Я. Шведин [2].
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Целью исследования явилось изучение когнитивного, эмоционального, поведенческого компонентов и экзистенциального аспекта Образа «Я»
современных солдат срочной службы. Исследованы особенности 50 солдат-срочников, служащих в
воинской части, г. Кишинев, а так же 50 студентов
первого курса Политехнического университета. В
ходе эксперимента проверялась гипотеза, согласно
которой содержательные характеристики когнитивного, эмоционального, поведенческого компонентов и экзистенциального аспекта Образа «Я»
солдат-срочников отличаются своим качественным и количественным наполнением от Образа
«Я» их сверстников-студентов.
Для изучения особенностей Образа «Я» современных солдат-срочников в возрасте 18-21 года,
были использованы методики: когнитивный компонент Образа «Я» – методика В.В. Столина и
С.Р. Пантелеева «Тест-опросник самоотношения»,
эмоциональный компонент Образа «Я» – методика
«Самооценка психических состояний» Айзенка,
поведенческий компонент Образа «Я» – методика
«Индикатор стратегий преодоления стресса» Д.
Амирхана, экзистенциальный аспект Образа «Я»
– опросник «Актуальность экзистенциальных проблем» Л.А. Цидик, Е.П. Караблина, проективная
дополнительная методика для изучения всех ком-

понентов Образа «Я» – методика «Цветовые метафоры» Л. Соломина.
Изучение особенностей Образа «Я» современных военнослужащих солдат срочной службы началось с выявления достоверных значимых различий между данными по исследуемым параметрам
у солдат и студентов, используя Т-критерий
Стьюдента при p≤0,01, и было обнаружено следующее:
 когнитивный компонент Образа «Я»: ожидаемое отношение от других (tЭмп = 3 при p≤0,01);
самоинтерес, как самоотношение (tЭмп = 3.3 при
p≤0,01); самоинтерес, как уровень конкретных
действий (tЭмп = 3.6 при p≤0,01).
 эмоциональный компонент Образа «Я»:
тревожность (tЭмп = 2.8 при p≤0,01); фрустрация
(tЭмп = 2.9 при p≤0,01).
 поведенческий компонент Образа «Я»: поиск социальной поддержки (tЭмп = 3.5 при p≤0,01).
 экзистенциальный Образа «Я»: данность
смерть/жизнь (tЭмп = 3.1 при p≤0,01).
Представленные результаты подтверждают, что
при схожести многих возрастных, социальных,
экономических характеристик у испытуемых существуют достоверные различия.
Солдаты

Для выявления наличия взаимосвязи между
качественными характеристиками, получившие
достоверные различия по Т-критерию Стьюдента,
был использован статистический метод обработки
данных «Коэффициент ранговой корреляции по
Спирмену» при p≤0,01.
Когнитивный компонент Образа «Я» солдатсрочников и студентов различается структурой и
качеством корреляционных связей (рис.1). У солдат наибольшим количеством значимых взаимосвязей обладает параметр «ожидаемое отношение
от других» (12 связей), который взаимосвязан с
четырьмя компонентами изучаемой эмоциональной сферы (тревожность rs = 0,386 при p≤0,01,
фрустрация rs =0,348 при p≤0,01, агрессия rs =
0,296 при p≤0,01, ригидность rs =0,391 при p≤0,01),
а так же обладает одной отрицательной связью с
компонентом «мой друг» (rs = -0.368 при p≤0,01).
При этом стоит обратить внимание, что компонент
«самоинтерес, как уровень конкретных действий»
обладает двумя отрицательными связями («приказы» rs = -0.302 при p≤0,01); «какой я на самом деле» rs = -0.293 при p≤0,01), что, возможно, свидельствует о том, что, чем больше приказов получают солдаты, тем меньше самоинтерес, и чем
больше самоинтерес, тем меньше они воспринимают приказы (рис.1).
Студенты

Рис.1. Корреляционная плеяда достоверно значимых взаимосвязей когнитивного компонента солдатсрочников и студентов
В то же время у их сверстников студентов ВУреспондентов параметры «тревожность» и «фрустЗов наибольшим количеством взаимосвязей обларация» (т.е. невозможность удовлетворения тех
дает параметр «самоинтерес, как самоотношение»
или иных личностных потребностей) обладают
(7 связей). Данный параметр дает четкое представодинаковым количеством взаимосвязей (7 связей).
ление о наличии отрицательных взаимосвязей меНо стоит отметить, что данные взаимосвязи объежду службой в армии и «самоинтересом, как самодиняют характеристики всех составных частей
отношением», то есть отношением к своей личноОбраза Я, которые влияют как на «тревожность»,
сти в целом.
так и на «фрустрацию»: экзистенциальная данЭмоциональная компонент Образа «Я» солдат
ность «смерть/жизнь», «отношение других»,
срочной службы и студентов так же обладает ас«ожидаемое отношение от других», «моѐ увлечепектами отличия в количестве, качестве и струкние».
туре взаимосвязей (рис.2). У военнослужащих
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Рис. 2. Корреляционная плеяда достоверно значимых взаимосвязей эмоционального компонента солдат-срочников и студентов
В то же время у студентов параметр «тревожность» и «фрустрация» характеризуется значительно большим количеством корреляционных
взаимосвязей (13 и 10 связей соответственно). Характеристики, «знания», «труд», «перемены»,
«хитрость», «моя карьера» находятся в значимых
корреляционных взаимосвязях
с параметрами
«тревожность» и «фрустрация». В эмоциональной
сфере студентов выявлены корреляционные связи
со всеми четырьмя изучаемыми экзистенциальными
данностями:
«смерть/жизнь»,
«смысл/бессмыслие»,
«общение/одиночество»,
«свобода/безопасность». Полученные данные говорят о том, что эмоциональная сфера у респондентов является разноплановой и обладает многими качественными характеристиками.
Поведенческий компонент Образа «Я» солдатсрочников отличается своим наполнением от Образа «Я» их сверстников студентов: параметр «поиск социальной поддержки» у солдат обладает
тремя взаимосвязями («отношение других»
rs=0,298 при p≤0,01; «информация» rs= -0.38 при
p≤0,01; «умение работать в команде» rs= -0.425 при
p≤0,01), в то время как у студентов нет ни одной.
В дополнение к полученным результатам был
произведен корреляционный анализ других двух
параметров, изучаемой поведенческой сферы, –
«решение проблем» и «избегание».

У военнослужащих так же была обнаружена
корреляционная взаимосвязь между параметром
«решение проблем» и «отношение других»
(rs=0,436 при p≤0,01), который так же имеет взаимосвязь с «поиском социальной поддержки». У
сверстников, студентов ВУЗов было обнаружено
две положительные корреляционные взаимосвязи
между параметром «решение проблем» и самоинтерес, как уровень конкретных действий»
(rs =0.276 при p≤0,01) и «материальное благополучие» (rs =0.278 при p≤0,01). Полученные результаты говорят о том, что служба в армии способствует развитию и формированию различных типов
поведения в трудных ситуациях.
При рассмотрении экзистенциального аспекта
Образа «Я» изучались четыре экзистенциальные
данности:
«общение/одиночество»,
«свобода/безопасность»,
«смысл/бессмыслие»,
«смерть/жизнь». У военнослужащих срочной
службы и студентов отмечаются достоверные различия по параметру «смерть/жизнь». Исследуя
данный показатель, были выявлены различия в
количестве и качестве взаимосвязей с другими
параметрами, которые присущи только данной
группе лиц и выделяются на общем фоне исследованных характеристик и особенностей Образа «Я»
современного солдата-срочника (рис.3).
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Рис.3. Корреляционная плеяда достоверно значимых взаимосвязей экзистенциального аспекта солдат-срочников и студентов
Экзистенциальная данность «смерть/жизнь» у
солдат-срочников представлена прочными взаимосвязями с эмоциональными проявлениями: «тревожность» (rs =0,312 при p≤0,01), «фрустрация»
(rs =0,302 при p≤0,01), «неудачи» (rs =0.299 при
p≤0,01), а так же с их нынешней жизненной ситуацией: «контракт в армии» (rs =0.284 при p≤0,01),
«конкуренция» (rs =-0.319 при p≤0,01). В то же
время у студентов данность «смерть/жизнь» актуализирует их интерес к различным аспектам
жизни – «знания»
(rs = 0.321 при p≤0,01), «материальное благополучие» (rs = 0.274 при p≤0,01),
«труд»
(rs = 0.308 при p≤0,01), «мое увлечение»
(rs = 0.296 при p≤0,01).
По результатам данного исследования можно сделать следующие выводы:
1) Когнитивный компонент Образа «Я» солдат-срочников характеризуется «ожидаемым отношением от других» и «самоинтересом», а так же
находится в достоверной взаимосвязи с их эмоциональными переживаниями.

2) Эмоциональный компонент Образа «Я»
солдат-срочников представлен повышенной «тревожностью» и «фрустрацией», является разноплановым и обладает многими качественными характеристиками.
3) Поведенческий компонент Образа «Я» солдат-срочников характеризуется параметром «поиск социальной поддержки», развитием и формированием многообразных типов поведения в трудных ситуациях.
4) Экзистенциальный аспект Образа «Я» солдат-срочников актуализирует экзистенциальную
данность «смерть/жизнь», что вызывает совершенно индивидуальный подход в изучении данного параметра, так как он включает в себя достаточно широкий спектр составных характеристик
личности и психологической особенности индивида.
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