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ȘTIINȚE JURIDICE
CZU 347.23
INALIENABILITATEA CONVENȚIONALĂ ÎN MATERIE CIVILĂ
BÎTCĂ Ion,
doctor în drept, conferențiar universitar,
Universitatea de Studii Europene din Moldova
REZUMAT
Existența dreptului de proprietate presupune întrunirea celor trei atribute ale dreptului de proprietate, respectiv,
posesia, folosința și dispoziția, cu cele două componente ale ei, materială și juridică. De cele mai multe ori, actele de
dispoziţie juridică vor îmbracă forma unor acte de înstrăinare, alienabilitatea constituind în acest sens regula generală.
Se pune întrebarea, dacă, prin excepţie, în considerarea exerciţiului dispoziţiei juridice, titularul său, va putea să
stabilească o inalienabilitate a bunului? Deci, dacă în virtutea dispoziţiei juridice bunul este alienabil, în virtutea
aceleiaşi dispoziţii juridice, titularul său, poate declara bunul inalienabil? Sau altfel spus, poate fi declarat un bun
inalienabil pe cale convenţională?
Cuvinte cheie: Clauza, inalienabilitate, contract, succesiune, opozabilitate, terț, condiții, nulitate, efecte, sancțiune,
valabilitate, bun, dobânditor, determinant.

INALIÉNABILITÉ CONVENTIONNELLE EN MATIÈRE CIVILE
BITCĂ Ion,
Docteur en droit, Professeur associé,
Université d'Etudes Européennes de Moldavie
RÉSUMÉ
L'existence du droit de propriété suppose la combinaison des trois attributs du droit de propriété, à savoir la
possession, l'utilisation et la disposition, avec ses deux composantes, matérielle et légale. Dans la plupart des cas, les
actes de disposition légale prendront la forme d'actes d'aliénation, l'aliénabilité constituant en ce sens la règle générale.
La question est posée de savoir si, à titre exceptionnel, compte tenu de l'exercice de la disposition légale, son
propriétaire sera en mesure d'établir l'inaliénabilité du bien? Ainsi, si en vertu de la disposition légale le bien est
aliénable, à la lumière de la même disposition légale son détenteur peut-il déclarer le bien inaliénable? Ou, en d'autres
termes, un bien inaliénable peut-il être déclaré par des moyens conventionnels?
Mots-clés: clause, d'inaliénabilité, contrat, succession, opposition, troisième, conditions, nullité, effets, sanction,
validité, bien, acquéreur, déterminant.
Prin clauză de inalienabilitate convențională vom
înţelege acea stipulaţie, prevăzută în contract, prin care
îi este prohibită dobânditorului înstrăinarea bunului
procurat. Ea reprezintă o aplicație particulară a
principiului libertății contractuale și o excepție de la
principiul liberii circulații a bunurilor.
De cele mai dese ori, clauza de inalienabilitate este
stipulata în contracte cu titlu gratuit, de tipul
contractului de donație, în care celui gratificat i se
impune ”sarcina” de a nu renunța la proprietatea bunului
printr-o vânzare ulterioara. Aceasta sarcina, constând
într-o clauza de
inalienabilitate,
este
stipulata
ca expresie a
interesului
donatorului
de
a
avea garanția ca gratificatul - o ruda apropiata ori un
prieten foarte bun -, menținându-și calitatea de
proprietar, va culege direct foloasele acestei calități cel
puțin o anumită durată de timp (ex. unchiul donează
nepotului o locuință, stipulând inalienabilitatea pana la
finalizarea studiilor universitare,).
Codului civil, după modificările intervenite a
acceptat posibilitatea inalienabilității convenționale a
bunului. Astfel, prin art. 505-508 C. civ. este
reglementată clauza de inalienabilitate a bunului, care

reprezintă o transpunere fidelă a dispozițiilor art. 626629 din C. civ. Rom. Din dispozițiile acestor articole
rezultă că, clauza de inalienabilitatea poate fi nu numai
de origine legală dar și convențională, spre deosebire de
vechea legislație care recunoștea doar inalienabilitatea
legală. Deci, codul civil, prevede că bunul poate fi
indisponibilizat şi pe cale voluntară. Am putea
considera că o astfel de indisponibilizare ar veni în
contradicţie cu principiul liberei circulaţii a mărfurilor,
prevăzut la articolul 457 C. civil. Potrivit acestui art.:
”Bunurile pot circula liber, cu excepția cazurilor când
circulația lor este limitată sau interzisă prin lege”. De
asemenea, s-ar părea că o astfel de clauză ar vine în
contradicţie şi cu însăşi scopul urmărit de părţi la
încheierea contractului. Dacă una dintre părţi, în
contractele translative de proprietate, primeşte o
prestaţie asupra căreia ea poate dispune în mod liber,
este logic şi firesc ca şi contraprestaţia ei să aibă acelaşi
regim juridic, cu atât mai mul, cât cealaltă parte, ar
putea opta, beneficiind de acelaşi efect juridic, pentru
încheierea unui act netranslativ de proprietate (de ex.
locaţiunea,
arenda),
evitând
astfel
efectele
indisponibilizării bunului.
5

Totuşi, admisibilitatea unor astfel de clauze au fost
recunoscute nu numai de dispozițiile codului civil, dar și
de literatura de specialitate [1]. Astfel potrivit art. 505,
C. civil: ”Proprietarul poate să consimtă la limitarea
dreptului sau prin acte juridice, dacă aceasta nu
încalcă ordinea publică sau bunele moravuri”.
Clauza de inalienabilitate, fiind o limitare a unui
drept real, este necesar ca ea să fie prevăzută în mod
expres. În acest sens forma tacită a clauze nu poate fi
acceptată. O formă indirectă a clauzei de inalienabilitate
o reprezintă cazul promisiunilor de a contracta. Legea
prevede că inalienabiltiatea ”este subinteleasa în
conventiile din care se naste obligatia de a transmite in
viitor proprietatea catre o persoana determinata sau
determinabila” (art. 506, alin.4 C. civ.,).
Altfel spus, daca se încheie un antecontract de
vanzare-cumparare,
adica
o
conventie
prin
care proprietarul unui bun se obliga catre o alta
persoana, interesată să îl cumpere, ca, la o anumita data,
sa-i vânda bunul, fixandu-se deja prețul acestuia, este
evident, înainte de orice obligație a proprietarului, în
calitate de ”promitent-vanzator”, ca acesta din urma este
dator sa nu înstrăineze, între timp, catre o tertă persoană,
bunul promis prin antecontract, beneficiarului acestei
promisiuni.
Natura juridică a clauzei de inalienabilitate.
Prin clauza de inalienabilitate are loc o
indisponibilizare a bunului pe o perioadă determinată de
timp. Am putea fi tentați să apreciem că o astfel de
clauză ar reprezintă un mod voluntar de stabilire a unei
incapacități personale a dobânditorului. Dobânditorul
bunului nu va putea înstrăina bunul pentru că el nu are
capacitatea de exercițiu necesară pentru valabilitatea
actului juridic. O astfel de construcție nu poate rezista,
dat fiind faptul că incapacitățile nu pot fi create pe cale
voluntară. Orice dispoziție convențională prin care se
limitează capacitatea de exercițiu sunt lovite de nulitatea
absolută (art. 31, C. civ.).
Prin acceptarea unui act juridic care conține o clauză
de indisponibilizare, dobânditorul se obligă să nu
înstrăineze bunul o perioadă determinată de timp. Prin
urmare acesta, prin acceptarea unei astfel de clauze își
asumă o obligație de a nu face. Cum o astfel de obligație
este asumată de dobânditor, ea are caracter personal.
Prin urmare obligația de a nu face, asumată de
dobânditor este corespunzătoare dreptului de creanță.
Însă dacă am fi în prezența obligație de a nu face,
corespunzător dreptului de creanță, sancțiunea care s-ar
impune, în caz de nerespectare, ar fi numai rezoluțiunea
contractului. Totuși, codul civil prevede, că, în caz de
nerespectare a clauzei, și posibilitatea înstrăinatului sau
a terței persoane, de a cere și sau doar, anularea actului
juridic subsecvent, încheiat cu nerespectarea clauzei de
inalienabilitate, menținând contractul în conținutul
căreia se integrează această clauză. De asemenea clauza
de indisponibilizare poate fi instituită prin testament,
deci printr-un act juridic unilateral, ori obligația de a nu
face corespunzător dreptului de creanță își are izvorul
întotdeauna într-un acord de voință.
Obiectul clauzei de indisponibilizare poate fi și
obligația dobânditorului de a înstrăina în viitor dreptul
de proprietate asupra bunului unei persoane determinate
sau determinabile. În acest caz am fi în prezența unei
6

indisponibilizări cu caracter real (propter rem) ce
implică obligația de a nu înstrăina, care nu mai are
semnificația unei obligații de a nu face, corespunzător
dreptului de creanță [2]. A nu se face confuzia între
clauza de indisponibilizare cu caracter real (propter
rem) și obligația (propter rem) care este o obligația
reală de a face. Prin urmare clauza de indisponibilizare,
ca natură juridică, este acea clauză care instituie o
obligație de a nu înstrăina cu caracter real (propter rem).
Condițiile de valabilitate ale clauzei de
inalienabilitate.
Pe lângă condițiile de valabilitatea generale ale
actului juridic, clauza de inalienabilitate trebuie să
îndeplinească anumite condiții speciale, care sunt
prevăzute la art. 506 alin 1, C. civil.
Înainte de analiza condițiilor speciale de valabilitate
a clauzei de inalienabilitate trebuie să spunem că aceasta
poate fi prevăzută într-un contract și numai în mod
excepțional, prin testament. Stabilirea unei astfel de
clauze în temeiul unui act juridic unilateral apare fără
sens, deoarece ar însemna să se oblige față de sine
însuși. Ea poate fi prevăzută în mod expres dar și în
mod tacit. O formă tacită de stabilirea a
indisponibilizării bunului este atunci când, din contract
se naște obligația dobânditorului de a transmite bunul
unei persoane determinate sau determinabile – art. 406,
alin 4. C. civ.
a) O primă condiție necesară pentru a fi îndeplinită
este cea care se referă la durata de valabilitate a ei.
Astfel o asemenea clauză nu poate fi de cât una
temporară, care potrivit, codului civil nu poate depăși
un termen de 49 de ani [3]. O inalienabilitate perpetuă
ar lipsi dreptul de proprietate în mod definitiv de
atributul dispoziție juridică cu scoaterea bunului din
circuitul civil. În literatura de specialiste a fost
exprimată și opinia că, în mod excepțional, o astfel de
clauză, poate fi şi perpetuă, dacă privește un interes
comun, un interes de utilitate publică [4]. Astfel, de
exemplu, în cazul fundaţiilor, actele de donaţie, pot
conţine clauze de inalienabilitate perpetuă pentru a nu fi
deturnate de la scopul pentru care ele au fost făcute.
Termenul începe să curgă de la data dobândirii bunului.
b) De asemenea valabilitatea unei astfel de clauze
este condiţionată şi de justificarea unui interes legitim.
Prin înserarea unei astfel de clauze, nu poate să se
indisponibilizeze un bun care ar contravine scopului
contractului, în special ne referim la contractele
comerciale. De asemenea, prin intermediul unei astfel
de clauze nu se poate ocoli dispozițiile legale din
materia succesiunii. Astfel, transmiterea bunului pe cale
de succesiune nu poate fi oprită prin stipularea
inalienabilității – art. 506, alin 5, C. civ. Totuși, instanța
de judecată poate autoriza dobânditorul să dispună de
bun dacă interesul care a justificat clauza de
inalienabilitate a bunului, a dispărut sau dacă există un
interes superior care o impune – art. 506, alin 2, C. civ.
Astfel, revenind la exemplul, mai sus citat, in care
nepotul a fost gratificat cu o locuinta, daca, din diferite
motive, se va gasi in situatia de a-si finaliza studiile
universitare, va dispare interesul care justifica stipularea
inalienabilitatii, astfel incat va fi in drept sa se adreseze
judecatorului, printr-o cerere formulata in contradictoriu
cu unchiul - donator, spre a fi autorizat sa vanda

locuinta inainte de data la care ar fi urmat, daca nu
intervenea situatia in discutie, să își finalizeze studiile
universitare.
Nulitatea clauzei de inalienabilitate.
Sancțiunea încălcării a oricăreia dintre condițiile de
valabilitate ale clauzei de inalienabilitate o reprezintă
nulitatea. În ce privește natura juridică a nulității,
absolută sau relativă, aceasta va depinde de natura
interesului protejat prin instituirea clauzei de
inalienabilitate. La o primă analiză ar reieși că prin
instituirea acestei clauze s-ar urmări protejarea
interesului privat al beneficiarului, sancțiunea care s-ar
impune ar fi nulitatea relativă. Însă în acest caz nu
trebuie să facem confuzia între sancțiunea care se
impune pentru neîndeplinirii condițiilor de valabilitate a
cauzei de inalienabilitate și sancțiunea care se impune
pentru neexecutarea acesteia. Prin reglementarea
condițiilor de valabilitate a cauzei de inalienabilitate
legiuitorul a urmărit instituirea unei excepții de la
principiul libertății contractuale și a principiului liberii
circulații a bunurilor. Cum normele care reglementează
aceste principii sunt de interes general, încălcarea
condițiilor în care poate opera aceste excepții vor fi
sancționate cu nulitatea absolută. Cel ce a instituit o
astfel de excepție, în caz de nerespectarea a condițiilor
de valabilitate (de ex. prin stabilirea unui termen mai
mare de 49 de ani), nu va putea să confirme valabilitatea
unei astfel de clauze, precum nu există nici un termen
de prescripție înăuntrul căruia, persoana interesată, să
fie obligată să introducă acțiunea în anularea clauzei de
inalienabilitate. Deci sancțiunea care se impune în caz
de nerespectarea a condițiilor de valabilitate a clauzei de
inalienabilitate va fi nulitatea absolută.
Opozabilitatea clauzei inalienabilitate.
Însă ca partea să se poată prevala de o astfel de
clauză, faţă de dobânditorul bunului sau față de
creditorul dobânditorului (terţ), ea trebuie să
îndeplinească condițiile de opozabilitate. Opozabilitatea
nu trebuie confundată cu valabilitatea clauzei penale.
Opozabilitatea
vizează
efectele
clauzei
de
inalienabilitate față de terțele persoane, valabilitatea
privește însăși existența ei.
Potrivit art. 507, alin. 1, C. civ: ”Clauza de
inalienabilitate nu poate fi invocată împotriva
dobânditorilor bunului sau a creditorilor proprietarului
care s-a obligat să nu înstrăineze decât dacă ...
îndeplinește condițiile de opozabilitate”. Opozabilitatea
clauzei de inalienabilitate se realizează prin îndeplinirea
formalităților de publicitate prevăzute de lege (art. 507,
alin 2, C. civ). Aceste formalități de publicitate sunt
diferite în funcție de faptul dacă pentru transferul
dreptului de proprietate asupra bunului obiect al
contractului
în care se integrează clauza de
inalienabilitate este necesar, sau nu, înregistrarea în vreun registru de publicitate. Astfel cerințele de
opozabilitate a clauzei de inalienabilitate va depinde de
faptul dacă înstrăinarea dreptului este sau nu supusă
înregistrării. Drepturile care pot fi indisponibilizate
printr-o asemenea clauză pot fi – dreptul de proprietate,
nuda proprietate și dreptul de superficie.
Astfel:
a) În cazul în care drepturile reale indisponibilizate

sunt supuse înregistrării, pentru a asigura opozabilitatea
clauzei de indisponibilizarea aceasta trebuie să
îndeplinească formalitățile de publicitate specifice
regimului juridic a acelui bunuri, respectiv, clauza să fie
înscrisă în registrul de publicitate. Aceasta reiese din
dispozițiile art. 507, alin. 2 C. civ: ”Pentru
opozabilitate, clauza de inalienabilitate trebuie să fie
supusă formalităților de publicitate prevăzute de lege,
dacă este cazul”. Opozabilitatea clauzei de
inalienabilitate a bunurilor a cărui înstrăinare a dreptului
real este supus înregistrării, se realizează prin notarea
acesteia în registrul de publicitate – art. 435, alin. 2,
pct., 6, C. civ. Potrivit acestui dispoziții vor fi supuse
notării “interdicţia stipulată prin contract sau
testament, de înstrăinare sau de grevare a unui drept
înregistrat (clauza de inalienabilitate)”. Obligația
asigurării opozabilității clauzei de inalienabilitate îi
revine beneficiarului acelei clauze de inalienabilitate.
Dacă terțul dobânditor și-a intabulat dreptul
dobândit, fără să fi îndeplinit cerințele de opozabilitate a
clauzei de indisponibilizare, cel interesat poate
introduce o acțiune în rectificare notării în registrul, în
baza art. 442 și 439 C. civ. Această acțiune va fi
respinsă dacă terțul subdobânditor care a dobândit bunul
de la dobânditorul bunului, inalienabilitatea căruia nu a
fost înregistrată, invocă dispozițiile art. 523 alin. 1 C.
civ. Potrivit acestui art.: ”Dobânditorul de bună
credință dobândește dreptul înregistrat în folosul său, în
temeiul unui act juridic, în registrul bunurilor imobile
sau într-un registru de publicitate cu caracter
constitutiv, în sensul art. 420, și în cazul în care cel ce a
dispus de drept ..., nu avea împuterniciri de a dispune
de drept sau actul juridic era ineficient pe alt temei”.
Dacă terțul subdobânditor a dobândit bunul cu titlu
gratuit, el nu va putea invoca conținutul acestei
dispoziții pentru a obține păstrarea dreptului său (art.
523, alin. 2, C. civ.).
De asemenea dacă înstrăinătorul sau beneficiarul
clauzei de indisponibilizare solicită anularea actului
subsecvent, încheiat de către dobânditorul bunului
indisponibilizat cu terțul subdobânditor, acesta din urmă
va putea să paralizeze acțiunea lor dacă el se încadrează
în una din ipotezele prevăzute la art. 524 C. civ., care
reglementează uzucapiunea dreptului în temeiul
cuprinsului registrului de publicitate. Astfel, terțul
subdobânditor va putea invoca uzucapiunea dreptului
înregistrat dacă a exercitat posesia sub nume de
proprietar al bunului asupra căruia poartă dreptul
înregistrat:
--- timp de 3 ani, în cazul în care a dobândit dreptul
cu titlu oneros și, pe toată durata posesiei, a posedat cu
bună credință;
--- timp de 5 ani în cazul în care a dobândit dreptul
cu titlu gratuit și, pe toată durata posesiei, a posedat cu
bună credință;
--- timp de 10 ani în celelalte cazuri.
b). În cazul în care drepturile reale indisponibilizate
nu sunt supuse înregistrării (bunurilor neînregistrate), o
astfel de clauză va deveni opozabilă numai dacă ea a
fost adusă la cunoștința celor afectaţi de această
indisponibilitate. În această situație devin incidente
dispozițiile art. 507, alin 3, C. civ, potrivit căreia: În
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cazul bunurilor mobile asupra cărora dreptul de
proprietate nu se dobândește, conform legii, prin
înregistrare într-un registru de publicitate, sunt
aplicabile în mod corespunzător, regulile prevăzute
pentru dobândirea proprietății prin posesia de bună
credință”.
Cunoaștem că în cazul bunurilor nesupuse
înregistrării, opozabilitatea actului din care rezultă
dobândirea dreptului de proprietate este asigurată de
posesia acestuia. Deci posesia de bună credință a unui
bun mobil, nesupus înregistrării, asigură opozabilitatea
față de terți a actelor juridice și constitutive de drepturi
reale.
Din dispozițiile prevăzute mai sus, se pune
întrebarea, opozabilitatea clauzei de inalienabilitate este
sau nu asigurată prin dobândirea posesiei de bună
credință?
În literatura de specialitate [5] a fost exprimată
părerea că prin dispozițiile mai sus citate legiuitorul
leagă opozabilitatea clauzei de inalienabilitate de
dobândirea bunului prin posesia de bună credință. Deci
cel ce dobândește posesia de bună credință asupra
bunului mobil îi este opozabilă și clauza de
inalienabilitate a acelui bun. Prin dobândirea posesiei,
posesorul este prezumat că a cunoscut clauza de
inalienabilitate. O prezumție absolută, deoarece nimeni
nu poate face dovada unui fapt contrar interesului
urmărit. Dacă inalienabilitatea este invocată de
beneficiarul clauzei el nu are interes să facă dovada că
dobânditorul bunului nu a cunoscut inalienabilitatea, iar
dobânditorul bunului nu are interes să invoce
inalienabilitatea bunului dobândit de el.
În ce ne privește considerăm că opozabilitatea
clauzei de inalienabilitate nu este asigurată prin
dobândirea cu bună credință a posesiei bunului.
Nu putem să prezumăm că dobânditorul bunului a
cunoscut clauza de inalienabilitate prin dobândirea
posesie cu bună credință. Din dispozițiile art. 527, alin
1, pr. a doua C. civil reiese că este de bună credință
persoana care nu știa că cel de la care a dobândit bunul
nu avea împuternicire de a dispune de bun sau actul
juridic de dispoziție era ineficient pe alt temei. Buna
credință se prezumă – art. 487, alin. 1 pr. a doua. Deci,
în măsura în care dobândirea bunului se întemeiază pe
posesia dobânditorului bunului indisponibilizat, fără a
lua cunoștințe de clauza de indisponibilizare pe altă
cale, terțul dobânditor va fi de bună credință. Nefiindu-i
opozabilă clauza de indisponibilizare terțul dobânditor
de bună credință va putea să se opună cu succes acțiunii
în anulare a beneficiarului clauzei de indisponibilizare.
În această situație nu se va pune problema aplicării
dispozițiilor cu privire la dobândirea bunurilor mobile
prin posesia de bună credință, deoarece contractul
încheiat între dobânditorul bunului indisponibilizat și
terțul subdobânditor rămâne a fi un titlu valabil de
dobândire. Dispozițiile art. 508, alin 2, C. civ, care
consacră posibilitatea înstrăinătorului sau beneficiarului
clauzei de a cere anularea actului subsecvent încheiat cu
nerespectarea clauzei, vor putea fi aplicate numai în
cazul în care terțul dobânditor va fi de rea credință, în
sensul că a cunoscut inalienabilitatea bunului. Dacă
terțul dobânditor este de bună credință iar înstrăinătorul
sau beneficiarul clauzei de inalienabilitate, solicită
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desființarea actului subsecvent, după ce a desființat
contractul de înstrăinare prin rezoluțiune (art. 508, alin1
C. civ.), el, terțul dobânditor de bună credință, va putea
invoca în apărarea dreptului său, dispozițiile art. 527,
alin 1, prima pr., C. civ: ”Dobânditorul de bună
credință dobândește dreptul de proprietate asupra
bunului mobil prin intrarea în posesie și în cazul în care
cel care a dispus de bun ..., nu avea împuterniciri de a
dispune de bun sau actul juridic de dispoziție era
ineficient pe alt temei”.
Efectele clauzei de inalienabilitate.
Principalul efect pe care-l produce clauza de
inalienabilitate o reprezintă limitarea dreptului de
dispoziție al proprietarului, o indisponibilizare a bunului
în patrimoniul dobânditorului. Aceasta înseamnă că
dobânditorul bunului nu va putea să-l înstrăineze,
indiferent de natura contractului, cu titlu oneros sau cu
titlu gratuit. Limitarea dreptului de dispoziție juridică va
produce efecte doar în actele între vii, clauza de
inalienabilitate nu va produce efecte mortis causa. Art.
506, alin 5, C. civ., precizează că: ”transmiterea bunului
pe cale de succesiune nu poate fi oprită prin stipularea
inalienabilității”. Soluția este una logică, pentru că în
caz contrar, în caz de deces a dobânditorului, bunul ar
rămâne fără stăpân. Însă bunul moștenit, va avea același
regim juridic pe care l-a avut înainte de succesiune,
respectiv bunul va fi afecta de clauza de inalienabilitate.
Deoarece moștenitorul nu poate moșteni mai mult decât
a avut autorul lor.
Această limitare a dreptului de dispoziție va produce
efecte și față de terțele persoane.
În categoria terțelor persoane intră dobânditorii
ulteriori și succesivi ai dreptului real principal care
formează obiectul clauzei de indisponibilizare.
De asemenea în categoria terților intră și creditorii
persoanei ținută de clauza de inalienabilitate, creditorii
dobânditorului bunului. Dacă clauza de inalienabilitate a
fost stipulată într-un contract cu titlu oneros, ea va fi
opozabilă numai creditorilor ulteriori ai dobânditorului.
Creditorii anteriori ai dobânditorului, vor putea urmări
silit dreptul real în patrimoniul acestuia, ei necăzând sub
incidența dispozițiilor art. 507, alin 4, C. civil. Potrivit
acestui articol: ”În cazul în care clauza de
inalienabilitate a fost prevăzută într-un contract
translativ de proprietate cu titlu gratuit, ea este
opozabilă și creditorilor anteriori ai dobânditorului”.
Deci dacă contractul este cu titlu oneros, clauza de
inalienabilitate nu va fi opozabilă creditorilor anteriori
ai dobânditorului. Soluția pare să fie una corectă din
moment ce transferul cu titlu oneros a unui bun din
cadrul patrimoniul, reprezintă expresia subrogației reale
cu titlu universal a bunurilor, creditorii având un drept
de gaj general asupra acestuia.
Dacă contractul este cu titlu gratuit, atât creditorii
anteriori ai dobânditorului cât și cei ulteriori nu vor
putea urmări bunul dobânditorului indisponibilizat, atât
timp cât clauza de inalienabilitate este producătoare de
efecte juridice – art. 508, alin. 3, C. civ. În acest caz
creditori nu se văd prejudiciați prin imposibilitatea
urmării bunului, întrucât patrimoniul debitorului sau nu
a suferit o micșorare prin încheierea contractului
respectiv.
Sancțiunea juridică în cazul încălcării clauzei de

inalienabilitate.
În ce priveşte sancţiunea juridică, această se referă la
consecințele juridice pe care le suportă cei care
acționează încălcând interdicția de înstrăinare. Aceasta
este diferită după cum vizează contractul din care reiese
clauza de indisponibilizare sau actul încheiat cu
nerespectare a acestei clauze.
a). Dacă ne referim la contractul din care reiese
clauza de indisponibilizare nerespectată, unii autori
consideră [6], că nerespectarea ei duce la rezoluţiunea
contractului şi nu anulabilitatea ei. Aceasta deoarece
fiind în prezenţa unei clauze, încălcarea ei atrage
răspunderea pentru neîndeplinirea unei obligaţii
contractuale asumate, iar sancţiunea specifică o
reprezintă rezoluţiunea contractului cu efectele pe care
le antrenează. Potrivit acestor autori inserarea unei astfel
de clauze nu reprezintă o condiţie de valabilitate a
contractului, acesta rămânând a fi valabil, chiar dacă nu
s-a respectat clauza de inalienabilitate.
Potrivit legislației noastre, sancțiunea ce se impune
este condiționată de caracterul determinant a interesului
urmărit prin înserarea unei astfel de clauze – art. 506,
alin. 3, C. civ. Regula este că nerespectarea acestei
clauze va atrage nulitatea contractului în care a fost
înserat, dacă inalienabilitatea bunului a fost
determinantă la încheierea acestuia, art. 506, alin. 3,
prima pr., C. civ. a. Cum caracterul determinant a
clauzei de indisponibilizare se prezumă, până la proba
contrarie – art. 506, alin. 3, pr. a doua, C. civ. înțelegem
că în cazul unui contract a cărui clauză de
indisponibilizare este nerespectată, se va anula
contractul în conținutul căruia se integrează. Prezumția
caracterului determinant a clauze la încheierea
contractului va fi una absolută în cazul contractelor
unilaterale. Aceasta deoarece rezoluțiunea este un efect
specific contractelor sinalagmatice, iar nerespectarea
clauzei în contractele unilaterale va putea fi sancționată
doar prin anularea contratului în care se integrează.
Aceiași soluție se va aplica și în cazul în care clauza
de inalienabilitate este stipulată în conținutul unui
testament. Prezumția caracterului determinant a clauzei
de inalienabilitate în cazul testamentului va fi una
absolută, testamentul cunoaște doar sancțiunea nulității,
nu și ce a rezoluțiunii.
Dacă dobânditorul, sau subdobânditorul face proba
contrarie, în sensul că interesul urmărit prin contract nu
a fost inalienabilitatea bunului, sancțiunea care se va
impune va fi rezoluțiunea contractului. Sancțiunea
rezoluțiunii este un efect specific contractelor bilaterale
sinalagmatice, contacte în care ambele părți își asumă
obligații.
b). Înstrăinătorul sau terța persoană în favoarea
căruia a fost stipulat clauza pot să ceară anularea actului
de înstrăinare subsecvent încheiat cu nerespectarea
clauzei – art. 508, alin. 2. C. civ., numai dacă au
asigurat opozabilitatea clauzei de inalienabilitate.

Practic beneficiarul clauzei de inalienabilitate va putea
introduce în justiție o acțiune în nulitatea relativă care
va avea ca efect revenirea bunului în patrimoniul celui
care a înstrăinat bunul contra conținutului clauzei, astfel
că consecințele încălcării interdicției de înstrăinare vor
fi suportate, în mod direct, de cel care a dobândit bunul
în urma contractului încheiat în disprețul clauzei.
În cazul bunurilor nesupuse înregistrării, cel care
dobândește un bun grevat de inalienabilitate, nu va
putea să se opună acțiunii în anulare a actului
subsecvent, decât dacă autorul acțiunii va face dovada,
relei credințe a subdobânditorului, răsturnând buna
credință născută în favoarea sa, respectiv, că a cunoscut,
la momentul intrării, în posesia efectivă a bunului mobil
dobândit, existența clauzei de inalienabilitate.
Dacă înstrăinătorul bunului inalienabil prin contract,
nu a asigurat opozabilitatea clauzei, în caz de
nerespectare a ei, dobânditorul nu va mai putea cere
anularea actului subsecvent încheiat de dobânditor. El
va putea cere de la dobânditor plata unor despăgubiri –
art. 507, alin 5, C. civ.
În concluzie. Clauza de inalienabilitate este acea
stipulație într-un contract sau testament prin care îi este
interzisă dobânditorului unui bun, înstrăinarea lui,
pentru o perioadă de cel mul 49 de ani și dacă există un
interes serios și legitim. Față pe creditorii
dobânditorului, clauza de inalienabilitatea va avea ca
efect indisponibilizarea bunului în patrimoniul
dobânditorului, exceptând situația când bunul a fost
dobândit cu titlu gratuit iar creanța creditorului este
anterioară momentului dobândirii bunului inalienabil.
Dacă față de dobânditor clauza de inalienabilitate va
produce efecte, dacă aceasta rezultă în mod direct sau
indirect (antecontractul) din contract, față de terțele
persoane, ea va fi producătoare de efecte juridice, prin
îndeplinirea formalităților de publicitate. Astfel, în cazul
bunurilor supuse înregistrării, aceasta se realizează prin
notarea în registrul de publicitate, iar în cazul bunurilor
nesupuse înregistrării, prin orice formă care ar putea să
conducă la cunoașterea inalienabilității bunului terțelor
persoane.
În ce privește sancțiunea juridică în cazul
nerespectării clauzei de inalienabilitate, este diferită
după cum suntem în prezența unor acte juridice
unilaterale sau sinalagmatice.
În cazul actelor juridice unilaterale, contract de
donație sau testament, sancțiunea nerespectării clauzei
va fi nulitatea actului, dat fiind caracterului determinant,
prezumat absolut, la încheierea contractului.
În cazul actelor sinalagmatice, sancțiunea nulității
contractului se va impune numai dacă persoana
interesată nu va putea face dovada contrarie că, clauza
de inalienabilitate nu a fost determinantă la încheierea
contractului. Până la proba contrarie, potrivit legii,
caracterul
determinant
se
va
prezuma.
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As the Constitution classifies public authorities into central and local authorities, naming them bodies of public
administration at the level at which they operate, some specific functions called by the administration are outlined.
Key words: Public authorities, state law, Constitution of the Republic of Moldova, the people, the Government, the
President of the Republic, the Local Councils, the City Councils, the central and local public administration, the courts.
Autorităţile publice într-un stat de drept sunt
dependente direct sau indirect de instanţa politică,
juridică şi morală absolută: poporul.
Genoveva Vrabie consideră că în sens larg categoria
de autoritate publică este sinonimă cu cea de organ de
stat, înţeles ca formă organizaţională, constituită din
deputaţi, demnitari sau funcţionari prin intermediul
cărora se înfăptuieşte puterea de stat [1].
Noi susţinem opinia prof. V Popa, care are în vedere
faptul că nu orice organ de stat este şi autoritate publică.
Oficiul înregistrării actelor stării civile este organ de stat
dar nu este autoritate publică sau putere publică ceea ce
demonstrează că un organ de stat este un element, o
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parte integrantă a unui sistem care conţine mai multe
elemente, iar toate în ansamblu constituie autoritatea.
De exemplu, autoritatea sau puterea executivă are o
structură bine determinată: şeful statului şi guvernul şi
acestea la rândul lor sunt compuse dintr-un număr de
organe (ministere, comisii, secţii, departamente etc.)
care realizând diferite funcţii în ansamblu exercită
puterea executivă a statului
Având în vedere aceste situaţii putem defini
autoritatea publică ca o instituţie politică constituită în
mod direct sau indirect de către popor, investită de
constituţie cu o anumită competenţă pentru a îndeplini
anumite funcţii de guvernare a ţării şi care se bucură de

o anumită autoritate şi prestigiu în societate [2].
Aceste instituţii numite şi politice deoarece exercită
puterea politică; constituţia le nominalizează autorităţi
publice şi le înzestrează cu o anumită competenţă.
Clasificarea autorităţilor publice este necesară în
scopul stabilirii locului cuvenit în ordinea
constituţională a tuturor autorităţilor publice în virtutea
faptului că toate se află într-o strânsă corelaţie şi
interacţiune. În Constituţia Republicii Moldova, Titlul
III este numit Autorităţile publice şi nominalizează
aceste autorităţi într-o ordine corespunzătoare
principiului separării puterilor în: puterea legislativă
(Parlamentul), puterea executivă (Preşedintele şi
Guvernul) şi puterea judecătorească (Instanţele
judecătoreşti, Consiliul Superior al Magistraturii).
Capitolul VIII din Constituţia Republicii Moldova
poartă denumirea de Administraţie publică şi se împart
în două secţiuni şi anume: administraţie publică centrală
de specialitate, nominalizând în acest sens ministerele
ca organe de specialitate ale statului care traduc în viaţă
politica Guvernului şi administraţia publică locală
(consiliile locale şi primarii), unele fiind numite de
constituţie autorităţi publice (Guvernul şi Preşedintele),
altele autorităţi ale administraţiei publice (consiliile,
primarii).
Facem precizarea că între noţiunile de administraţie
publică şi autoritate publică exista o diferenţă
considerabilă. Autoritatea este într-un fel sinonimă cu
puterea. Se consideră autorităţi acele structuri care sunt
investite cu dreptul de a exercita puterea. Administraţia
publică poate fi definită ca un corp profesional destinat
realizării permanente a serviciilor şi ordinii publice
aşezat sub autoritatea puterii executive. De asemenea,
putem spune că administraţia publică este o activitate de
realizare a serviciilor publice încredinţată unui set de
organe cu destinaţie specială. Ele se îmbină armonios
într-un sistem al administraţiei publice axat pe două
nivele: central şi local. Unele organe din sistemul
administraţiei publice deţin calitatea de autorităţi
deoarece sunt investite cu atribuţii prin care participă la
exercitarea puterii de stat (Guvernul, Preşedintele
Republicii, Consiliile locale, Primăriile) se bucură de o
anumită autoritate şi prestigiu în virtutea investirii în
mod direct sau indirect de către popor [3].
Autorităţile publice îndeplinesc în general toate
funcţiile statului, iar separate fiecare autoritate publică o funcţie bine determinată.
Funcţia politică a statului de drept, în mod direct o
realizează în primul rând autorităţile publice
reprezentative. Art.2 din Constituţia României stabileşte
că suveranitatea naţională aparţine poporului care o
exercită prin organele sale reprezentative, constituite
prin alegeri libere, periodice şi corecte precum şi prin
referendum.
Menţionăm că din regimul reprezentativ fac parte
Parlamentul, Preşedintele şi Autorităţile publice locale
toate fiind alese prin intermediul votului universal
direct, secret şi liber exprimat. Realizarea funcţiei
politice nu se limitează numai la activitatea instituţiilor
menţionate. Preşedintele Republicii fiind şeful statului
împreună cu Guvernul constituie puterea executivă care
este şi ea o funcţie a statului. Aşadar la realizarea

funcţiei politice participă şi Guvernul.
Activitatea autorităţilor jurisdicţionale exercitându-şi
funcţiile stabilite de Constituţie contribuie la exercitarea
puterii politice. Instanţele judecătoreşti fiind
independente de orice altă putere, realizând justiţia în
numele statului sunt depozitarele unei părţi a
autorităţilor publice.
La realizarea funcţiei socio-economică a statului de
drept în mod direct participă Parlamentul, Preşedintele
şi Guvernul, iar autorităţile jurisdicţionale asigură
legalitatea tuturor acţiunilor întreprinse prin activităţi
speciale jurisdicţionale.
Funcţiile juridice ale statului de drept sunt realizate
de fiecare autoritate în parte, în baza principiului
separaţiei puterilor în stat. Astfel Parlamentul ca unică
autoritate legislativă, realizează funcţia legislativă care
este funcţia cea mai importantă dintre funcţiile juridice,
deoarece funcţia executivă şi cea jurisdicţională în mod
direct sunt legate de prima funcţie.
Funcţia executivă este realizată de şeful statului şi de
Guvern.
Deşi Constituţia nu denumeşte aceste Instituţii
politice puteri executive, aceasta se subînţelege din
textul reglementărilor constituţionale, din atribuţiile cu
care sunt investite.
Funcţia jurisdicţională se realizează cu un set întreg
de autorităţi cum ar fi: Înalta Curtea Supremă de
Justiţie, celelalte instanţe judecătoreşti stabilite de lege
(Curţile de Apel, şi Judecătorii) şi Curtea
Constituţională ca autoritate specializată de jurisdicţie
constituţională, care este garantul supremaţiei
Constituţiei.
Întrucât Constituţia clasifică autorităţile publice în
autorităţi centrale şi locale numindu-le organe de
administraţie publică la nivelul la care funcţionează se
conturează unele funcţii specifice numite de
administraţie.
Prof. A. Iorgovan califică administraţia publică ca
activitate chemată să execute legea sau în limitele legii,
să presteze servicii publice, uzând în acest scop de
prerogative specifice puterii publice [4].
Din această definiţie desprindem concluzia că
autorităţile de administraţie publică, în sens larg au o
singură funcţie, cea de administrare a domeniului
public.
În fruntea autorităţilor administraţiei publice se află
Preşedintele Republicii, apoi Guvernul, Ministerele şi
autorităţile de administraţie publică locală, consiliile de
la fiecare nivel şi primarii aleşi în condiţiile legii.
Fiecare autoritate la nivelul la care funcţionează exercită
competenţe de administrare a domeniului public.
Guvernul exercită conducerea generală a
administraţiei publice, ministerele fiind organe centrale
de specialitate ale statului, administrează un domeniu
concret (învăţământ, ocrotirea sănătăţii, ocrotirea ordinii
publice, a securităţii naţionale,agricultura, mediu,
industrie). Autorităţile publice locale administrează
domeniul public local în baza autonomiei locale şi a
descentralizării administrative ceea ce înseamnă că nu
se află în raporturi de subordonare cu autorităţile
administraţiei centrale.
Statele contemporane, de remarcat, nu numai cele
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postcomuniste se caracterizează printr-o acutizare a
tensiunilor sociale existente în interiorul fiecăruia, prin
creşterea necesităţilor şi a cerinţelor materiale şi
spirituale ale oamenilor,generând ele însele imperativul
că Guvernul trebuie să satisfacă pretenţiile legitime ale
cetăţenilor prin dezvoltarea economică liberă şi
diversificarea pieţelor [5].
Problemele noi create de perioada de tranziţie obligă
statul nostru să adapteze instituţiile publice noilor relaţii
economico-sociale,
politico-diplomatice,
militare,
interne şi internaţionale. Aceste împrejurări noi dictează
schimbări la nivelul funcţiilor statului, implică
modificarea unor prerogative, atribuţii şi metode de
lucru ale puterilor supreme în stat. Aceste împrejurări
impun perfecţionarea şi eficientizarea sistemului de
guvernare a statului nostru.
Noua tendinţă generală a societăţilor contemporane
de trecere prin perioada de tranziţie consistă în a
încredinţa Guvernului, grija de a lua marile decizii
politice care se traduc în legi sau măsuri activitatea
Parlamentului fiind trecută pe un alt plan. De remarcat
este faptul că adevărata diviziune nu este între puterea
de a face legea şi aceea de a o executa, ci între puterea
care aparţine organelor executive de a dirija politica
naţională utilizând aparatul administrativ de care
dispune pe de o parte, iar pe de altă parte, libertatea
organelor legislative de a controla activitatea
guvernamentală.
Conform principiului separaţiei puterilor în stat în:
legislativă, executivă şi judecătorească fiecare dintre
acestea este investită cu anumite prerogative nici una
dintre puteri neavând posibilitatea uzurpării atribuţiilor
celeilalte. Este adevărat ca între organismele care
exercită prerogativele unui anumit tip de putere există o
întrepătrundere funcţională şi chiar o colaborare menite
să asigure armonia procesului de guvernare şi
implicarea excesului de putere.
Menţionăm că guvernele sunt în principal organele
de impulsionare şi de acţiune, capabile să elaboreze o
politică şi să o materializeze. Ele sunt elementul motor
şi dinamic al oricărui sistem politic, care trebuie privite
ca adevăraţi actori şi realizatori ai politicii naţionale,
având un rol primordial. În cea mai mare parte a
regimurilor, majoritatea legilor adoptate sunt pregătite
de guvern. În regimurile democratice rolul guvernelor
este în creştere şi puterile lor se dezvoltă în mai multe
moduri.
În multe ţări, parlamentele îşi văd de domeniul
legislativ circumscris şi limitat de către Constituţie în
timp ce guvernul beneficiază de o competenţă
normativă generală.
Un alt moment important este acela că trebuie să se
ia în consideraţie creşterea rapidă a unor sectoare de
activitate ca cele privind apărarea statului, afacerile
externe, problemele economice care cad evident în
administrarea executivului şi implicit importanţa
acestuia este în creştere.
O altă problemă este aceea că în cea mai mare parte
a ţărilor cu excepţia celor care practică un autentic
regim prezidenţial, există un sistem de delegare
legislativă care permite Parlamentelor să abiliteze,
Guvernul să intervină reglementar în materiile care în
mod normal le aparţin. Tocmai pentru că evoluţia vieţii
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constituţionale în unele ţări a dus la apariţia unor astfel
de sisteme hibride, care spărgând tiparele tradiţionale
atât ale regimului parlamentar cât şi ale regimului
prezidenţial au încercat să ajungă la soluţii de
compromis şi au creat ceea ce unii autori din literatura
occidentală le numesc regimuri semi-prezidenţiale [6].
Din cele expuse observăm ca între sistemul politic
francez, reglementat prin Constituţia Republicii a V-a şi
sistemul politic al Republicii Moldova exista unele
similitudini. De remarcat că, în unele Constituţii se
recunoaşte nu numai delegarea legislativă ca de pildă în
Constituţia României, a Portugaliei ori în Constituţia
Italiei etc., dar şi o putere de reglementare, proprie
Guvernului Franţei (art.37 din Constituţie), Guvernului
Spaniei (art. 97 din Constituţie). Datorită acestor
prevederi constituţionale, puterea executivă se poate
substitui puterii legislative, iar prin posibilitatea
recunoscută Guvernului de a-şi angaja răspunderea în
fata Parlamentului asupra unui proiect de lege,
prevăzută în mai multe sisteme politice (art. 196 din
Constituţia Portugaliei, art.49 din Constituţia Franţei,
art. 112 din Constituţia Spaniei, art.115 din Constituţia
României) se recunoaşte Guvernului o preponderenţă
asupra Parlamentului întrucât printr-o asemenea
procedură guvernul îşi impune o anumită hotărâre în
domenii care nu fac obiectul legilor organice.
Edificarea unui stat de drept, presupune existenţa
unui regim constituţional, prin care instituţiile
democratice trebuie să reglementeze aspectele
fundamentale de organizare şi activitate socială
bazându-se pe separaţia şi echilibrul puterilor .
În opinia noastră separarea puterilor în stat este
dictată de următoarele considerente:
1. definirea strictă a funcţiilor competente şi
obligaţiile fiecărui organ al statului;
2. se impune a se efectua un control strict asupra
activităţii organelor statului;
3. pentru a evita abuzul de putere este necesar a se
crea un sistem de "frâne şi echilibre";
4. puterile instituţionalizate în stat trebuie să
respecte deopotrivă legea, principiile democraţiei,
drepturile şi libertăţile fundamentale ale omului.
Cele trei puteri ale statului de drept, respectiv
legislativă, executivă şi judecătorească trebuie să
conlucreze, dar fiecare în parte să îşi îndeplinească
prerogativele, fără a stingheri celelalte puteri.
Democraţiile occidentale prin experienţa lor dovedesc
că este necesară separarea puterilor în aşa fel ca fiecare
dintre ele să îşi înfăptuiască efectiv împuternicirile şi
totodată să colaboreze cu celelalte puteri pentru
prosperarea societăţii.
Puterea de stat ocroteşte şi controlează societatea pe
care o organizează prin intermediul acestor trei puteri.
Ea asigură ocrotirea şi controlul prin legislaţie în slujba
interesului general şi privat. În rezolvarea conflictelor şi
litigiilor organele judecătoreşti trebuie să fie
competente, corecte şi eficiente.
Aşadar, statul de drept nu se află deasupra propriilor
sale legi instituite, iar fiecare organ al său îşi desfăşoară
activitatea conform cu atribuţiile ce îi revin din lege.
Este cunoscut faptul că din momentul învestirii sale prin
votul de încredere acordat de Parlament şi al propunerii
sale de către preşedinte, Guvernul îşi asumă o

răspundere directă pentru modul în care asigură
realizarea politicii interne şi externe a ţării şi exercită
conducerea generală a administraţiei publice. Criza
socială, economică şi politică ce afectează România a
fost generată de iresponsabilitatea guvernării puterilor în
stat, de blocarea reformei economice, administrative şi a
altor reforme, menite să elimine sau să atenueze unele
dificultăţi inerente perioadei de tranziţie la economia de
piaţă.
Activitatea economică productivă trebuie să fie mai
mult, decât a obţine profit şi beneficii personale. Ea este
în mod indiscutabil cea mai importantă activitate pentru
crearea de valori în beneficiul întregii societăţi şi pentru
creşterea nivelului de trai [7].
Pentru a schimba starea de lucruri în bine, în state ca
Republica Moldova şi alte state foste comuniste se cer
acţiuni hotărâte, înfăptuirea reformei constituţionale,
administrative, precum şi întărirea puterii de stat.
Aceasta trebuie să fie responsabilă şi profesionistă să
slujească poporului şi să se afle sub controlul lui,
respectând
principiile
statului
de
drept.
Responsabilitatea puterii executive reprezintă o condiţie
esenţială a democraţiei, a statului de drept. Având în
vedere faptul că miniştrii au libertate deplină de decizie
considerăm că este drept ca ei să fie răspunzători pentru
actele abuzive sau ilegale pe care le comit. Sistemul
responsabilităţii ministeriale a devenit unul din

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

principiile democratice în majoritatea statelor. El
constituie fundamental sistemelor de guvernământ
democratice sub toate cele trei aspecte ale sale:
responsabilitate politică penală şi civilă la care trebuie
să adăugam şi responsabilitatea morală. În România
responsabilitatea colectivă a membrilor Guvernului este
formulată expres: "Guvernul răspunde politic numai în
faţa Parlamentului pentru întreaga sa activitate. Fiecare
membru răspunde politic, solidar cu ceilalţi membri
pentru activitatea Guvernului şi pentru actele acestuia."
(art.109 alin. l din Constituţie)
Concluzie. În statul de drept limitarea puterii se face
prin repartizarea acesteia unor instituţii distincte care o
exercită specializat şi în limitele prevăzute expres de
Constituţie şi prin controlul exercitat de societatea civilă
asupra guvernanţilor. În statul de drept autorităţile
publice investite cu exerciţiul puterii se subordonează
legilor adoptate de un Parlament legitimat prin voinţa
suverană a corpului electoral. Aşadar guvernanţii
indiferent cărei puteri i-ar aparţine se subordonează legii
şi suportă juridic consecinţele nerespectării acesteia. În
statul de drept legea formează elementul esenţial din
care acesta îşi trage existenta, ea trebuind să fie
respectată de către toate autorităţile publice:
Parlamentul, Şeful statului şi Guvernul, precum şi de
către administraţia publică centrală şi locală în general
şi de instanţele judecătoreşti.
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CONSIDERAȚII DESPRE SERVICIILE PENTRU COPIII CU COMPORTAMENT DEVIANT
IONIȚĂ Diana,
Doctor în drept, lector universitar,
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REZUMAT
Considerând protecția copilului un domeniu prioritar al politicii naționale, este o necesitate stringentă şi identificarea
soluțiilor în asigurarea în termini restrânși a serviciilor specializate de protecție şi asistență a copiilor, a căror
comportament prezintă pericol atât pentru viața, sănătatea şi viitorul lor, cât şi pentru societate, corespunzătoare
drepturilor, intereselor şi necesităților copilului.
Deoarece legislația Republicii Moldova nu conține reglementari suficiente domeniului prevenirii delicvenței
juvenile, reglementările existente sunt fragmentare și confuze, nu prescriu foarte clar atribuțiile și responsabilitățile
actorilor comunitari în ceea ce privește prevenirea acestui fenomen social.
Prin urmare, statutul copiilor în conflict cu legea necesită o abordare legală mai amplă, prin prisma măsurilor
extrajudiciare de reacționare și reabilitare, integrare socială a acestor copii.
Lipsa unui cadru normativ relevant face ca minorii, care au comis infracțiuni sau contravenții, fiind sub vârsta
răspunderii penale/contravenționale în Republica Moldova, sa fie excluși din atenția autorităților și instituțiilor statului,
să nu existe proceduri de lucru cu ei, sa nu existe servicii specializate, adaptate necesitaților și specificului acestora.
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Situația creată a determinat adoptarea Legii privind măsurile și serviciile destinate copiilor cu comportament
deviant, care , incontestabil, până la adoptare a fost supusă discuției și votului în Parlamentul Republicii Moldova.
Cu certitudine că, această categorie de copii necesită atenția statului pe dimensiunea corectare, reeducare, reabilitare
în acord cu interesul major al copilului, dar apare fireasca întrebare - este in stare acest act legislativ să fie cu impact
favorabil pentru respectiva categorie de minori?
Cuvinte-cheie: copii, comportament deviant, instituții specializate, stat, interesul major, delicvența, reeducare.

CONSIDERATIONS ABOUT SERVICES FOR CHILDREN WITH DEVIANT BEHAVIOR
IONIȚĂ Diana,
PhD in law, lecturer,
University of European Studies of Moldova
dinela.ionita75@yahoo.com
SUMMARY
Though child protection is among our nation's highest priorities in terms of national policy, there is a pressing need
for immediate solutions that efficiently and quickly allocate those services necessary to care for children whose
behavior threatens their own wellbeing, or the wellbeing of society, in accordance with the child’s fundamental rights,
interests and needs.
The legislation of the Republic of Moldova does not include sufficient regulations in the field of prevention of
juvenile delinquency, in fact, the existing regulations concerning the prevention of juvenile delinquency are fragmented
and confused, and do not clearly define the duties and responsibilities of community actors regarding the prevention
measures of juvenile delinquency.
Therefore, the status of children in conflict with the law requires a wider legal approach, through the out-of-court
measures of reaction and rehabilitation, social integration of these children. The lack of an appropriate regulatory
framework for juvenile delinquents who have committed crimes in accordance with the criminal /contravention law
unfortunately masks these children from the attention of state authorities and institutions. This excuse is due to a lack of
working procedures and specialized services tailored to the needs of such children.
This gap in the regulatory framework led directly to the development of the Law on Measures and Services meant
for Children with Deviant Behavior, which is currently under discussion and vote in the Parliament of the Republic of
Moldova.
Certainly, this category of children requires the state's attention along the dimensions of correction, re-education,
and rehabilitation in accordance with the child's best interest. Thus, a question follows: Will this normative framework
have a positive impact along this dimension for this hitherto underserved category of minors?
Key words: children, deviant behavior, specialized institutions, state, major interest, delinquency, re-education.
Introducere. Copiii care săvârșesc infracțiuni sub
vârsta răspunderii penale reprezintă o categorie de copii,
care trezește semne mari de îngrijorare şi preocupare.
Deoarece legislația Republicii Moldova nu conține
reglementări în domeniul prevenirii delicvenței juvenile,
reglementările contextuale existente sunt fragmentare şi
confuze, neprelevând foarte clar atribuțiile şi
responsabilitățile actorilor comunitari în ceea ce privește
prevenirea delicvenței juvenile. Respectiv, fenomenul
copiilor în conflict cu legea necesită o abordare legală
mai amplă, cu accent pe măsurile extrajudiciare de
reacționare şi reabilitare, integrare socială a acestor
copii.
Cu intenții de schimbare a lucrurilor spre bine şi de
orientare a preocupărilor statului şi asupra copiilor
delicvenți, ni s-a propus Legea privind masurile si
serviciile destinate copiilor cu comportament deviant(
nr. 299 din 30.11.2018, publicată la 04.01.2019 și
intrată în vigoare la 01.01.2020) [1]. Cu toate acestea,
proaspătul act legislativ se vede demn de critici, pe
motivul unor reglementări mult prea evazive, care şi
mai mult complică situația copiilor cu comportament
deviant, aceștia, în esență, fiind niște copii aflați în
situație de risc.
Copiii cu un comportament deviant, sub vârsta
răspunderii penale, trebuie identificați ca fiind copii
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aflați în situație de risc şi care incontestabil nimeresc
sub incidența prevederilor Legii privind protecția
specială a copiilor aflați în situație de risc şi a copiilor
separați de părinți nr.140 din 14.06.2013[2].
Or, majoritatea copiilor care au intrat în conflict cu
legea sunt copii care au fost/sunt supuși violenței, sunt
neglijați, practică cerșitul sau vagabondajul, fie trăiesc
în stradă sau se afla in altă situație, stabilită la art. 8 al
acestei Legi. Autoritatea tutelară urmează să ia în
evidență acești minori, să evalueze necesitățile
copilului, să coordoneze, monitorizeze şi susțină copilul
şi familia acestuia, la nivel multidisciplinar, pentru ca să
poată beneficia de serviciile şi prestațiile sociale, care să
răspundă acestor necesități.
Rezultate și reflecții. Ca şi inițiativă legislativă,
această Lege (nr. 299) este salutară, probabil în stare să
acopere cu atenția statului persoanele minore cu
comportament deviant (penal /contravențional). Or, din
momentul reorganizării anumitor instituții specializate
ale statului, această categorie de minorii a rămas cumva
fără atenția autorităților, aceștia fiind lipsiți de suportul
modest dar sigur, inclusiv în procesul de corectare şi
reeducare (Centrul de plasament temporar al minorilor
aflat în subordinea MAI/CGP de triere al MAI) fără
acordarea altor alternative. Realitatea este că, pe de o
parte, sânt puse în pericol valorile sociale garantate

legal, iar pe de altă parte nu se întreprind careva masuri
minime de profilaxie, corectare, reeducare, reintegrare a
acestei categorii de copii, totodată, nefiind realizate nici
activități de specialitate cu familiile din care vin
copiii.
Pornind de la premisa că, pe toate dimensiunile
vieții sociale (legislativ, instituțional…., prin raportare
la standardele internaționale) minorii în Republica
Moldova se bucură de o abordare specială, prioritar se
punctează interesul major al copilului. Aceeași abordare
este menținută şi pentru minorii plasați în dimensiunea
procesual penală/contravențională, adică din momentul
intrării în conflict cu legea
( penală şi/ sau
contravențională).
Cu toate acestea, nu este de neglijat faptul că, în
procedurile penale şi contravenționale copiii pot apărea
în diverse calități, deseori acestea fiind diametral opuse.
Cele mai frecvente manifestări/statute ale copiilor în
contextele penale şi /sau contravenționale sânt cele de
făptuitor al unei ilegalități şi de persoană victimizată
printr-o ilegalitate comisă (fie de un făptuitor matur
sau minor care poate fi responsabil/iresponsabil).
Respectiv,
prin considerarea acestei inițiative
legislative, se menționează că, minorii cu comportament
devinat sub vârsta răspunderii penale sunt copii care nau împlinit 16 ani, uneori 14 ani - în cazul infracțiunilor
şi18 ani în cazul contravențiilor.
Deşi individualizat, dar vârsta de debut infracțional,
statistic stabilită este de 10-11 ani. Cu referire la
vârsta, de la care copilul poate fi victimizat, aceasta ar
începe cu momentul nașterii şi până la 18 ani.
Prin urmare, deşi făptuitorul şi victima unui
comportament deviant sunt 2 subiecți (minori) distincți,
impunând şi abordări (procesuale)
diferite,
temeiurile/criteriile de identificare a ambilor subiecţi
(copii supuşi violenţei, neglijaţi, care practică
vagabondajul,
prostituţia
etc.),
precum
şi
principiile/obiectivele de asistenţă, măsurile de
profilaxie/tratare
(multidisciplinară
cu
responsabilizarea părinţilor….) obiectiv se constată a fi
comune, ceea ce finalmente determină recunoașterea
acestei categorii de copii (cu comportament deviant) ca
şi copii aflaţi în situaţie de risc. Or, specializat este
constatat că, majoritatea copiilor cu comportament
deviant, anterior au fost victimizați de anumite
fenomene.
Pe acest motiv se crede rațională
recunoașterea acestei categorii de minori ca fiind în
situație de risc, care impune incidența Legii privind
protecția specială a copiilor aflați în situație de risc şi
a copiilor separaţi de părinţi nr. 140 din 14.06.2013.
Respectiv, această inițiativă legislativă (Legea nr.
299) se crede oportună ca şi parte componentă a Legii
nr. 140 sub forma unui compartiment separat
(titlu/capitol sau secțiuni) – destinat copiilor cu
comportament deviant.
Deşi din nota informativă propusă la etapa de
avizare a Legii pe când era proiect s-a relevat că a fost
luată în considerare experiența României şi Lituaniei,
această mențiune rămâne puțin convingătoare, pentru
că, potrivit Legii Române cu privire la protecția şi
promovarea drepturilor copilului (272 /2004) se
stabilesc posibilitățile autorităților statului de a plasa

copilul într-o familie sau centru specializat,
supravegherea specializată fiind o primă formă de
protecție - art. 52, 55, 108-110.
Integrarea acestei inițiative (nr. 299) în Legea 140,
se crede, ar prezenta politica statului pe dimensiunea
protecției drepturilor copilului mai consolidat, uniform
şi coerent, în locul abordării dispersate care s-a propus
printr-o lege distinctă.
Mai mult, anume în contextul Legii 140 (şi nu sub
forma unei legi separate) măsurile aplicate către minorii
cu comportament deviant se vor prezenta ca şi măsuri
de protecție şi nu ca măsuri punitive pentru copiii
iresponsabili penal pe motiv de vârstă. Astfel de situație
se crede a fi mult mai agreată şi conformă standardelor
de protecție a drepturilor copilului. În acest caz statul va
manifesta o politică asistenţială, considerând copilul o
victimă a unor factori socio-educaţionali, de care acelaşi
stat devine direct responsabil.
Concluzii. În pofida celor expuse, este extrem de
important a aprecia la justa valoare caracterul
diferențiat al tratamentului/reabilitării minorilor
victimizați de fenomene antisociale şi al tratamentului
copiilor cu comportament deviant. Caracterul diferențiat
al activităților de reabilitare fiind de importanță vitală
pentru minori, circumstanță, care face incompatibil
plasamentul acestor 2 categorii de subiecți în cadrul
acelorași
servicii de tip rezidențial (inclusiv cu
specializare înaltă).
Perspectiva de plasament a minorilor cu
comportament deviant devine alarmantă pentru că, la
etapa actuală nu există instituții specializate, în stare să
ofere plasament ca şi măsuri destinate acestor copii, iar
din argumentul
de promovare al legii reiese că, (la
pct.3 din notă), implementarea prevederilor acestui
proiect poate fi efectuată fără cheltuieli financiare
suplimentare din bugetul de stat. Astfel, autoritățile
competente de a lua măsurile de protecție deja există
???, supravegherea specializată se efectuează în
familie, iar serviciile pentru plasamentul copilului în
ordine generală deja există ??? .
Prin urmare, potrivit percepțiilor unui serviciu de
plasament pentru victime (inclusiv, cu statut procesual),
generalizat (prin considerarea acelorași premise de
apariție atât a victimelor, cât şi delicvenților) se
conturează 3 categorii de beneficiari :1.copii victime;
2. copii delicvenți; 3. copii care au adoptat un
comportament
deviant după victimizarea sa
(infracțională/ contravențională). Este relevant a
înțelege că, serviciile destinate pentru aceste categorii
de beneficiari sânt distincte, fără posibilitatea de a se
substitui reciproc, chiar şi cu pretextul unei soluții
provizorii, din lipsa serviciilor pentru copiii cu
comportament deviant.
Mai mult, ar fi indicată reglementarea legislativă
detaliată a situației de acceptare în plasamentul unei
instituții specializate de tip rezidențial a copilului
victimă, dar care pe durata plasamentului se manifestă
insistent ca şi minor cu comportament deviant (masurile
de reabilitare pentru acesta rămânând fără impact) în
măsura să pună în pericol integritatea psihică şi fizică a
altor beneficiari şi sau angajaților Serviciului sau
patrimoniul Serviciului.
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Suplimentar, cu referire nemijlocită la conținutul
legii, generalizat acesta se apreciază a fi evaziv, neclar
şi confuz ca de exemplu:
Devine neclară prevederea generală din Legea
299 (de la art. 4 pct.9), din care reiese principiul
subsidiarității. Respectiv, este neclar care act normativ
are caracter complementar –Legea nr. 299 sau Legea nr.
140…??? Dacă ar fi 299, se crede că ar fi un argument
favorabil includerii acestor prevederi ca şi secțiune
separată a Legii nr. 140.
Suplimentar, se crede inoportună referirea din
pct.9 art.4 (din Legea 299, potrivit căruia, masurile
destinate copiilor cu comportament deviant se stabilesc
cu respectarea ordinii prevăzute la art. 5 din Legea nr.
140 din 14.06.2013) , deoarece aceste prevederi (din
art.5) au un caracter generalizat şi nu pot defini o
ordine concret stabilită de aplicare a măsurilor asumate
prin Legea privind măsurile și serviciile destinate
copiilor cu comportament deviant (nr. 299).
În contextul principiilor directoare, se crede
nejustificată omiterea în Legea privind masurile şi
serviciile destinate copiilor cu comportament deviant
principiului celerităţii, care trebuie să fie mereu
implicit în cauzele cu privire la minori, autoritățile
publice indicând o vulnerabilitate la acest segment.
Se cred binevenite reglementări mai clare în raport
cu acordul părinților (sau reprezentantului legal…), care

nu este de neglijat (în situația în care o simplă
interacțiune a copilului cu psihologul poate avea loc
doar cu acordul părintelui). Mai mult, la caz acest acord
necesită a fi examinat in profunzime şi complexitate pe
motiv că, e vorba de măsurile aplicabile în privința unui
copil cu comportament deviant, care eventual poate fi
datorat chiar implicării propriilor părinți.
În Lege nu se face referire în nici un fel la aspectele
investigative
ale
ilegalității
(infracțiunii
sau
contravenției)
comise de către minor,
nu este
recunoscută legătura între demonstrarea vinovăției
minorului (cu potențial comportament deviant) şi fapta
ilegală presupus comisă, prin urmare, nefiind
valorificate în aceste cazuri astfel de principii ca
prezumpția nevinovăției, legalității…, iar implicarea
minorului
la
comiterea
unei
fapte
penale/contravenționale urmând a fi concluzionată
deseori subiectiv.
Prin urmare, se desprind premisele unei aprecieri
subiective a comportamentului minorului ca fiind
deviant, totodată, fiind probabilă şi
o
interpretare/aplicare
extensivă
a
legii
cu
desconsiderarea importanței probatoriului (or, potrivit
art. 285 alin. (2) cod procedură penală[3], încetarea
urmăririi penale are loc în cazurile …: 2) persoana na atins vîrsta la care poate fi trasă la răspundere
penală…).
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PROCEDURA DE STINGERE A OBLIGAŢIEI FISCALE ÎN REPUBLICA MOLDOVA
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REZUMAT
Obligaţia fiscală rămâne una din cele mai puţin studiate materii din cadrul dreptului fiscal, stabilita in sarcina
contribuabililor sau plătitorilor ca o obligație bugetara apare in cadrul relațiilor de constituire a fondurilor bănești
necesare finanțării obiectivelor si acțiunilor menite sa duca la dezvoltarea economică a societății. Reglementarea legala
a tuturor categoriilor de venituri bugetare, instituie in sarcina contribuabililor constituie o obligație cu caracter general,
cu titlu de creanță fiscală. Condiţiile de stabilire și executare a obligaţiei fiscale sunt reglementate in mod diferit pentru
fiecare categorie de venituri publice, datorită particularităților pe care le prezintă aceste venituri, de faptul ca ele sunt
folosite şi ca pârghii pentru stimulare, sau dimpotrivă împiedică dezvoltarea unor mecanisme economice. Stingerea
obligaţiei fiscale se recorelează prin modalități comune şi altor obligaţii juridice, cum ar fi plata, executarea silită sau
prescripţia, fiind reglementate incași o serie de modalităţi specifice, cum ar fi compensarea, scăderea debitelor sau
anularea.
Cuvinte-cheie: obligaţie fiscală, modalitate de stingere, formă, termen.
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PROCEDURE FOR EXTINGUISHING FISCAL OBLIGATION IN THE REPUBLIC OF MOLDOVA
GULCA Lilia,
PhD in Law, Associate Professor,
University of European Studies of Moldova
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SUMMARY
The fiscal obligation remains one of the least studied obligations, imposed on taxpayers or payers, being a budgetary
obligation as it appears in the relations for the constitution of the money funds necessary for the financing of the
objectives and actions meant to lead the general development of the society. The legal regulation of all categories of
budget revenues establishes for taxpayers a general obligation as a tax claimant. The conditions for establishing and
enforcing the tax obligation are regulated differently for each category of public revenue, duet the particularities of the
sere venues, the fact that they are also used as levers to stimulate or, on the contrary, to hinder the development of
economic mechanisms. Extinction of the tax obligation is recalled by common ways other legal obligations, such as
payment, enforcement or prescription, but also a number of specific modalities, such as compensation, debts or
cancellation.
Key words: tax obligation, way of extinction, form, term.
Actualitatea temei rezultă din faptul că obligația
fiscală apare în momentul apariției circumstanțelor,
stabilite de legislația fiscală, ce prevăd stingerea ei.
Necesitatea studierii acestei părți a dreptului fiscal
precum obligația fiscală, modalităților de apariție,
stingere rezultă din însăși materia dreptului fiscal,
deoarece obligația fiscală este strâns legată de evaziunea
fiscală pentru care legiuitorul prevede o pedeapsă
penală, astfel analiza detailată a modalităților și
formelor obligației fiscale este binevenită în scopul
evitării litigiilor costisitoare pentru contribuabili, și
suplinirea bugetului în termenii cei mai scurți pentru
stat.
Materialul de bază. Obligația fiscală este
reglementată de:
1. Codul Fiscal al Republicii Moldova, nr. 1163 din
24.04.1997. În:
Monitorul Oficial al Republicii
Moldova, 2005, nr. ediție specială.
2. Constituția Republicii Moldova din 29.07.1994,
în vigoare din 27.08.1994. În: Monitorul Oficial al
Republicii Moldova, 1994, nr.1, art. 1.
3. Hotărârea Guvernului Republicii Moldova
“Privind activitatea serviciului de colectare a
impozitelor și taxelor locale din cadrul primăriei”, nr.
998 din 20.08.2003. În:Monitorul Oficial al Republicii
Moldova, 2003, nr. 191-195, art. nr: 1059.
În dreptul fiscal, titlul de creanță fiscală este definit
ca fiind actul juridic prin care se constată și se
individualizează obligația bănească a fiecărui plătitor de
venituri bugetare. Conform legislației fiscale, titlul de
creanță este actul prin care se stabilește și se
individualizează creanța fiscală întocmit de organele
competente sau de persoanele îndreptățite potrivit legii.
Dreptul de creanță fiscală și obligația fiscală corelativă
se nasc în momentul în care, potrivit legii, se constituie
baza de impunere care le generează. Tot atunci se naște
dreptul organului fiscal de a stabili și a determina
obligația fiscală datorată. Astfel art.169 alin. 1 al
Codului Fiscal [3] indică nemijlocit că, obligația fiscală
apare în momentul apariției circumstanțelor, stabilite de
legislația fiscală, ce prevăd stingerea ei. Noțiune
confirmată și de profesorul de origine rusă Brâzgalov,
care consideră că obligația fiscală reprezintă una din

cele mai importante categorii ale dreptului fiscal fată de
care se formează majoritatea relațiilor juridice fiscale
[11]. Prin obligație fiscală în sensul art. 129 alin. 6 al
Codului Fiscal [3] se subînțelege, - obligația
contribuabilului de a plăti la buget o anumită sumă ca
impozit, taxă, majorare de întârziere (penalitate) și/sau
amendă. Din analiza noțiunii de obligație fiscală rezultă
obligația directă a contribuabilului de ași onora obligația
fată de stat.
Obligația fiscală apare odată cu:- obligația de a
declara bunurile și veniturile impozabile sau, după caz,
impozitele, taxele, contribuțiile și alte sume datorate
bugetului general consolidat;- obligația de a calcula și
de a înregistra în evidențele contabile și fiscale
impozitele, taxele, contribuțiile și alte sume datorate
bugetului general consolidat;- obligația de a plăti la
termenele legale impozitele, taxele, contribuțiile și alte
sume datorate bugetului general consolidat;- obligația
de a plăti dobânzi, penalități de întârziere sau majorări
de întârziere, după caz, aferente impozitelor, taxelor,
contribuțiilor și altor sume datorate bugetului general
consolidat, denumite obligații de plată accesorii;obligația de a calcula, de a reține și de a înregistra în
evidențele contabile și de plată, la termenele legale,
impozitele și contribuțiile care se realizează prin stopaj
la sursă;- orice alte obligații care revin contribuabililor,
persoane fizice sau juridice, în aplicarea legilor fiscale.
Codul fiscal prin art. 169 alin. 4 prevede modalitatea
de modificare a obligației fiscale, astfel modificarea
obligației fiscale reprezintă schimbarea cuantumului ei
generată de modificarea circumstanțelor, stabilite de
legislația fiscală, în funcție de care a fost calculată
obligația. Ținând cont de circumstanțele care pot genera
modificarea obligației fiscale, codul fiscal analizează
două posibilități:
- Obligația fiscală modificată apare, când un alt
contribuabil (terță persoană), este obligat să rețină sau
să perceapă de la primul contribuabil (contribuabilul
obligat inițial) sumele ce constituie obligația fiscală și să
o stingă. Obligația fiscală încetează a fi obligația fiscală
a primului contribuabil (contribuabilului obligat inițial)
și devine obligația fiscală a celui de-al doilea
contribuabil (terță persoană) din momentul reținerii sau
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perceperii [3].
- O altă modalitate de modificare a obligației fiscale
apare, când Instituția financiară (sucursala sau filiala
acesteia) care primește de la contribuabil sau de la
organul fiscal ordine de plată și, respectiv, ordine incaso
pentru transfer de mijloace bănești în contul stingerii
obligației fiscale este considerată, din momentul primirii
ordinului, responsabilă de obligația fiscală în limita
mijloacelor disponibile în contul bancar al
contribuabilului.
Totodată,
contribuabilul
este
considerat responsabil de obligația fiscală în limita
mijloacelor care nu sunt disponibile în contul bancar
pentru stingerea integrală a obligației fiscal [3].
Stingerea obligațiilor fiscale, conform normelor legale,
are loc după criteriul cronologic de naștere a fiecărui tip
de obligație fiscală indicat în documentul privitor la
stingerea ei. În caz de nestingere de către contribuabil a
obligației fiscale în mod individual după criteriul
cronologic, organul fiscal este în drept să stingă
obligația fiscală a acestuia prin același mod. Stingerea
obligației fiscale are loc prin următoarele moduri:
achitare, anulare, prescripție, scădere, compensare,
executare silită.
A. Modul de stingere a obligației fiscale prin
achitare se efectuează în monedă națională, dacă Codul
fiscal sau alte acte legislative ce țin de domeniul fiscal
nu prevăd altfel.
Achitarea (executarea) poate avea loc prin plată
directă sau prin reținere la sursă. Executarea obligației
fiscale prin plată directă se subînțelege achitarea:- prin
virament; - prin intermediul cardului de plată; - prin
folosirea altor instrumente de plată. Plata în numerar
poate fi efectuată prin intermediul organului fiscal,
autorităților administrației publice locale, al operatorilor
de posta sau al instituțiilor financiare (sucursalelor sau
filialelor acestora). Autoritățile administrației publice
locale pot stabili încasarea impozitelor și taxelor locale
și prin intermediul altor persoane.
Dată a stingerii obligației fiscale prin achitare se
consideră:1) în cazul achitării prin virament – data la
care sumele au fost înscrise la buget în contul obligației
fiscale respective;2) în cazul achitării în numerar prin
intermediul instituțiilor financiare (sucursalelor sau
filialelor acestora) – data la care a fost încasată obligația
fiscală, cu condiția înregistrării acesteia în conturile
Trezoreriei de Stat;3) în cazul achitării prin intermediul
cardurilor de plată sau prin serviciile de plată și monedă
electronică – data zilei în care a fost debitat contul de
card sau contul de plăți electronice al contribuabilului
cu suma obligației fiscale. Executarea obligației
bugetare prin reținere la sursa se realizează prin
calcularea, reținerea si vărsarea veniturilor bugetare de
către o alta persoana decât contribuabilul, persoană
denumita plătitor. Plătitorul are de plătit debitorului o
suma de bani care este venit impozabil. Prin urmare el
are obligația de a calcula acest impozit, să li scadă din
venit și să îl verse la bugetul de stat. Se aplică la
impozite pe salarii, pe drepturi de autor, pe drepturi de
proprietate individuală, pe dividende. Avantajele sunt:
siguranța, rapiditatea, comoditatea precum și costuri mai
reduse.
B. Modul de stingere a obligației fiscale prin anulare
- stingerea obligației fiscale, inclusiv a restanțelor [6],
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prin anulare se efectuează prin acte cu caracter general
sau individual, adoptate conform normelor legale. Prin
acte cu caracter general de stingere a obligației fiscale
poate fi amnistia fiscal[9] (EX: Hotărârea Guvernului
Republicii Moldova “Pentru aprobarea unor
regulamente cu privire la modalitatea efectuării
amnistiei fiscale” nr. 638 din 08.06.2007[2]). Acte cu
caracter individual de anulare a obligației fiscale sunt
actele emise de organele de drept - Deciziile și
Hotărârile instanțelor judecătorești. Stingerea obligației
fiscale individuale, inclusiv a restanțelor, prin anulare se
efectuează prin actele organelor de drept, în mod
obligatoriu definitive și irevocabile, adoptate conform
normelor legale [8].
C. Modul de stingere a obligației fiscale prin
prescripție [3] - dreptul statului de a executa silit se
stinge prin prescripție daca nu este exercitat in termenul
prevăzut de lege (EX: stinge dreptul statului de a obține
executarea; stinge obligația debitorului de a se supune
(naște dreptul de a se opune)). Prescripția stinge si
dreptul contribuabilului de a cere restituirea sumelor
plătite in plus.
Dacă determinarea obligației fiscale a avut loc în
termen sau în perioada de 4 ani [3], ea poate fi stinsă
prin executare silită de către organul fiscal sau de către
instanța judecătorească, însă numai în cazul în care
acțiunile organului fiscal sau sesizarea instanței
judecătorești au avut loc pe parcursul a 6 ani de după
determinarea obligației fiscale.
D. Modul de stingere a obligației fiscale prin scădere
are loc în situațiile în care contribuabilul persoană
fizică: 1) a decedat; 2) este declarat mort; 3) este
declarat dispărut fără veste; 4) este declarat lipsit de
capacitate de exercițiu sau cu capacitate de exercițiu
restrânsă.
Dată a stingerii obligației fiscale prin scădere este
considerată data: a) întocmirii actului comun al
autorității administrației publice locale și al organului
fiscal prin care ele constată că persoana decedată,
declarată moartă, dispărută fără veste, lipsită de
capacitate de exercițiu sau cu capacitate de exercițiu sau
cu capacitate de exercițiu restrânsă nu deținea (nu
deține) bunuri; b) rămânerii definitive a deciziei de
încetare a activității persoanei juridice; c) emiterii
deciziei privind derularea procesului de lichidare
(dizolvare) sau hotărârii de intentare a procesului de
insolvabilitate.
Stingerea prin scădere se face în mărimea întregii
obligații fiscale – dacă persoana nu a lăsat (nu dispune
de) bunuri – sau în mărimea părții nestinse din obligația
fiscală – dacă averea lăsată de ea (averea existentă) este
insuficientă. Sumele trecute la scăderi din contul bancar
al contribuabilului pentru stingerea obligațiilor fiscale se
transferă de instituția financiară (sucursala sau filiala
acesteia) la buget în ziua lucrătoare în care au fost
trecute la scăderi. Sumele încasate în numerar de la
contribuabili pentru stingerea obligațiilor fiscale se
transferă de instituția financiară (sucursala sau filiala
acesteia) la buget nu mai târziu de ziua lucrătoare
următoare zilei în care au fost încasate. Stingerea prin
scădere a obligației fiscale a contribuabilului persoană
juridică are loc în urma încetării activității lui prin
lichidare, inclusiv pe cale judiciară, sau prin

reorganizare.
În lipsa elementelor constitutive ale infracțiunii de
evaziune fiscală sau de pseudo activitate de
întreprinzător, organul fiscal stinge simplificat obligația
fiscală prin scădere contribuabililor persoane juridice și
persoane fizice care practică activitate de întreprinzător,
în condițiile prezentului articol.
Organul fiscal stinge simplificat prin scădere
obligația fiscală, în cazul în care stabilește în cumul că:
1) persoana juridică are datorii la bugetul de stat, la
bugetul unității administrativ-teritoriale și/sau la
fondurile asigurării obligatorii de asistenta medicală; 2)
persoana juridică nu este fondator al unei persoane
juridice; 3) persoana juridică, în decursul ultimelor 24
de luni consecutive, nu a depus dările de seamă fiscale
prevăzute de legislație și nu a efectuat operații pe nici
un cont bancar;4) fată de persoana juridică au fost
aplicate toate măsurile de executare silită a obligației
fiscale prevăzute de lege; 5) persoana juridică nu
dispune de bunuri care pot fi urmărite în scopul
executării obligației fiscale. Lista contribuabililor ale
căror obligații fiscale au fost stinse simplificat prin
scădere se prezintă entității abilitate cu dreptul de
înregistrare de stat de către Inspectoratul Fiscal
Principal de Stat pentru a iniția din oficiu procedura de
radiere din Registrul de stat.
E. Modul de stingere a obligației fiscale prin
compensare intervine prin trecerea în contul restanței a
sumei plătite în plus (titlu inexistent sau emis in eroare)
sau a sumei care, conform legislației fiscale, urmează a
fi restituită [11].
Compensarea se efectuează la inițiativa organului
fiscal sau la cererea contribuabilului dacă legislația
fiscală nu prevede altfel. În scopul atestării lipsei
restanțelor fată de buget, în scopul beneficierii de
reducere cu 50% a amenzii pentru încălcarea fiscală, în
scopul anulării dispoziției de suspendare a operațiunilor
la contul bancar al contribuabilului emise pentru
asigurarea încasării restanțelor, precum și în cazurile
admiterii de erori la perfectarea documentelor de plată,
se vor considera stinse sumele de impozite, taxe, alte
plăți, majorări de întârziere (penalități) și/sau amenzi
pentru care, la data examinării contului personal
generalizat al contribuabilului, documentele trezoreriile
de plată privind stingerea obligațiilor fiscale prin
compensare au fost perfectate și remise organului
corespunzător spre executare. Stingerea obligației
fiscale prin compensare se efectuează în modul stabilit
de Guvern.
F. Modul de stingere a obligației fiscale prin
executare silită - stingerea obligației fiscale prin
executare silită are loc prin acțiunile întreprinse de
organul fiscal pentru perceperea forțată a restanțelor în
conformitate cu legislația fiscală. Dată a stingerii
obligației fiscale prin executare silită este considerată
data la care sumele obținute în urma acțiunilor de
executare silită au fost înscrise în contul bugetului
respectiv. Executare silită a obligației fiscale – acțiuni
întreprinse de organul fiscal pentru perceperea forțată a
restanței. Executarea silită a obligației fiscale se
efectuează prin: a) încasare a mijloacelor bănești,
inclusiv în valută străină, de pe conturile bancare ale

contribuabilului, cu excepția celor de pe conturile de
credit și provizorii (de acumulare a mijloacelor
financiare pentru formarea sau majorarea capitalului
social) [3]; b) ridicare de la contribuabil a mijloacelor
bănești [3] în numerar, inclusiv în valută străină; c)
urmărire a bunurilor contribuabilului, cu excepția celor
consemnate la lit. a) și b); d) urmărire a datoriilor
debitoare ale contribuabililor prin modalitățile prevăzute
la lit. a), b) și c).
Urmărirea bunurilor se face prin sechestrare,
comercializare și ridicare. În cazul în care, după ce s-au
aplicat modalitățile de executare silită, obligația fiscală
a contribuabilului care desfășoară activitate de
întreprinzător nu a fost stinsă în totalitate, iar aplicarea
ulterioară a executării silite este imposibilă, organul
fiscal are dreptul să inițieze aplicarea modalităților de
depășire a insolvabilității în conformitate cu legislația.
Obligația fiscală a persoanei fizice neînregistrate ca
subiect al activității de întreprinzător se stinge în modul
prevăzut de prezentul cod.
Pentru determinarea cantității suficiente de bunuri ce
urmează a fi sechestrate, în momentul sechestrării se
stabilește prețul de sechestru al bunurilor după valoarea
lor contabilă, în conformitate cu datele contabilității
contribuabilului. În cazul când persoanele care, conform
legislației, nu țin evidență contabilă și când
contribuabilul (reprezentantul acestuia), persoana lui cu
funcție de răspundere se eschivează de a fi prezenți la
sechestru sau lipsesc, prețul de sechestru al bunurilor îl
stabilește funcționarul fiscal, luând în considerare starea
lor tehnică și alte caracteristici. Pentru constatarea stării
tehnice pot fi invitați, după caz, specialiști în domeniu.
Valorile mobiliare sunt sechestrate la prețul lor nominal.
Cota-parte într-o societate se determină conform
documentelor ei de constituire.
În lista bunurilor sechestrate se indică denumirea,
cantitatea, semnele individuale și valoarea bunurilor.
Bunurile sechestrate se lasă spre păstrare în locul aflării
lor la momentul sechestrării: la contribuabil sau la o altă
persoană. În cel de al doilea caz, se admite remiterea
bunurilor spre păstrare nemijlocit contribuabilului, care
este obligat să le primească. La decizia funcționarului
fiscal, bunurile pot fi remise spre păstrare unor alte
persoane în bază de contract. Bijuteriile și alte obiecte
de aur, argint, platină și de metale din grupa platinei,
pietrele prețioase și perlele, precum și reziduurile din
astfel de materiale, sunt depuse spre păstrare la instituția
financiară (sucursala sau filiala acesteia) de către
funcționarul fiscal. Responsabili de păstrarea bunurilor
sechestrate sunt contribuabilul (reprezentantul acestuia),
persoana lui cu funcție de răspundere sau persoana care
o suplinește, cărora li s-a adus la cunoștință faptul
sechestrării, sau persoana căreia i-au fost încredințate
sub semnătură bunurile sechestrate [15].
Actul de sechestru conține somația că dacă, în
termen de 30 zile lucrătoare din data aplicării
sechestrului, contribuabilul nu va plăti restanțele,
bunurile sechestrate se vor comercializa. Dacă
contribuabilul (reprezentantul acestuia), persoana lui cu
funcție de răspundere refuză să semneze actul de
sechestru, funcționarul fiscal notează în dreptul numelui
acestuia: "A refuzat să semneze". Nota refuzului se
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confirmă de regulă prin semnătura martorilor asistenți.
În cazul absenței acestora, actul de sechestru este
semnat de funcționarul fiscal, exemplarul al doilea fiind
expediat recomandat contribuabilului [16]. Bunurile
contribuabilului care se află la alte persoane în baza
unor contracte de împrumut, de arendă, de închiriere, de
păstrare etc. se includ în lista bunurilor sechestrate în
baza documentelor de care dispune contribuabilul
referitor la aceste bunuri [14]. După semnarea actului de
sechestru, persoanei la care se află bunurile i se remite o
somație despre sechestrarea bunurilor contribuabilului,
despre obligația ei de a asigura integritatea lor și despre
interdicția de a le transmite contribuabilului sau unor
terți fără acordul organului fiscal. Bunurile sunt
examinate, după caz, la locul aflării lor.
Amânarea sau eșalonarea se acordă în baza unui
contract-tip, aprobat de Inspectoratul Fiscal Principal de
Stat, care se încheie între organul fiscal și contribuabil.
Modul de intrare în vigoare, de suspendare, de
modificare și de reziliere a contractului este prevăzut în
acesta, iar în cazul prevăzut de alin. (3) lit. a), cu
acordul scris Inspectoratului Fiscal Principal de Stat
[13]. În cazul nerespectării de către contribuabil a
clauzelor contractului de amânare sau eșalonare, acesta
este reziliat din momentul în care organul fiscal a
depistat încălcările, iar pentru întreaga perioadă de
amânare sau eșalonare se calculează majorări de
întârziere. Nu se admite încheierea unui nou contract de

amânare sau eșalonare a uneia și aceleiași obligații
fiscale cu contribuabilul care nu a îndeplinit condițiile
contractului precedent. Până la expirarea termenului de
stingere a obligației fiscale, modificat prin amânare sau
eșalonare, nu se vor întreprinde acțiuni de executare
silită asupra obligației fiscale care este obiect al
contractului.
Concluzii. Obligația fiscală rămâne una din cele mai
puțin studiate materii din cadrul dreptului fiscal,
stabilita in sarcina contribuabililor sau plătitorilor ca o
obligație bugetara apare in cadrul relațiilor de
constituire a fondurilor bănești necesare finanțării
obiectivelor si acțiunilor menite sa duca la dezvoltarea
economică a societății. Reglementarea legala a tuturor
categoriilor de venituri bugetare, instituie in sarcina
contribuabililor constituie o obligație cu caracter
general, cu titlu de creanță fiscală. Condițiile de stabilire
si executare a obligației fiscale sunt reglementate in
mod diferit pentru fiecare categorie de venituri publice,
datorită particularităților pe care le prezintă aceste
venituri, de faptul ca ele sunt folosite și ca pârghii
pentru stimulare, sau dimpotrivă împiedică dezvoltarea
unor mecanisme economice. Stingerea obligației fiscale
se recorelează prin modalități comune și altor obligații
juridice, cum ar fi plata, executarea silită sau prescripția,
fiind reglementate însă și o serie de modalități specifice,
cum ar fi compensarea, scăderea debitelor sau anularea.
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REZUMAT
Contemporanietatea și însemnătatea vitală a cercetării subiectului dat este predeterminată de dezvoltarea economiei
de piață care, presupune atât prezența, cât și nivelul înalt de dezvoltare a mijloacelor legale și a metodelor de
reglementare a cifrei de afaceri economice.
Persoanele juridice sunt în prezent principalii participanți ai circuitului civil.Anume ei fiind producătorii majorității
bunurilor și serviciilor, sunt și principalii contribuabili.Astfel observăm că problemele de reglementare a creării și
reorganizării persoanelor juridice devin cele mai urgente, în condițiile dezvoltării pieței în țara noastră și a dorinței tot
mai crescute a subiecților relațiilor juridice civile de a se proteja pe ei înșiși cât și mijloacele materiale, prin mijloace
legale.În acestr context, în articolul dat vomanaliza formele de reorganizare a societăților comerciale în lumina Codului
civil modernizat, comparativ cu legislația altor state.
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dezmembrare, transformare.

LEGISLATIVE ASPECTS OF THE EUROPEAN UNION, REPUBLIC OF MOLDOVA AND THE
ROMANIA, ON THE TYPOLOGY AND LEGAL FRAMEWORK OF THE REORGANIZATION OF TRADE
COMPANIES BY FUSION AND DISMEMBERMENT
LUPAȘCO Vera
MA in Law, PhD student,
ICJP of the Academy of Sciences in Moldova,
University Assistant,
University of European Studies of Moldova
SUMMARY
The contemporaneity and vital importance of the research of the given subject is predetermined by the development
of the market economy, which implies both the presence and the high level of development of the legal means and the
methods of regulating the economic transactions.
Legal entities are currently the main participants in the civil circuit. Namely, since they are the producers of most
goods and services, they are also the main contributors. Thus, we observe that the problems of regulating the creation
and reorganization of legal persons became the most urgent, given the market development in our country and the
growing desire of the subjects of civil legal relations to protect themselves and the material means, through legal means.
In this context, in this article we will analyze the forms of reorganization of companies in the light of the modernized
Civil Code, in comparison with the legislation of other states.
Key words: legal entity, trading company, reorganization, reorganization of trading companies, merger,
dismemberment, transformation.
Odată cu trecerea la economia de piață, procedura de
reorganizare a persoanelor juridice a căpătat un spectru
mai larg de întrebuințare. Modificările care s-au produs
în ultimul timp în legislația civilă au menirea de a
îmbunătăți nu numai cadru legal de pe acest segment ci
și organizarea și funcționarea persoanelor juridice.
Societatea comercială reprezintă persoana juridică
de drept privat cu scop lucrativ [1]. În conformitate cu
art. 245 (al.2) al Codului civil al RM, societățile
comerciale pot îmbrăca una dintre următoarele forme:
societate în comandită, societate în nume colectiv,
societate cu răspundere limitată și societate pe acțiuni.
Conform modificărilor legislației civile care au intrat în
vigoare la 1 martie 2019, societatea în nume colectiv și
societatea în comandită sunt reglementate prin
dispozițiile Codul civil, iar modul de constituire,

funcționare, reorganizare și lichidare a societăților cu
răspundere limitată [2] și societăților pe acțiuni [3] sunt
reglementate de către legile cu privire la acestea și în
completare prin dispozițiile Codului civil.
Legea civilă actuală nu stabilește ce este o
reorganizare a unei persoane juridice, adică nu dă
definiția acestui fenomen ca atare, determinând doar
formele de reorganizare. Acest fapt îl determinăm în
cadrul
§3
din
Codul
civil
modernizat:
„REORGANIZAREA
ȘI
LICHIDAREA
PERSOANELOR
JURIDICE”
(Capitolul
II
„PERSOANA JURIDICĂ”, Secțiunea 1 „DISPOZIȚII
GENERALE”), unde regăsim aceeași situație care a fost
anterior. La articolul 204, „Reorganizarea persoanei
juridice”, nu este dată noțiunea de reorganizare, ci doar
sunt numite formele de reorganizare, care mai apoi sunt
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detaliat reglementate.
În prezent, nu numai că conceptul de reorganizare a
persoanelor juridice nu a fost dezvoltat, dar nu există
nici măcar o singură direcție pentru definirea acestui
concept. Știința civilistă nu acordă atenția cuvenită
conceptului și importanței reorganizării în dreptul
privat. Acest lucru pare inacceptabil, având în vedere
importanța practică enormă a reorganizării în circulația
civilă.
Astfel, o problemă actuală a științei dreptului civil
rămâne a fi necesitatea studierii conținutului conceptului
de
„reorganizare”,
identificarea
tipurilor
de
reorganizare, precum și studiul mijloacelor și metodelor
de implementare a acesteia în concordanță cu legislația
Uniunii Europene pe segmentul dat, dar și a statelor
membre a acesteia, în parte.
Constituirea Uniunii Europene a fost inițiată pentru a
se pune capăt numărului mare de războaie care au adus
pagube enorme în plan social și economic și care au
culminat cu Războiul al Doilea Mondial. Astfel, țările
europene pentru a asigura o pace durabilă, inițiază o
uniune din punct de vedere economic și politic începând
cu anul 1950, în cadrul Comunității Europene a
Cărbunelui și Oțelului. Tratatul de la Roma, pune bazele
Comunității Economice Europene în anul 1957,
cunoscută sub denumirea de „piața comună”, iar în
calitate de țări fondatoare sunt: Belgia, Franța,
Germania, Italia, Luxemburg și Țările de Jos.
Constituirea Uniunii Europene este urmată de
procese de integrare complexe, având la bază:
Comunitatea Europeană a Cărbunelui și Oțelului
(CECO) [4], Comunitatea Europeană (CEE) [5] și
Comunitatea Europeană a Energiei Atomice
(EURATOM) [6]. Desigur, din start acestea aveau doar
un interes economic în conlucrare, dar pe parcurs au
dezvoltat și o cooperare politică. Însăși Comunitățile
Europene reprezintă un ansamblu de organizații
internaționale fundamentate pe integrarea economică a
statelor în vederea obținerii beneficiilor.
În cadrul Uniunii Europene pe parcursul activității
acestea, au fost elaborate un șir de Regulamente și
Directive care au menirea de a reglementa activitatea
societăților comerciale între statele care fac parte din
Uniunea Europeană. Directiva (UE) 2017/1132 a
Parlamentului European și a Consiliului din 14.06.2017
[7], privind anumite aspecte ale dreptului societăților
comerciale, abrogă: Directiva 89/666/CE [8]; Directiva
2005/56/CE [9] și Directiva 2009/101/CE [10]. Dar,
deoarece în articolul dat, mi-am propus să analizez
reorganizarea societăților comerciale prin fuziune și
dezmembrare, în continuare anexez articolele care
vizează: definiția, efectele și condițiile de nulitate ale
acestora, conform Directivei 2017/1132:
„ Articolul 89. Definiția „fuziunii prin
absorbție”[11].
(1) În înțelesul prezentului capitol, „fuziune prin
absorbție” înseamnă operațiunea prin care una sau mai
multe societăți comerciale sunt dizolvate fără a intra în
lichidare și transferă toate activele și pasivele lor unei
alte societăți comerciale, în schimbul emiterii către
acționarii societății sau societăților comerciale
absorbite de acțiuni la societatea
comercială
absorbantă și, eventual, al unei plăți în numerar de
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maximum 10 % din valoarea nominală sau, în absența
acesteia, din echivalentul contabil al acțiunilor astfel
emise.
(2) Legislația unui stat membru poate să prevadă că
fuziunea prin absorbție poate fi, de asemenea, realizată
dacă una sau mai multe dintre societățile comerciale
absorbite sunt în lichidare, cu condiția ca această
opțiune să fie limitată la societățile comerciale care nu
au început încă repartizarea activelor între acționari.
Articolul 90. Definiția „fuziunii prin constituirea
unei noi societăți comerciale”[12].
(1) În înțelesul prezentului capitol, „fuziune prin
constituirea unei noi societăți comerciale” înseamnă
operațiunea prin care mai multe societăți comerciale
sunt dizolvate fără a fi lichidate și transferă toate
activele și pasivele lor unei societăți comerciale pe care
o constituie, în schimbul emiterii către acționarii lor de
acțiuni la societatea comercială nou constituită și,
eventual, al unei plăți în numerar de maximum 10 % din
valoarea nominală sau, în absența acesteia, din
echivalentul contabil al acțiunilor astfel emise.
L 169/86 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene
30.6.2017.
(2) Legislația unui stat membru poate să prevadă că
fuziunea prin constituirea unei noi societăți comerciale
poate fi,de asemenea, realizată dacă una sau mai multe
dintre societățile comerciale care încetează să mai
existe sunt în lichidare,cu condiția ca această opțiune
să fie limitată la societățile comerciale care nu au
început încă repartizarea activelor între acționari.
Articolul 105. Efectele fuziunii [13].
(1) O fuziune are următoarele efecte ipso jure [14]
și simultan:”
(a) transferul, atât între societatea comercială
absorbită și societatea comercială absorbantă, cât și în
ceea ce privește terții, a tuturor activelor și pasivelor
societății comerciale absorbite către societatea
comercială absorbantă;
(b) acționarii societății comerciale absorbite devin
acționari ai societății comerciale absorbante; și
(c) societatea comercială absorbită încetează să mai
existe.
(2) Nici o acțiune la societatea comercială
absorbantă nu este schimbată pentru o acțiune la
societatea comercială absorbită deținută:
(a) de către societatea comercială absorbantă,
direct sau prin intermediul unei persoane acționând în
nume propriu, dar în contul societății comerciale; sau
(b) de către societatea comercială absorbită, direct
sau prin intermediul unei persoane acționând în nume
propriu, dar în contul societății comerciale.
(3) Prevederea anterioară nu aduce atingere
legislațiilor statelor membre care impun îndeplinirea de
formalități speciale pentru ca transferul anumitor
active, drepturi și obligații ale societății comerciale
absorbite să fie opozabil terților. Societatea comercială
absorbantă poate îndeplini astfel de formalități ea
însăși; totuși, legislația statelor membre poate permite
societății comerciale absorbite să continue îndeplinirea
unor astfel de formalități pentru o perioadă limitată
care, cu excepția unor cazuri excepționale, nu poate fi
stabilită la mai mult de șase luni de la data la care
fuziunea produce efecte.

Articolul 108. Condiții privind nulitatea fuziunilor
[15].
(1) Legislațiile statelor membre pot adopta dispoziții
privind nulitatea fuziunilor doar în conformitate cu
următoarele condiții:
(a) nulitatea este pronunțată prin hotărâre
judecătorească;
(b) fuziunile care produc efecte în temeiul articolului
103 pot fi declarate nule doar dacă legalitatea lor nu a
făcut obiectul controlului preventiv judecătoresc sau
administrativ, dacă nu au fost întocmite sau certificate
în forma legală adecvată sau dacă se arată că decizia
adunării generale este nulă sau poate fi anulată în
conformitate cu dreptul intern;
(c) procedurile de anulare nu pot fi inițiate după
expirarea unui termen de șase luni de la data la care
fuziunea este opozabilă persoanei care invocă nulitatea
sau dacă situația a fost rectificată;
(d) dacă neregula care poate conduce la anularea
unei fuziuni poate fi remediată, instanța competentă
acordă societăților comerciale implicate un termen
pentru rectificarea situației;
(e) hotărârea de pronunțare a nulității fuziunii se
publică în modul prevăzut de legislația fiecărui stat
membru în conformitate cu articolul 16;
(f) opoziția terților, dacă legislația unui stat membru
prevede acest lucru, poate fi exprimată doar în termen
de șase luni de la publicarea hotărârii în modul
prevăzut în titlul I capitolul III secțiunea 1;
(g) hotărârea care pronunță nulitatea fuziunii nu
aduce atingere prin ea însăși valabilității obligațiilor în
sarcina sau în beneficiul societății comerciale
absorbante, angajate înainte de publicarea hotărârii și
după data de la care fuziunea produce efecte; și
(h) societățile comerciale care au participat la
fuziune poartă răspunderea comună și indivizibilă
pentru obligațiile societății comerciale absorbante
prevăzute la litera (g).
(2) Prin derogare de la alineatul (1) litera (a),
legislația unui stat membru poate să prevadă
pronunțarea nulității unei fuziuni de către o autoritate
administrativă, dacă o astfel de decizie poate fi
contestată în instanță. Litera (b) și literele (d)-(h) de la
alineatul (1) se aplică prin analogie autorității
administrative. Aceste proceduri de anulare nu pot fi
inițiate după expirarea unui termen de șase luni de la
data de la care fuziunea produce efecte.
(3) Nu se aduce atingere legislațiilor statelor
membre privind nulitatea unei fuziuni pronunțată ca
urmare a unei monitorizări, alta decât controlul
preventiv judecătoresc sau administrativ al legalității.
Articolul
136.
Definiția
„divizării
prin
absorbție”[16].
(1) În înțelesul prezentului capitol, „divizare prin
absorbție” înseamnă operațiunea prin care, după
dizolvarea fără intrare în lichidare, o societate
comercială transferă mai multor societăți comerciale
toate activele și pasivele sale în schimbul alocării către
acționarii societății comerciale divizate de acțiuni la
societățile comerciale care primesc contribuții ca
urmare a divizării (denumite în continuare „societăți
comerciale beneficiare”) și, eventual, a unei plăți în
numerar care nu poate depăși 10 % din valoarea

nominală a acțiunilor alocate sau, în absența acesteia,
din echivalentul lor contabil.
(2) Se aplică articolul 89 alineatul (2).
(3) În cazul în care prezentul capitol face trimitere
la prevederile titlului II capitolului I, expresia „societăți
comerciale care fuzionează” înseamnă „societățile
comerciale implicate într-o divizare”, expresia
„societate comercială absorbită” înseamnă „societatea
comercială divizată”, expresia „societatea comercială
absorbantă” înseamnă „fiecare dintre societățile
comerciale beneficiare”, iar expresia „proiect de
fuziune” înseamnă „proiect de divizare”.
Articolul 155. Definiția „divizării prin formarea de
noi societăți comerciale”[17].
(1) În înțelesul prezentului capitol, „divizare prin
formarea de noi societăți comerciale” înseamnă
operațiunea prin care, după ce este dizolvată fără a
intra în lichidare, o societate comercială transferă către
mai multe societăți comerciale nou constituite toate
activele și pasivele sale în schimbul alocării către
acționarii societății comerciale divizate de acțiuni la
societățile comerciale beneficiare și, eventual, al unei
plăți în numerar de maximum 10 % din valoarea
nominală a acțiunilor alocate sau, în absența acesteia,
din echivalentul lor contabil.
(2) Se aplică articolul 90 alineatul (2).
Articolul 151. Efectele divizării [18].
(1) O divizare are următoarele efecte ipso jure și
simultan:
(a) transferul, atât între societatea comercială
divizată și societățile comerciale beneficiare, cât și în
ceea ce privește terții, a tuturor activelor și pasivelor
societății comerciale divizate către societățile
comerciale beneficiare; la efectuarea acestui transfer,
activele și pasivele sunt divizate conform alocării
prevăzute în proiectul de divizare sau la articolul 137
alineatul (3);
(b) acționarii societății comerciale divizate devin
acționari ai uneia sau mai multora dintre societățile
comerciale beneficiare în conformitate cu alocarea
prevăzută în proiectul de divizare; (c) societatea
comercială divizată încetează să mai existe.
(2) Nici o acțiune la una dintre societățile
comerciale beneficiare nu este schimbată pentru acțiuni
la societatea comercială divizată deținute:
(a) de către societatea comercială beneficiară în
cauză, direct sau prin intermediul unei persoane
acționând în nume propriu, dar în contul societății
comerciale; sau
(b) de către societatea comercială divizată în sine,
direct sau prin intermediul unei persoane acționând în
nume propriu, dar în contul societății comerciale.
(3) Dispozițiile menționate anterior nu aduc
atingere legislațiilor statelor membre care impun
îndeplinirea unor formalități speciale pentru ca
transferul anumitor active, drepturi și obligații ale
societății comerciale absorbite să fie opozabil terților.
Societatea sau societățile comerciale beneficiare cărora
le sunt transferate astfel de active, drepturi și obligații
în conformitate cu proiectul de divizare sau cu articolul
137 alineatul (3) pot îndeplini aceste formalități ele
însele; cu toate acestea, legislațiile statelor membre pot
permite unei societăți comerciale divizate să continue
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îndeplinirea acestor formalități pentru o perioadă
limitată care, cu excepția unor cazuri excepționale, nu
poate fi stabilită la mai mult de șase luni de la data la
care divizarea produce efecte.
Articolul 153.Condiții privind nulitatea divizării
[19].
(1) Legislațiile statelor membre pot adopta dispoziții
privind nulitatea divizărilor doar în conformitate cu
următoarele condiții:
(a) nulitatea trebuie pronunțată prin hotărâre
judecătorească;
(b) divizările care produc efecte în temeiul
articolului 149 sunt declarate nule doar dacă
legalitatea lor nu a făcut obiectul controlului preventiv
judecătoresc sau administrativ, dacă nu au fost
întocmite sau certificate în forma juridică adecvată sau
dacă se arată că decizia adunării generale este nulă sau
poate fi anulată în conformitate cu dreptul intern;
(c) procedurile de anulare nu sunt inițiate după
expirarea unui termen de șase luni de la data la care
divizarea este opozabilă persoanei care invocă nulitatea
sau dacă situația a fost rectificată;
(d) dacă un defect care poate conduce la anularea
unei divizări poate fi remediat, instanța competentă
acordă societăților comerciale implicate un termen
pentru rectificarea situației;
(e) hotărârea de anulare a unei divizări se publică
în modul prevăzut de legislația fiecărui stat membru în
conformitate cu articolul 16;
(f) dacă legislația unui stat membru permite
contestarea unei astfel de hotărâri de către terți,
contestația poate fi făcută doar în termen de șase luni
de la publicarea hotărârii în modul prevăzut de titlul I
capitolul III;
(g) hotărârea de anulare a unei divizări nu
afectează prin ea însăși valabilitatea obligațiilor în
sarcina sau în beneficiul societăților comerciale
beneficiare angajate înainte de publicarea hotărârii și
după data prevăzută la articolul 149;
(h) fiecare dintre societățile comerciale beneficiare
este răspunzătoare pentru obligațiile născute după data
de la care divizarea produce efecte și înainte de data
publicării hotărârii de anulare a divizării. Societatea
comercială divizată este, de asemenea, răspunzătoare
pentru aceste obligații; statele membre pot prevedea
limitarea acestei răspunderi la cota din activul net
transferată către societatea comercială beneficiară în
sarcina căreia cad obligațiile în cauză.
(2) Prin derogare de la alineatul (1) litera (a) de la
prezentul articol, legislația unui stat membru poate să
prevadă, de asemenea, pronunțarea nulității unei
divizări de către o autoritate administrativă, dacă o
astfel de decizie poate fi contestată în instanță.
Alineatul (1) literele (b), (d), (e), (f), (g) și (h) de la
prezentul articol se aplică prin analogie autorității
administrative. Această procedură de anulare nu poate
fi inițiată după expirarea unui termen de șase luni de la
data prevăzută la articolul 149.
(3) Dispozițiile menționate anterior nu aduc
atingere legislațiilor statelor membre privind nulitatea
unei divizări pronunțată ca urmare a unui alt tip de
control decât cel preventiv judecătoresc sau
administrativ al legalității.”
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Codul civil al Republicii Moldova (art. 204), la nivel
de drept comun, nu dă noțiunea de reorganizare a
persoanei juridice, dar stabilește că reorganizarea
persoanei juridice are loc prin fuziune, dezmembrare și
transformare, unde fuziunea se produce prin contopire
și absorbție, iar dezmembrarea prin separare și divizare.
Reorganizare de fuziune are loc prin absorbție și
contopire (art. 208 Cod civil RM).
Ca efect al fuziunii prin absorbție entitatea absorbită
se dizolvă fără a intra în lichidare, iar totalitatea
drepturilor și obligațiilor acesteia se transferă integral
către societatea comercială absorbantă. Ca urmare a
fuziunii prin contopire, are loc dizolvarea tuturor
entităților participante la acest tip de reorganizare fără a
intra în procedura de lichidare (art. 223 alin. 2, Cod civil
RM) și transferul drepturilor și obligațiilor patrimoniale
ale acestora către entitatea nou formată. Membrilor
societăților comerciale participante la reorganizare, atât
în cazul fuziunii prin absorbție cât și în cazul fuziunii
prin contopire, li se repartizează participațiuni în
societatea comercială absorbantă sau care se înființează,
iar dacă este prevăzut li se achită o sultă de cel mult
10% din valoarea nominală sau din valoarea contabilă a
participațiunii astfel repartizate. În unele cazuri,
reorganizarea prin fuziune poate fi condiționată de
permisiunea organului de stat competent, de exemplu de
către Consiliul Concurenței [20], scopul activității
căruia este „asigurarea respectării legislației în domeniul
concurenței, prin actul de preîntâmpinare a practicilor
anticoncurențiale, înlăturarea încălcărilor concurențiale,
promovarea și creșterea culturii concurențiale”, care au
menirea de a menține un mediu concurențial loial.
Reorganizarea prin dezmembrare (art. 214, Cod civil
al RM) are loc prin divizare și separare. În rezultatul
divizării, societatea comercială divizată își încetează
existența fără a intra în procedura de lichidare (art. 223
alin. 2, Cod civil RM), iar totalitatea drepturilor și
obligațiilor se transmit către entitățile care iau astfel
ființă. În cazul reorganizării de dezmembrare prin
separare, are loc detașarea unei părți din patrimoniul
unei entități care continuă să activeze, și transmiterea
acestui patrimoniu detașat către una sau câteva entități
care activează sau care iau naștere în baza patrimoniului
dat. Ca și în cazul reorganizării prin fuziune, în cazul
dezmembrării
entității,
membrilor
societăților
comerciale participante la reorganizare le sunt
repartizate participațiuni în societatea comercială către
care sunt transferate drepturile și obligațiile celei supuse
reorganizării sau li se achită o sultă dacă este prevăzut,
dar valoarea sultei nu poate fi mai mare de 10% din
valoarea nominală sau din valoarea contabilă a
participațiunii repartizate astfel.
La nivel de drept comun, Codul civil al României
[21]dă noțiunea de reorganizare a persoanei juridice
unde indică că: „reorganizarea persoanei juridice este
operaţiunea juridică în care pot fi implicate una sau mai
multe persoane juridice şi care are ca efecte înfiinţarea,
modificarea ori încetarea acestora”. Modurile de
reorganizare ale persoanei juridice sunt: fuziunea,
divizarea și transformarea.
Reorganizarea prin fuziune are loc prin contopire și
absorbție, și ca și conform prevederilor Codului civil al
Republicii Moldova, fuziunea prin absorbție prezumă

absorbția unei entități d către o altă entitate, iar ca
urmare patrimoniul celei absorbite se transferă către cea
care o absoarbe, iar în cadrul fuziunii prin contopire,
drepturile și obligațiile entităților participante se
transferă către entitatea nou înființată. În ce privește
termenul de reorganizare de dezmembrare prin divizare
și separare (art. 214 Cod civil RM), în Codul civil al
României (art.236) îl regăsim ca reorganizare prin
divizare, care poate fi totală sau parțială.
Reorganizarea prin divizare totală din legislația română
este respondentă într-o oarecare măsură reorganizării de
dezmembrare prin divizare din legislația Republicii
Moldova, și are loc prin împărțirea întregului
patrimoniu al unei societăți comerciale, nu doar între
două sau câteva care iau ființă în urma divizării totale,
dar și între care deja existau la momentul reorganizării.
Iar reorganizarea de divizare parțială conform legislației
române, este la fel într-o oarecare măsură respondentă
dezmembrării prin separare din legislația Republicii
Moldova, și „constă în desprinderea unei părţi din
patrimoniul unei persoane juridice, care continuă să
existe, şi în transmiterea acestei părţi către una sau mai
multe persoane juridice care există sau care se
înfiinţează în acest mod”. Patrimoniul persoanei juridice
reorganizate prin divizare totală se transmite către
persoanele juridice dobânditoare în proporțiile stabilite
în actul care a dispus divizarea, iar patrimoniul
persoanei juridice reorganizate prin divizare parțială se
micșorează în măsura părții de patrimoniu transmis.
În cadrul articolului dat am specificat conceptul,
conținutul și urmările reorganizării prin fuziune și
dezmembrare a societăților comerciale prin prisma

legislației Uniunii Europene, legislației Republicii
Moldova și a României, prin faptul unei idei comune și
ordonate, care reflectă un șir de caracteristici cât și
obiectivele față de care aceste însușiri sunt esențiale.
În final vreau citez unele dintre prevederile
Preambul-ului Acordului de asociere între Republica
Moldova, pe de o parte, și Uniunea Europeană și
Comunitatea Energiei Atomice și statele membre ale
acestora:
„- AVÂND ÎN VEDERE valorile comune ș i
legăturile strânse dintre părț i, stabilite î n trecut prin
Acordul de parteneriat ș i cooperare între Comunităț ile
Europene ș i statele lor membre, pe de o parte, ș i
Republica Moldova, pe de altă parte, ș i care se dezvoltă
î n cadrul politicii europene de vecinătate ș i al
Parteneriatului estic, ș i recunoscând dorinț a comună a
părț ilor de a-ș i dezvolta, de a-ș i consolida ș i de a-ș i
extinde î n continuare relaț iile lor;
- RECUNOSCÂND că Republica Moldova, fiind o
̆
ț ara europeană, are o istorie comună ș i î mpărtăș eș te
valori comune cu statele membre ș i se angajează să
pună î n aplicare ș i să promoveze aceste valori, care
reprezintă o sursă de inspiraț ie pentru alegerea
europeană a Republicii Moldova;
- RECUNOSCÂND importanț a planului de acț iune
î n cadrul politicii europene de vecinătate al UE Republica Moldova, adoptat î n februarie 2005, î n ceea
ce priveș te consolidarea relaț iilor UE - Republica
Moldova ș i sprijinirea accelerării procesului de reformă
ș i de apropiere legislativă î n Republica Moldova,
contribuind astfel la integrarea economică treptată ș i la
aprofundarea asocierii politice” [22].
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CAUZELE ŞI PROFILACTICA PRUNCUCIDERII ÎN CONTEXTUL MEDICINII LEGALE
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REZUMAT
Pruncuciderea este un fenomen cunoscut din antichitate, iar în perioadele ulterioare fenomenul este diminuat la nivel
de stat prin legi aspre. Totuși, pruncuciderea rămâne a fi răspândită, în special, în țările în curs de dezvoltare. Medicinii
legale îi revine cel mai important rol în stoparea fenomenului pruncuciderii. Scopul acestui articol este analiza stării
actuale a pruncuciderii, determinarea cauzelor și a măsurilor de profilactică. În lucrare sunt analizate detaliat conceptul
de pruncucidere, istoricul fenomenului pruncuciderii și specificul pruncuciderii în condițiile globalizării informaționale.
Un accent deosebit este plasat pe identificarea și descrierea cauzelor pruncuciderii, precum și pe măsurile de
profilactică.
Cuvinte-cheie: medicina legală, pruncucidere, mamă pruncucigașă, drept penal, avort.
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CAUSES AND PROFILACTICS OF INFANTICIDE IN THE CONTEXT OF LEGAL MEDICINE
OSTROVARI Petru,
PhD in medicine, Associate professor,
University of European Studies of Moldova
BALTAGA Victor,
SLIUROVSCHII Eugeniu,
MA în law
SUMMARY
Infanticide is a well-known phenomenon of ancient times, but in subsequent periods, the phenomenon is diminished
at the state level by harsh laws. However, the infanticide remains widespread, been practically especially in developing
countries. Forensic medicine plays the most important role in stopping this phenomenon. The purpose of this article is
to analyze the current state of the infanticide, to determine causes and prophylactic measures. The paper analyzes in
detail the concept of infanticide, the history of the phenomenon and specificity of infanticide in the conditions of
information globalization. Particular emphasis is placed on identifying and describing the actual causes of infanticide,
as well as on prophylactic measures.
Key words: forensic medicine, criminal offender, criminal mother, criminal law, abortion
Introducere. Mass-media locală abundă în noutăți
cu detalii descriptive referitor la cazurile de
pruncucidere și plata pentru ele, dar nu și a cauzelor
care conduc la re-apariția acestui fenomen cunoscut în
anticitate. În Dreptul penal pruncuciderea este
considerată o crimă, săvârșită de mama pruncucigașă.
Săvârșirea acestei crime este pedepsită cu privațiune de
liberate.
Sunt frecvente știrile despre omorul copiilor minori.
Spre exemplu, Echipa 902 relatează că în anul 2018, în
Republica Moldova, ar fi decedat cel puțin 46 de copii,
dintre care în 9 cazuri a fost vorba despre suicid, 4 copii
omorâți, alți 19 au decedat în accidente rutiere, iar 15 sau înecat. Nu este clar dacă copii omorâți erau prunci
sau nu.
În Republica Moldova nu există o statistică care ar
permite analiza datelor referitor la omorul copiilor nounăscuți și a identifica cauzele. În Europa se fac încercări
tot mai îndrăznețe de a incrimina pruncuciderii o
abordare complexă și multiaspectuală echivalată cu
omorul intenționat. În Romania, spre exemplu,
pruncuciderea este considerată o infracțiune gravă de
omor care rezultă cu moartea copilului nou-născut.
Pedeapsa este condiționată de modul în care a fost
constatată existența infracțiunii, identificată persoana
care a cauzat/a săvârșit pruncuciderea și determinată
starea psihică și fizică a făptașului la momentul
săvârșirii infracțiunii. Detaliat este constatată legătura
de cauzabilitate între starea psihică și fizică a
pruncucigașului și împrejurimile în care a fost săvârșită
infracțiunea.
În legislația Republicii Moldova pruncuciderea este
considerată o infracțiune de omor cu circumstanțe
atenuante. Circumstanțele sunt analizate în raport cu
factorii obiectivi și subiectivi care au condus la

pruncucidere. Totuși, cauzele sunt analizate în
metodologia liniară, fapt care nu permite de a lua în
considerație sau minimalizează influența factorilor
externi, precum globalizarea, ecologia, virtualizarea etc.
Prin urmare, în condițiile extinderii rapide a globalizării
informaționale natura factorilor externi determină
capacitatea de decizie.
Scopul acestui articol este de a sesiza opinia publică
referitor la rolul și importanța medicinii legale în
diminuarea fenomenului pruncucideri. Pentru realizarea
scopului au fost stabilite următoarele obiective:

descrierea conceptului de pruncucidere în
contextul medicinii legale,

descrierea practicii de pruncucidere din
perspectivă istorică,

analiza datelor empirice și argumentarea
prezenței fenomenului copiilor nedoriți de părinții
biologici ca predecesor al fenomenului pruncuciderii
(situația Republicii Moldova),

descrierea cauzelor pruncuciderii

identificarea măsurilor de profilactică a
pruncuciderii.
Ipoteza cercetării: dacă cauzele adevărate ale
pruncuciderii vor fi identificate în contextul medicinii
legale, atunci vor putea fi stabilite mai exact măsurile
de profilactică a acestui fenomen.
Ipoteza cercetării este validată prin metode de
documentare, analiză și sinteză a datelor și informațiilor
din diverse surse.
Copiii nedoriți de părinții săi biologici. Conform
datelor Biroului Național de Statistică din Republica
Moldova în perioada 2007-2017 la 100 de copii născuții
vii numărul întreruperilor de sarcină s-a diminuat
considerabil (Fig.1).
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Fig. 1. Diminuarea numărului total a întreruperilor de sarcină în perioada 2007-2017
În
aceiași
perioadă,
numărul
avorturilor
adolescentelor până la 15 ani a crescut. Analiza datelor,
prezentate în Figura 2, permite a afirma că există un șir

de cauze necunoscute care determină adolescentele să ia ușor decizia de a întreține relații sexuale și, ca urmare,
a întrerupe sarcinile nedorite sau a abandona copilul.

Fig. 2. Creșterea numărului de avorturi a tinerilor de până la 15 ani
Se pare ca valorile societății axate pe
responsabilitate față de viața și sănătatea proprie și a
apropiaților au rămas blocate în secolul trecut.
Care este cauza acestor decizii iresponsabile?
Tema pruncuciderii în medicina legală.
Neologismul termenului francez “infanticid”, cunoscut
și ca pruncucidere, neonaticid sau uciderea copilului
nou-născut se referă la uciderea unui copil sau uciderea
propriului copil. În Enciclopedia Medicală acest termen
este definit ca “uciderea de către mama a copilului său
în timpul nașterii sau imediat după naștere” [1].
În
medicina
legală
pruncuciderea
este
conceptualizată diferit în dependență de graviditatea
faptei. Astfel, pruncuciderea activă se referă la situațiile
în care infanticidul se produce în rezultatul violenței, iar
pruncuciderea pasivă se referă la părăsirea deliberată a
nou-născutului imediat după naștere.
În medicina legală pruncuciderea este studiată din
perspectiva și în raport cu prevederile dreptului penal.
În Notele de Curs la disciplina Medicina Legală,
semnate de Silvia Cheianu (2014), se afirmă că
pruncuciderea se referă la "uciderea copilului nou
născut, săvârșită imediat după naștere,de către mama
aflată într-o stare de tulburare pricinuită de naștere.
Pruncuciderea este un omor atenuat cu o pedeapsă mai
28

mică decât omorul calificat.
Expertiza medico-legală a cadavrului copilului nounăscut are ca scop stabilirea parametrilor indicativi ai
stării de nou-născut, gradul de dezvoltare, și viabilitatea
fătului. Odată stabilită vârsta copilului, dar și a
posibilității de a se fi născut viu, sunt stabilite dovezi
care confirmă instalarea vieții extrauterine (de exemplu,
prezența actului respirator). Durata vieții extrauterine
este stabilită în raport cu modificările morfo-funcționale
care survin după nașterea nou-născutului.
Expertiza medico-legală apreciază dacă nounăscutului i-au fost sau nu acordate îngrijiri după
naștere, dacă mama a avut sau nu posibilitatea de a oferi
îngrijiri, precum și dacă moartea a fost neviolentă (din
cauze patologice) sau violentă (accidentală sau
criminală).
Medicina legală este preocupată și de expertiza
femeii pruncucigașe. În acest scop este utilizat întreg
arsenalul mijloacelor de investigație, precum examenul
clinic
general
cu
evidențierea
modificărilor
caracteristice gravidității, examenul genital, examinări
de laborator, examenul produselor și obiectelor găsite la
locul nașterii, examinarea psihiatrică etc.
Un rol important revine examenului medico-legal la
locul nașterii. În urma unui astfel de examen se

identifică indiciile referitor la condițiile nașterii (astfel
ca locuri izolate, naștere precipitată, hemoragii mari,
autoasistenţă etc.).
Datele obținute în urma expertizei medico-legale
reprezintă dovada cauzei complexe care a contribuit la
schimbarea comportamentului decizional a mamei
pruncucigașe. În același timp, în expertiza medicolegală nu se i-au în calcul cauzele indirecte, precum
procesele demografice, condițiile materiale de trai,
deplasările peste hotare a soțului / soției, cultura
familiei, rata mare a divorțurilor, dorința de carieră,

comportamentul și starea psihică a membrilor familiei /
rudelor apropiate / persoanelor care locuiesc în aceiași
casă / curte / sat / comunitate, alcoolismul, liberalismul
sexual al tinerilor / părinților etc. Toate acestea pot
influența deciziile și, respectiv, comportamentul mamei
pruncucigașe.
În confirmarea acestor idei prezentăm următoarele
date.
1) Durata medie a căsătoriei până la divorț este de
11-12 ani (figura 3).

Fig. 3. Dinamica duratei medii a căsătoriei
2)

Un număr mare de divorțuri a căsătoriilor

încheiate după 20 de ani (figura 4).

Fig. 4. Dinamica divorțurilor încheiate după mariaj de 20 ani

Acest indicator poate afecta deciziile tinerilor care
tocmai sunt la vârsta adolescenței și, respectiv, la faza
începerii relațiilor sexuale.
Practicarea
pruncuciderii:
scurt
istoric.
Infanticidul a fost practicat pe scară largă în multe
culturi antice ca mijloc de combatere a nașterii. Primele
exemple de infanticid sistematic datează din epoca
pietrei. Conform studiului realizat de Joseph Beardsell,
procentul de pruncucidere din numărul total de nașteri
în perioada neolitică a variat între 15% și 50% [2].

Ulterior se observă o tendință către distrugerea selectivă
a sugarilor de sex feminin: potrivit cercetătorilor,
aproximativ 50% dintre fetele nou-născute au fost ucise
în timpul paleoliticului [3, 4]. Adesea, copiii erau pur și
simplu lăsați în locuri nelocuite, unde mureau de
epuizare și hipotermie.
Tradiția sacrificării copiilor a existat la multe
popoare antice, fiind deosebit de frecvente în Orientul
Mijlociu. Grecii antici considerau jertfele pentru copii
barbare [5], însă practica uciderii copiilor nou-născuți
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(în special a copiilor ilegitimi) nu era considerată ceva
neobișnuit. De cele mai dese ori copiii nelegitimi erau
lăsați în locuri nesupravegheate, unde mureau de foame
și frig. Decizia de pruncucidere, de regulă, era luată de
tatăl familiei sau de consiliul bătrânilor.
În opinia lui Koehler [6] infanticidul constituie un
subiect important pentru cercetare pentru specialiștii din
științele sociale. Creșterea ratei pruncuciderii după 1850
constituie un indicator al industrializării rapide care nu
poate fi analizat în lipsa analizei conjuncturii
evenimentelor globale care se produc în societate.
Infracțiunea de pruncucidere. În Republica
Moldova pruncuciderea este considerată o infracțiune.
„Infracțiunea de pruncucidere (cunoscută şi ca
neonaticid sau uciderea copilului nou-născut) prezintă
un interes științifico-practic deosebit, deoarece se
consideră a fi un fenomen infracțional extrem de vechi,
dar, din păcate, până în prezent întâlnit în special în
tarile suprapopulate şi sărace [7].
Una din cauzele care diminuează cauzele acestei
fapte și, respectiv, protejează mama ucigașă a copilului
nou-născut de o pedeapsă mult prea dură sunt

considerate tulburările psihice și fizice. Astfel, articolul
147 din Codul Penal al Republicii Moldova este
denumit Pruncucidere. “Omorul copilului nou-născut,
săvârșit în timpul nașterii sau imediat după naștere de
către mama care se afla într-o stare de tulburare fizică
sau psihică, cu diminuarea discernământului, cauzată de
naștere, se pedepsește cu închisoare de până la 5 ani”
[8].
Problematica pruncuciderii în medicina legală.
Medicina legală este preocupată de fundamentarea
justiției sau explicarea obiectivă a unor cauze judiciare
de natură Bio-medicală. Medicina legală are ca scop
primar aflarea adevărului. Unul din obiectivele
medicinii legale este utilizarea cunoștințelor și
metodelor medico-biologice de investigații pentru a
soluționa problemele sociale în practica de drept [9, 10,
11].
Medicina legală este ghidată de principii,
fundamentul cărora este modelul sistemic de cauzăefect. Ipotetic, în cazul pruncuciderii nu există o singură
cauză,
dar
mai
multe
(fig.5).

Cauza 2

Cauza 3

Cauza 1
MOTIV

Cauza N

DECIZIE
Fig. 5. Modelul complex cauză - efect
Prin cauză se subînțelege complexul de fenomene
sau fenomenul care preced (-e) un alt fenomen. Cauzele
pot fi interne și externe și depind de condiția / situația /
împrejurimea în care au fost săvârșite. Condiția
săvârșirii
pruncuciderii
este
determinată
de
circumstanțele sau/și conjuncturile care au determinat
mama / părinții copilului să i-a o astfel de decizie.
Cauzele pruncuciderii sunt numeroase. Pentru a
explica cauzele pruncuciderii, S. Botnaru [12] distinge
două categorii de fapte, săvârșite ca rezultat al unor
tulburări
psihice
asociate
cu
diminuarea
discernământului:
1) omoruri intenționate a nou născuților săvârșite
cu discernământ diminuat, inclusiv şi pruncucideri;
2) omoruri şi vătămări intenționate săvârșite cu
discernământ diminuat, inclusiv în urma provocării stări
de tulburare psihică.
Dintre cauzele enumerate se evidențiază:
cauzele materiale (“inculpata arătând că după
naștere a săvârșit fapta, deoarece nu dorea ca pruncul să
rămână în viață, neavând posibilități materiale de a-l
întreține” [12, p. 31]);
cauze psihologice (stări psihofizice anormale
determinate de graviditatea neașteptată sau/și nedorită);
cauze sociale („inculpata a născut la domiciliu,
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neasistată” [12, p. 31]);
cauze determinate de lipsa cunoștințelor în
educația sexuală și psihologia familiei (“inculpata,
însărcinată în luna a noua, a plecat de acasă … la târgul
săptămânal … însoțită de sora şi de mama sa să
cumpere un sac cu porumb” [12, p. 31]);
cauze determinate de educația adulților
(“inculpata a născut un copil în locuința părinților săi,
pe care, la scurt timp după naștere, l-a strangulat şi i-a
provocat un traumatism craniu-cerebral” [12, p. 31]);
stresul acut biologic și psihologic (“capacitatea
psihică de apreciere critică asupra conţinutului şi
consecinţelor social-negative ale faptei” [12, p. 31]);
frica/rușinea de a cere ajutor pentru a
soluționa o problema delicată și indiferența celor din jur
(“şi-a dat seama că este însărcinată când era în luna a
IV-a şi copilul a mișcat. S-a hotărât, însă, să nu spună
nimănui” [12, p. 31]).
Profilactica pruncuciderii. Medicina legală clasică
(tradiționistă) nu este preocupată de sensibilizarea sau
educarea populației în scopul prevenirii sau
minimalizării riscurilor pruncuciderii. În același timp,
această atribuție este pe larg aplicată în UE. Cele mai
importante soluții se referă la accentuarea importanței
educației sexuale a tinerilor cu scopul de a preveni sau a

diminua fenomenul pruncuciderii.
Unul din obiectivele medicinii legale este explicarea
comprehensivă a problemelor și mecanismelor sociale
care necesită implicații medicale și juridice. Pe această
cale medicina legală oferă sprijinul științific necesar
pentru soluționarea cazurilor de pruncucidere și
prevenirea acestora. În același timp, este necesar ca
medicina legală să se preocupe și de educarea mamelor
care se află în zona de risc.
Un rol aparte revine serviciilor de asistență socială
care are misiunea de a identifica familiile socialvulnerabile și a acorda ajutorul necesar persoanelor care
locuiesc în condiții suspecte, în special, în situațiile în
care mediul familial este afectat de starea psihologică /
fiziologică / afectivă a unui membru / membri de
familie, rudă apropiată etc. care locuiesc în același
mediu.
Omul este o ființă socială. Comportamentul și
motivația intrinsecă sunt determinate de specificul
mediului și, respectiv, de comportamentul indivizilor
care se află în acest mediu. Totuși, dacă o persoană nu
are capacitatea necesară de a lua decizii adecvate, ea se
comportă într-un mod egoist și copie comportamentul
altor ființe mai puțin conștiente de rezultatul deciziilor.
Profilactica pruncuciderii ar putea fi mai eficace
dacă se vor analiza detaliat cauzele care conduc la
motivul de bază care invocă decizia de pruncucidere.
Sinteza acestor cauze și elaborarea unui model lucrativ

din perspectiva impactului globalizării informaționale ar
favoriza factorii de decizii să investească în educația
non-formală pentru a preveni răspândirea cazurilor de
pruncucidere și avort, în special, la vârsta adolescenței,
unde riscul este major.
Concluzii. Medicina legală este un domeniu
preocupat de realitatea faptică obiectivă și, respectiv,
oferă un serviciu inedit cauzei nobile de identificare a
adevărului. În condițiile globalizării informaționale
cauza deciziei de pruncucidere nu poate fi analizată în
abordare simplistă. Este necesar de a lua în calcul
influența complexă a tuturor factorilor externi și a
intensifica măsurile de profilactică, în special, a
tinerilor.
În expertiza medico-legală trebuie să se țină cont
nu doar de condițiile în care a fost săvârșită fapta de
pruncucidere și de starea psihică și fizică a mamei
pruncucigașe, dar și de influența factorilor externi care
au schimbat ireversibil mediul de habitat al tinerilor de
astăzi.
Un rol aparte revine informării factorilor de
decizie despre schimbările globale care s-au produs
ireversibil în mediul de habitat al omului contemporan.
Comprehensiunea complexității cauzelor ar permite
identificarea adevăratei cauze și, respectiv, ar preveni
evoluția și răspândirea în masă a fenomenului de
pruncucidere.
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CZU 343.1
BĂNUIALA REZONABILĂ ȘI ACTUL DE SESIZARE
PÂNTEA Andrei,
doctor în drept, conferențiar universitar interimar,
USEM
REZUMAT
Bănuiala rezonabilă și actul de sesizare prin prisma procesului penal, reprezintă două noțiuni interdependente, care
în esență determină conturarea temeiului răspunderii penale. Chiar dacă, mai întâi apare bănuiala rezonabilă, aceasta nu
ar avea prea mare valoare fără o formă și un conținut expus în modul corespunzător în actul de sesizare, potrivit
procedurii penale. Totodată, momentul apariției atât a bănuielii rezonabile cât și a întocmirii actului de sesizare este
determinat de anumiți factori, cum ar fi calitatea percepției acestor noțiuni de către așa zisul ,,observator obiectiv”, care
uneori, în virtutea capacităților sale intelectuale, a gradului de pregătire profesională, etc., creează mari semne de
întrebare privind interpretarea existenței sau inexistenței bănuielii și în special a cele rezonabile, lăsând loc pentru
aplicarea dublelor standarde, ceia ce grav afectează imaginea actului de justiție. În context, tot de acest ,,observator
obiectiv” depinde și încetarea temeiului răspunderii penale, prin prisma epuizării sau a neconfirmării bănuielii
rezonabile la o anumită etapă a procesului penal, de curajul acestuia de a recunoaște dispariția acesteia pe parcursul
procesului penal, atunci când a fost epuizată posibilitatea verificării tuturor probelor.
Cuvinte-cheie: legislație, organul de urmărire penală, procuror, judecător, bănuială rezonabilă, privare de libertate,
mandat de arestare, Convenția Europeană pentru Drepturile Omului (CEDO), Curtea Europeană Pentru Drepturile
Omului (CtEDO).

THE REASONABLE DOUBT AND THE NOTIFICATION OF OFFENCE
PÂNTEA Andrei,
PhD in Law, Associate professor,
University of European Studies of Moldova
SUMMARY
The reasonable doubt and the notification of offence through the criminal proceedings are two interdependent
notions, which essentially outline the grounds of criminal liability. Even if, usually the reasonable doubt appears first of
all, it would not have much value without displaying a properly notification of offence of form and content, according
to the criminal procedure legal framework. At the same time, the moment of the occurrence of both the reasonable
doubt and the elaboration the notification is determined by certain factors, such as the quality of understanding of these
notions by the so-called "objective observer", which sometimes, by virtue of its intellectual capabilities, of the degree of
his/her professional training, etc., generates questions regarding the interpretation of the existence or non-existence of
the doubts and especially of its reasonableness, leaving room for double standards, which can seriously affect the act of
justice. In same line of ideas, it depends on this „objective observer” also when it comes to the disappearance of the
grounds of criminal liability, through the exhaustion or non-confirmation of the reasonable doubt at a certain stage of
the criminal proceedings, the legal professional’s courage to acknowledge the disappearance of the grounds during the
criminal trial, when all other means to gather evidence were exhausted.
Key words: legislation, criminal prosecution body, prosecutor, judge, reasonable suspicion, deprivation of liberty,
arrest warrant, European Convention for Human Rights (ECHR), European Court for Human Rights (ECHR).
Abordarea conceptuală a bănuielii rezonabile în
dreptul procesual penal, determinarea
limitelor,
efectelor și specificului acesteia la diferite etape ale
procesului penal, prin prisma legislației Republicii
Moldova în domeniu, a altor state și a jurisprudenței
CtEDO, relevă elementele esențiale ale bănuielii
rezonabile, corelaționarea bănuielii rezonabile cu
instituția bănuitului, cu temeiul urmăririi penale,cu
dreptul la apărare, cu alte principii ale procesului penal
și are ca scop perfecţionarea şi eficientizarea cadrului
procesual-penal [1].
Actul de sesizare, prin prisma art.262-263 Cod
procedură penală al Republicii Moldova ca punct de
declanșare a unei investigații procesual-penale, solicită
inițial prezența unei bănuieli privind existența unei
faptei care a adus un anumit prejudiciu persoanei fizice
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sau juridice, adică necesită o bănuiala inițială precum că
a-r fi fost comisă o anumită infracțiune. Autodenunțarea
se raportează la subiectul infracțiunii. Și în acest caz
existența bănuielii privind comiterea infracțiunii este
obligatorie. După înregistrarea actului de sesizare,
investigatorul va purcede la verificarea bănuielii, care
ori va deveni rezonabilă, ori prin epuizarea ei va
condiționa circumstanțe care exclud urmărirea penală
[2].
Traseul bănuielii inițiale, expuse în actul de sesizare,
pe care aceasta (bănuiala) sau bănuiala rezonabilă
ulterior, îl parcurge dea lungul procesului penal, nu este
unul determinat. El poate suferi schimbări în dependență
de avansarea investigației, verificarea probatoriului, la
orice fază a procesului penal.
Pentru a identifica acele momente de transformare a

bănuielii expuse în actul de sesizare, dat fiind faptul că
orice faptă infracțională se raportează la o persoană
concretă, vom încerca să abordăm studiul nostru și
prin prisma bănuitului, suspectului.
Cea mai aspră măsură preventivă care poate fi
aplicată în cadrul unui proces penal faţă de bănuit,
învinuit şi inculpat este arestul preventiv şi arest la
domiciliu. Aplicarea acestor măsuri preventive necesită
o atenţie deosebită din partea organelor de urmărire
penală şi a instanţelor de judecată. Aplicarea măsurilor
preventive arestul şi arestul la domiciliu afectează
drepturile şi libertăţile fundamentale ale cetăţenilor,
garantate de Constituţia Republicii Moldova (art. 25
„Libertatea individuală şi siguranţa persoanei”) [3].
Conceptul „bănuielii rezonabile” a fost inclus în
legislația procesual-penală doar ca un standard de
îndeplinit la începerea urmăririi penale. Bănuiala
rezonabilă că a fost comisă o infracțiune presupune
existența unor fapte și/sau informații care ar convinge
un observator obiectiv că persoana în cauză ar fi comis
o infracțiune. Cu toate acestea, ceea ce poate fi
considerat ca fiind „rezonabil” va depinde de toate
circumstanțele cazului particular. Tratamentul bănuielii
rezonabile în jurisdicția CtEDO se face prin prisma
articolului 5 al CEDO, care garantează dreptul la
libertate şi siguranţă.
Existenţa unei bănuieli rezonabile - art. 5 § 1 lit. c)
din Convenţie - permite lipsirea de libertate a unei
persoane doar dacă există o „bănuială rezonabilă” că
această persoană a săvârșit o infracţiune. Bănuiala
rezonabilă presupune existenţa faptelor sau a
informaţiilor care ar convinge un observator obiectiv că
persoana în cauză ar fi putut săvârși infracţiunea. Faptul
că o bănuială este presupusă cu bună-credinţă nu este
suficient, fapt demonstrat și de (Hotărârea Muşuc v.
Moldova, 6 noiembrie 2007) [4].
Îmbunătățirea sistemului juridic din Republica
Moldova se realizează, mai presus de toate, pentru a
consolida garanțiile drepturilor și libertăților
fundamentale ale omului în cadrul procedurilor penale,
și aduce în prim-plan problema statutului participanților
în procesul penal.
Din multitudinea participanților la un proces penal,
la moment, bănuitul este cel care ridică cele mai multe
întrebări, deoarece anume la etapa bănuielii, după cum
ne demonstrează practica, se încalcă cel mai des
drepturile persoanei. Principalul motiv este lipsa de
reglementare normativă a procedurii penale la etapa
bănuielii.
Modificările efectuate în ultimii ani în ceea ce
privește statutul bănuitului - precum: extinderea
dreptului la apărare, controlul jurisdicțional al reținerii,
ș.a. - nu au eliminat cauzele problemei. Bănuiala ca o
instituție a procesului penal, rămâne în esență o „pată
albă” în legislația procesual – penală.
Practica organelor de investigație a ridicat în
legătură cu conceptul de bănuială rezonabilă foarte
multe întrebări la care Codul de procedură penală nu
oferă răspunsuri. Vom enumera doar unele dintre ele.
Legea nu conține o definiție expresă a bănuielii,
oferindu-ne doar posibilitatea de a o concepe din
definiția bănuitului, prevăzută de art. 63 CPP al
Republicii Moldova: „Bănuitul este persoana fizică faţă

de care există anumite probe că a săvârşit o infracţiune
până la punerea ei sub învinuire” [5].
Această abordare a conceptului de bănuială nu
dezvăluie adevărata sa natură, în primul rând, pentru că
bănuiala este formulată prin intermediul constrângerii,
mai ales că nu constrângerea este cea care ar sta la baza
apariției bănuielii, ci invers - bănuiala poate impune o
măsură de constrângere. Pe de altă parte, reținerea
bănuitului și utilizarea unei măsuri de constrângere față
de acesta nu este exhaustivă tuturor situațiilor în care o
persoană cade sub suspiciunea organelor de urmărire
penală. Actuala lege procesual – penală nu menționează
punctele de referință de la care începe bănuială, ea nu
oferă un act juridic prin care unei persoane i se conferă
statutul de bănuit/calitate și greutatea specifică
probatoriului, ea nu conține exact începutul perioadei de
existență a persoanei bănuite, nu prevede forma de
scoatere de sub incidența bănuielii, dacă aceasta nu s-a
confirmat etc. Ca rezultat al imperfecțiunilor existente
în legislația procesual - penală, sunt afectate ambele
părți implicate la etapa de bănuire, atât autoritățile de
urmărire penală cât și persoana ce a fost bănuită.
Organele de urmărire penală completează vidul juridic
existent prin metodele și mijloacele generate de
practică, care, de cele mai multe ori, nu oferă eficiența
procedurii penale și nu îndeplinește cerințele de
protecție a drepturilor și intereselor individului, iar
persoana bănuită interacționează cu un oarecare
arbitrariu din partea organelor de drept. Necesitatea de
completare a cunoştinţelor deja existente şi efectuarea
de noi cercetări juridice, teoretice și practice legate de
geneză, esenţă, și formele de manifestare a bănuielii
rezonabile în cadrul societăţii contemporane determină
relevanţa subiectului tezei. Toate cele menţionate mai
sus au determinat actualitatea temei date.
Astfel, s-a constatat că bănuiala rezonabilă este
condiționată de conținutul și obiectivele activității
procesual-penale și are ca scop indicarea statutului, a
relației juridice stabilite între organul de urmărire
penală, pe de o parte, și cetățeanul pe de altă parte, în
cursul investigației preliminare privind implicarea
persoanei la infracțiune în circumstanțe care exclud
posibilitatea de a fi acuzată. Faptul respectiv rezultă din
cercetarea unui set de abordări teoretice și practice
privind examinarea bănuielii rezonabile în contextul
corelației dintre dreptul obiectiv și dreptul subiectiv,
uzul și abuzul de drept în contextul realizării dreptului.
De asemenea s-a constatat, că bănuiala rezonabilă
este condiționată de conținutul și obiectivele activității
procesual-penale și are ca scop indicarea statutului, a
relației juridice stabilite între organul de urmărire
penală, pe de o parte, și cetățeanul pe de altă parte, în
cursul investigației preliminare privind implicarea
persoanei la infracțiune în circumstanțe care exclud
posibilitatea de a fi acuzată.
Geneza bănuielii rezonabile, adică procesul de
formare a acesteia, legalizarea și verificarea într-un
anumit caz penal este un sistem logic de etape
succesive, care includ:
- recepționarea unei informații;
- analiza ei juridică;
- formarea bănuielii, adică identificarea elementelor
sale componente: fapta infracțională, comiterea acesteia
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de o persoană concretă și desigur vinovăția acestei
persoane.
- realizarea formală a bănuielii;
- verificarea bănuielii în scopul confirmării sau
infirmării ei.
Bănuiala rezonabilă reprezintă un element de bază a
procesului penal privind atragerea persoanei la
răspundere penală, deținând locul unei etape preliminare
și jucând rolul unei ipoteze rezonabile cu privire la
comiterea infracțiunii de persoana dată.
Bănuiala rezonabilă are unele proprietăți comune cu
acuzația:
- înaintarea față de bănuit a bănuielii, care de facto,
reprezintă afirmarea din partea organelor de drept a
implicării la comiterea faptei, cu indicarea încadrării
juridice a ei;
- existența unui statut special – cel de bănuit, cu o
poziție procesuală ce are multe similitudini cu cel de
acuzat;
- posibilitatea aplicării față de bănuit a unor măsuri
de constrângere;
- dreptul bănuitului, la fel ca și al acuzatului, la
apărare.
Motivele bănuielii sunt datele reale (informații) care
indică implicarea unei persoane la comiterea crimei. În
cadrul procedurii penale, temei pentru apariția unei
bănuieli rezonabile sunt: referința la o persoană în
decizia pentru pornirea urmăririi penale, autodenunțul,
prezența în cauza penală a probelor ce indică spre
individ ca participant al unei infracțiuni, existența unor
alte date ce dovedesc implicarea individului la
comiterea infracțiunii.
Alin.(1) art.63 CPP se propune a fi modificat și
completat cu pct.4) după cum urmează:
Art. 63.Bănuitul.
(1) Bănuitul este persoana fizică față de care există
anumite probe care conduc la existența unei bănuieli
rezonabile că a săvârșit o infracțiune până la punerea ei
sub învinuire. Persoana poate fi recunoscută în calitate
de bănuit prin următoarele acte procedurale:
1) procesul verbal de reținere;
2) ordonanța sau încheierea de aplicare a unei
măsuri preventive neprivative de libertate;
3) ordonanța de recunoaștere a persoanei în calitate
de bănuit;
4) ordonanța de pornire a urmăririi penale, când
aceasta a fost pornită în privința persoanei concrete sau
ordonanța
conține
indicii
temeinice
privind
identificarea persoanei concrete de comiterea faptei
infracționale.
La alin.(1) art.1 noţiunea şi scopul procesului penal,
trebuie modificate și completate după cum urmează:
(1) Procesul penal reprezintă activitatea organelor de
urmărire penală şi a instanţelor judecătoreşti cu
participarea părţilor în proces şi a altor persoane,
desfăşurată în conformitate cu prevederile prezentului
cod. Procesul penal se consideră început din momentul
sesizării sau autosesizării organului competent, care
conține o bănuială rezonabilă despre pregătirea sau
săvârşirea unei infracţiuni.
Pe de o parte, actul de sesizare, prin prisma
prevederilor art.262 Cod procedură penală, nu numai că
nu include bănuiala rezonabilă, ca element absolut
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necesar la săvârșirea sau pregătirea unei infracțiuni, dar
având un caracter imprevizibil, lasă aceasta la discreția
observatorului obiectiv, prin urmare, iarăși, lăsând loc
pentru duble standarde. Astfel, potrivit normei legale, în
cazul depistării nemijlocit de către lucrătorul organului
de urmărire penală, acesta întocmește un raport în care
expune circumstanțele depistate și dispune înregistrarea
infracțiunii [5].
Pe de altă parte, observatorul obiectiv decide
arbitrar, când el vede existența bănuielii rezonabile și
când trebuie să se autosesizeze. Sau trece cu vederea
anumite situații din care rezultă că au fost comise
anumite infracțiuni. În ultima perioadă de timp a luat
amploare fenomenul acuzațiilor publice televizate sau
prin alte mijloace de comunicare informațională în
masă, enunțate inclusiv de persoane publice, care nu
numai că comportă anumite riscuri de răspundere
penală, în cazul în care acestea nu ar corespunde
adevărului, fiind aduse la adresa actualilor sau foștilor
demnitari de stat, dar creează o practică negativă fără
precedent atunci când aceste denunțuri se mărginesc cu
dezorientarea maselor sociale și manipularea opiniei
publice, prin prisma intereselor politice și de grup la
adresa oponenților săi. Iar organul de urmărire penală
nu numai că nu verifică aceste denunțuri în baza
cadrului legal, la moment,
dar uneori se
,,autosesizează”, în dependență de interesele celor care
dictează situația, sau reacționează după o perioadă
considerabilă de timp, când deja nu mai există șanse de
conservare a probatoriului, doar imitând ,,actul justiției”
se aliniază la aceleași sau la alte interese de grup. Da,
este adevărat că societatea vrea să cunoască adevărul,
inclusiv ce ține de activitatea persoanelor publice
remunerate din contul contribuabilului. Însă, denunțurile
în care planează bănuiala rezonabilă asupra actelor de
corupție și conexe acestora, trebuie verificate fără
excepție și nu arbitrar, cu toate consecințele asumate de
către autorii acestor denunțuri, pe alocuri fără
posibilitatea verificării sursei. Numai astfel va fi posibil
de cultivat cultura juridică în societate, în spiritul
respectării drepturilor și libertăților omului, în spiritul
protecției dreptului la viața privată, etc. Însă, cetățeanul
trebuie să știe că el este protejat de oricare arbitrariu din
partea statului, inclusiv atunci când în privința lui a fost
declanșat un proces penal, iar agentul statului declară că
aceasta nu afectează drepturile și libertățile individului,
deoarece actul de sesizare nu conține în mod obligatoriu
o bănuială rezonabilă cu privire la comiterea
infracțiunii, iar urmărirea penală ulterior este pornită ,,în
rem”, termenul rezonabil al urmăririi penale fiind tratat
diferit, de la caz la caz.
Doar art.274 Cod procedură penală impune
necesitatea existenței bănuielii rezonabile la pornirea
urmăririi penale, de parcă, procesul penal, la momentul
pornirii lui nu necesită existența acesteia [5].
Din aceste considerente, alin.(1) al articolului
262 CPP „Sesizarea organului de urmărire penală”,
necesită a fi modificat și completat după cum urmează:
(1) Organul de urmărire penală poate fi sesizat
despre existența unei bănuieli rezonabile privind
săvârşirea, tentativa sau pregătirea pentru săvârşirea
unei infracţiuni prevăzută de Codul penal prin:
1) plângere; 2) denunţ; 3) autodenunţ; 31) proces-

verbal cu privire la constatarea infracțiunii, întocmit de
organele de constatare prevăzute de art.273 alin.(1) din
prezentul cod; 4) depistarea nemijlocit de către organul
de urmărire penală sau procuror a bănuielii rezonabile
cu privire la săvârșirea unei infracţiuni.
În cadrul Hotărârii Plenului Curții Supreme de
Justiție a Republicii Moldova despre aplicarea de către
instanţele judecătoreşti a unor prevederi ale legislaţiei
de procedură penală privind arestarea preventivă şi
arestarea la domiciliu, nr. 1 din 15 aprilie 2013, se
menționează că art. 5 CEDO nu poate fi interpretat ca o
autorizare a aplicării necondiţionate a reținerii, care să
dureze nu mai mult de o anumită perioadă. Justificarea
pentru orice perioadă de detenţie, indiferent de cât e de
scurtă, trebuie să fie, în mod convingător, demonstrată
de autorităţi. La aplicarea normelor privind reţinerea,
sau arestarea la domiciliu, instanţele judecătoreşti şi
organele de urmărire penală sunt obligate să-şi
desfăşoare activitatea astfel încât nici o persoană să nu
fie lipsită de libertate în mod arbitrar sau fără ca acest
lucru să fie absolut necesar [6].
În același timp, instanțele naționale pe alocuri,
continuă practica defectuoasă la acest compartiment,
jonglând cu motivele și temeiurile imperative pentru
plasarea persoanelor în arest preventiv, trecând cu
vederea faptul că criteriile expuse mai sus sunt absolut
necesar de probat și în cazul existenței sau inexistenței

bănuielii rezonabile, începând cu pornirea procesului
penal și finalizând cu hotărârea definitivă și irevocabilă,
în ultimă instanță.
De fapt, existența sau inexistența bănuielii
rezonabile, dispariția sau epuizarea acesteia pe parcursul
investigației, trebuie privită și prin prisma prevederilor
art.275 Cod procedură penală - ,,Circumstanțele care
exclud urmărirea penală”. Însă, acest aspect urmează a
fi desfășurat într-o altă cercetare, dat fiind faptul că
existența sau inexistența faptului sau a componenței
de infracțiune, lipsa plângerii victimei în cazurile în care
urmărirea penală începe, conform art. 276 Cod de
procedură penală al RM, numai în baza plângerii
acesteia sau plângerea prealabilă a fost retrasă, atunci
când în privinţa unei persoane există o hotărâre
judecătorească definitivă în legătură cu aceeaşi acuzaţie
sau prin care s-a constatat imposibilitatea urmăririi
penale pe aceleaşi temeiuri, sau când în privinţa unei
persoane există o hotărâre neanulată de neîncepere a
urmăririi penale sau de încetare a urmăririi penale pe
aceleaşi acuzaţii, etc., sunt atât într-o strânsă legătură cu
momentul apariției și a epuizării, a dispariției bănuielii
rezonabile pe parcursul investigației procesual-penale,
cât și într-o corelație permanentă cu temeiul răspunderii
juridice (temei real și juridic), care în instanță finală
determină
fapta prejudiciabilă și componența de
infracțiune.
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ANALIZA PREVEDERILOR LEGALE PRIVIND STATUTUL CONSILIULUI MUNICIPAL CHIȘINĂU
ÎN CALITATE DE LOCATOR ÎN CADRUL CONTRACTULUI DE LOCAȚIUNE
A ÎNCĂPERILOR NELOCUIBILE
POPA Radu,
doctorand, Universitatea de Stat din Moldova

REZUMAT
Tema abordată este actuală datorită proceselor social-economice, juridice, dar și politice din țara noastră care au loc
de la declararea independenței până în prezent.
Scopul cu care am pornit în cercetarea noastră, a fost identificarea provocărilor și problemelor cu care se confruntă
locatorul pe piața imobiliară, dar și identificarea soluțiilor care pot să rezolve aceste problem.
Metodele de cercetare aplicate pentru cercetarea noastră au fost metoda logică, istorică, comparativă și analitică.
Rezultatele obținute vin să completeze neajunsurile din activitatea locatorului pe piața imobiliară.
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ANALYSIS OF THE LEGAL PROVISIONS REGARDING THE STATUS OF THE CHISINAU
MUNICIPAL COUNCIL AS LESSOR UNDER THE LEASE AGREEMENTOF NON-RENTABLE ROOMS
POPA Radu,
PhD student,
Moldova State University
SUMMARY
The topic addressed is current due to the social-economic, legal, but also political processes in our country that have
taken place since the declaration of independence until now.
The purpose with which we started in our research was to identify the challenges and problems that the landlord
faces in the real estate market, but also to identify the solutions that can solve these problems.
The research methods applied for our research were the logical, historical, comparative and analytical method.
The results obtained complement the shortcomings in the activity of the lessor in the real estate market.
Key words: public authority, lease, tenant, lessor, lease.
După destrămarea fostei Uniuni sovietice, pentru
țara noastră era necesară trecerea la o nouă etapă de
dezvoltare, deoarece autoritățile nu mai puteau face față
noilor cerințe social-economice. Astfel, țara noastră
punea capăt cincinalelor și dădea unde verde liberei
inițiative din partea persoanelor private, prin renovarea
dreptului. S-a decis renovarea instituției locațiunii, care
s-a dovedit a fi o forță motrice importantă în creșterea
social-economică, deoarece prin intermediul locațiunii
s-au intensificat relațiile economice.
Darea în locațiune a imobilelor, fie încăperi separate,
clădiri sau complexe industriale a fost procesul prin care
instituțiile statului au asigurat folosirea patrimoniului
existent din perioada sovietică pentru asigurarea
necesităților atât ale instituțiilor publice, cât și a
persoanelor fizice și juridice. Acest proces a făcut
posibilă trecerea economiei de la una programată la cea
de piață, așa cum a fost aspirația legiuitorului de la
începutul anilor ’90, când adoptând legea supremă, în
art. 126 a decis că trendul este spre economia de piață,
de orientare socială, bazată pe proprietatea privată și pe
proprietatea publică, antrenate în concurență liberă [1].
Statul garantează dreptul de proprietate, proclamând în
art. 501 din Codul civil, inviolabilitatea proprietății.
Potrivit art. 127 alin. (3) din Constituția RM,
proprietatea publică aparţine statului sau unităţilor
administrativ-teritoriale. Proprietatea publică a unităţilor
administrativ-teritoriale este una dintre formele
proprietăţii publice ale statului. Prin această prevedere
legală, s-a încercat asigurarea activității instituțiilor
statului de toate nivelurile, deoarece pentru activitatea
acestora este necesar ca ele să aibă în proprietate un
anumit patrimoniu care să ofere posibilitatea îndeplinirii
sarcinilor impuse.
Unitatea administrativ-teritorială este persoană
juridică de drept public şi dispune, în condiţiile legii, de
un patrimoniu distinct de cel al statului şi al altor unităţi
administrativ-teritoriale.
Faptul că este persoană
juridică de drept public nu împiedică unitatea
administrativ-teritorială să participe la raporturile de
drept privat, mai mult ca atât, uneori poate avea un rol
foarte important în cadrul a astfel de raporturi,
influențându-le direct. Unitățile administrativ-teritoriale
sunt administrate de către autorități publice. Aceste
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autorități publice prin care se realizează autonomia
locală în sate (comune), oraşe (municipii) sunt consiliile
locale, ca autorităţi deliberative, şi primarii, ca autorităţi
executive. Autorităţile administraţiei publice locale prin
care se realizează autonomia locală în raioane sunt
consiliile raionale, ca autorităţi deliberative, şi
preşedinţii de raioane, ca autorităţi executive.
Menționam supra că unitățile administrativteritoriale dispun de un patrimoniu distinct de cel al
statului, altor unități administrativ-teritoriale, dar și
persoanelor fizice și juridice. Ei bine, acest patrimoniu,
este constituit din bunuri mobile cât și imobile. Potrivit
art. 47 alin. (3) din Legea privind administrația publică
locală nr.436 din 28.12.2006, bunurile proprietate a
unităţilor administrativ-teritoriale de nivelurile întâi şi al
doilea se împart în bunuri ale domeniului public şi ale
celui privat. Asupra acestor bunuri, proprietarul are
drept de posesiune, de folosință și dispoziție, care în
esență, formează un drept perpetuu [2].
Potrivit art. 1 alin. (4) din Legea cu privire la
proprietatea publică a unităților administrativ-teritoriale
nr. 523 din 16.07.1999 [3], bunurile domeniului public
constituie totalitatea bunurilor mobile şi imobile,
destinate
satisfacerii
intereselor generale
ale
colectivităţii din unitatea administrativ-teritorială. Din
domeniul public al unităţii administrativ-teritoriale fac
parte bunurile determinate de lege, precum şi bunurile
care, prin natura lor, sunt de uz sau de interes public
local. Interesul public implică afectarea bunului la un
serviciu public sau la orice activitate care satisface
necesităţile colectivităţii, fără a presupune accesul
nemijlocit al acesteia la utilizarea bunului conform
destinaţiei. La categoria bunuri ale domeniului public de
interes local pot fi raportate terenurile pe care sunt
amplasate construcţii de interes public local, porţiunile
de subsol, drumurile, străzile, pieţele, obiectivele
acvatice separate, parcurile publice, terenurile de sport,
stadioanele, precum şi terenurile de joacă pentru copii
delimitate și înregistrate conform legislației în vigoare,
clădirile, monumentele, muzeele, pădurile, zonele de
protecţie şi zonele sanitare, alte obiective care, conform
legii, nu aparţin domeniului public al statului. În art. 10
din Legea privind administrarea și deetatizarea
proprietății publice nr. 121 din 04.05.2007 [4] bunurile

domeniului public fac obiectul exclusiv al proprietăţii
publice. Circuitul civil al acestor bunuri este interzis, cu
excepţia cazurilor prevăzute de lege. Bunurile
domeniului public sunt inalienabile, insesizabile şi
imprescriptibile, în particular:
- nu pot fi înstrăinate, nici prin privatizare sau
depunere în capitalul social al unei persoane juridice;
- nu se pot constitui obiect al gajului sau al unei
alte garanţii reale;
- nu pot fi supuse urmăririi silite, nici chiar în
cazul insolvabilităţii persoanei juridice care le
gestionează;
- dreptul de proprietate asupra lor nu se stinge prin
neuz;
- nu pot fi dobândite de persoane fizice sau
juridice prin uzucapiune.
Bunurile domeniului public pot fi gestionate de
autorităţile administraţiei publice locale, de instituţiile
publice, de întreprinderile municipale şi, în cazurile
prevăzute expres de lege, de societăţile comerciale.
Aceste bunuri pot fi folosite numai la destinaţie şi nu
pot fi transmise în comodat persoanelor fizice sau
persoanelor juridice cu capital privat. Asupra bunurilor
domeniului public se poate constitui servitute numai în
cazurile în care această grevare este compatibilă cu uzul
sau cu interesul public căruia bunurile îi sunt destinate.
Actele juridice privind înstrăinarea sau dobândirea, în
folosul persoanelor fizice sau al persoanelor juridice cu
capital privat, a bunurilor domeniului public, inclusiv
prin privatizare, precum şi actele juridice privind darea
acestor bunuri în comodat persoanelor indicate sunt
lovite de nulitate absolută.
Potrivit art. 1 alin. (5) din Legea cu privire la
proprietatea publică a unităților administrativ-teritoriale
nr. 523 din 16.07.1999, bunurile domeniului privat
constituie totalitatea bunurilor mobile şi imobile, aflate
în patrimoniul public al unităţii administrativ-teritoriale,
care au o destinaţie strict determinată, alta decât
satisfacerea unui interes general. Din domeniul privat al
unităţii administrativ-teritoriale fac parte bunurile care,
în modul stabilit de lege, nu sunt transferate în domeniul
public de interes local sau raional, după caz. Din
domeniul privat pot face parte şi alte bunuri dobândite,
în condiţiile legii, de unitatea administrativ-teritorială.
Bunurile domeniului privat al unităţii administrativteritoriale sunt alienabile, prescriptibile şi sesizabile, cu
excepţiile stabilite expres prin lege. Bunurile
domeniului privat al statului sau al unităţilor
administrativ-teritoriale pot circula liber, cu excepţia
unor categorii de bunuri al căror circuit civil este limitat
expres prin lege. Nu se permite înstrăinarea cu titlu
gratuit sau darea în comodat persoanelor fizice sau
persoanelor juridice cu capital privat a bunurilor
domeniului privat al statului sau al unităţii
administrativ-teritoriale, cu excepţia cazurilor în care
aceste bunuri:
- se înstrăinează cu titlu gratuit persoanelor fizice
pentru lichidarea consecinţelor calamităţilor naturale;
- se înstrăinează cu titlu gratuit în procesul
privatizării, conform art.43 alin.(3) din Legea privind
administrarea și deetatizarea proprietății publice nr. 121
din 04.05.2007;
- reprezintă terenuri care se atribuie persoanelor

fizice pentru construcţia de
case individuale, în
conformitate cu legea.
- reprezintă bunuri destinate creării parcului
industrial conform prevederilor Legii cu privire la
parcurile industriale;
- reprezintă
bunuri
destinate
exercitării
independente a profesiunii de medic în una dintre
formele de organizare a activității profesionale
prevăzute de Legea ocrotirii sănătății nr. 411/1995, în
conformitate cu interesul public și
în limita
posibilităților.
Nu se permite constituirea uzufructului asupra
bunurilor proprietate de stat, precum şi asupra bunurilor
societăţilor comerciale cu capital integral sau majoritar
de stat [5].
Actele juridice de administrare și de dispoziție
privind bunurile proprietate publică a unității
administrativ-teritoriale se încheie cu persoanele fizice
și persoanele juridice de drept privat prin licitație
publică, organizată în condițiile legii, cu excepția
cazurilor stabilite expres prin lege.
Totodată, pentru încheierea actelor juridice de
dispoziție privind bunurile proprietate publică a unității
administrativ-teritoriale cu persoanele fizice și
persoanele juridice de drept privat este necesară
întocmirea raportului de evaluare, de către evaluator, cu
cel mult 2 ani până la data desfășurării licitației, cu
excepția cazurilor stabilite expres prin lege [6]. Aceste
excepții prevăzute de art. 77 (3) din Legea privind
administrația publică locală nr. 436 din 28.12.2006 [7],
se conțin în prevederile art. 24 alin. (4) din Legea
culturii nr. 413 din 27.05.1999 [8], art. 8 alin. (2) din
Legea cu privire la asociaţiile obşteşti nr. 837 din
17.05.1996 [9], art. 65 alin. (3) din Legea cu privire la
avocatură nr. 1260 din 19.07.2002 [10], art. 21 din
Legea privind meşteşugurile artistice populare nr. 135
din 20.03.2003 [11], art. 146 alin. (5) din Codul
educaţiei al Republicii Moldova [12], art. 8 alin. (1) din
Legea privatizării fondului de locuinţe nr. 1324 din
10.03.1993[13] etc.
Potrivit art. 5 lit. a) din Legea privind administrarea
și deetatizarea proprietății publice nr. 121 din
04.05.2007, cu atribuții în administrarea și deetatizarea
proprietății publice au fost învestite autorităţile
administraţiei publice ale unităţilor administrativteritoriale de nivelul al doilea şi de nivelul întâi, inclusiv
ale unităţii teritoriale autonome Găgăuzia (denumite în
continuare autorităţi ale administraţiei publice locale) în privinţa proprietăţii unităţilor administrativteritoriale, inclusiv a unităţii teritoriale autonome
Găgăuzia.
Potrivit art. 9 alin. (2) din legea citată supra, în
domeniul administrării proprietăţii publice, de
competenţa autorităţii administraţiei publice locale sunt:
- trecerea bunurilor proprietate a unităţii
administrativ-teritoriale dintr-un domeniu al proprietăţii
publice în altul sau în proprietatea statului, ori în
proprietatea unei alte unităţi administrativ-teritoriale,
participarea la procesul de delimitare a patrimoniului
unităţilor administrativ-teritoriale şi a patrimoniului
statului, inclusiv delimitarea terenurilor localităţilor;
- deciderea asupra dării în locaţiune/arendă sau
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comodat a terenurilor şi a altor bunuri proprietate a
unităţii administrativ-teritoriale;
- ţinerea evidenţei patrimoniului unităţii
administrativ-teritoriale, a contractelor de locaţiune,
comodat, concesiune şi de administrare fiduciară;

- exercitarea controlului asupra integrităţii şi
folosirii eficiente a patrimoniului unităţii administrativteritoriale.
Potrivit art. 3 din Legea privind statutul municipiului
Chișinău, nr. 136 din 17.06.2016, administrarea publică
a municipiului Chişinău se realizează de către Consiliul
municipal Chișinău, consiliile orășenești şi sătești
(comunale), ca autorități reprezentative și deliberative
ale populației municipiului Chișinău, şi de către
Primarul general al municipiului Chişinău, primarii
orașelor,
satelor
(comunelor),
ca
autorități
reprezentative și executive. Consiliul municipal și
primarul general exercită competențe și atribuții
specifice autorităților publice locale de nivelul întâi în
teritoriul orașului Chișinău și de nivelul al doilea – în
raporturile cu orașele, satele (comunele) din
componența municipiului.
Consiliul municipal are drept de inițiativă și decide,
în condițiile legii, în toate problemele de interes local în
teritoriul orașului Chișinău și în cele de interes
municipal – în teritoriul municipiului, cu excepția
problemelor ce țin de competența altor autorități
publice.
Astfel, în domeniul administrării patrimoniului
Consiliul municipal decide:
- cu privire la administrarea bunurilor domeniilor
public şi privat ale municipiului;
- darea în administrare, concesionarea, darea în
arendă ori în locațiune a bunurilor domeniului public al
municipiului, precum şi a serviciilor publice de interes
local și/sau municipal, după caz;
- decide, în condiţiile legii, vânzarea, privatizarea,
concesionarea sau darea în arendă, în comodat ori în
locaţiune a bunurilor domeniului privat al municipiului;
- aprobă cuantumul chiriei imobilelor.
Potrivit Legii privind statutul municipiului Chișinău
nr. 136 din 17.06.2019[14], proiectele de decizii sunt
propuse spre examinare consiliului municipal de către
consilieri şi/sau de către primarul general și se
examinează dacă sunt avizate conform legii și însoțite
de avizul sau raportul comisiei de specialitate a
consiliului municipal. Proiectul de decizie, semnat pe
versoul fiecărei file a actului de către autor sau
conducătorul
subdiviziunii-autor,
se
avizează
obligatoriu conform prevederilor Legii privind
administrația publică locală și Legii nr. 317-XV din 18
iulie 2003 privind actele normative ale Guvernului și ale
altor autorități ale administrației publice centrale și
locale. Avizarea proiectului de decizie se confirmă prin
depunerea semnăturilor pe versoul fiecărei file a actului
de către conducătorul subdiviziunii de resort
responsabile de domeniul la care se referă proiectul de
decizie, de către conducătorul subdiviziunii sau entității
vizate de proiect, conducătorul subdiviziunii juridice și
viceprimarul de ramură sau primarul general, dacă
viceprimarul de ramură lipsește sau dacă acesta nu are
competențe delegate de primarul general. Proiectele de
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decizii care implică cheltuieli financiare se avizează în
mod obligatoriu și de către conducătorul subdiviziunii
responsabile de finanțe.
În general, Consiliul municipal Chișinău adoptă
decizii cu votul majorității consilierilor prezenți la
ședință, cu excepția cazurilor în care legea prevede un
număr mai mare de voturi. Asemenea cazuri prevăd
aprobarea bugetului municipal, administrarea bunurilor
proprietate a municipiului, stabilirea cuantumului
taxelor şi impozitelor locale, planificarea dezvoltării
municipiului şi amenajării teritoriului, asocierea cu alte
consilii, instituţii publice din ţară sau din străinătate. În
aceste cazuri, deciziile se adoptă cu votul majorității
consilierilor aleși.
Deciziile de dare în locațiune a încăperilor
nelocuibile proprietate municipal se adoptă prin vot
deschis. În anumite cazuri, Consiliul municipal poate
stabili adoptarea unor decizii prin vot secret sau prin vot
nominal [15]. Deciziile consiliului municipal se
semnează de președintele ședinței în cel mult 5 zile de la
data
desfăşurării
şedinţei
consiliului
şi se
contrasemnează de secretarul consiliului municipal.
Pentru fiecare ședință, consiliul municipal desemnează
un consilier care va semna decizia consiliului în cazul în
care președintele ședinței se va afla în imposibilitatea de
a o semna. Dacă secretarul consiliului municipal
consideră motivat că decizia consiliului este ilegală, el
are dreptul să nu o contrasemneze şi să solicite
consiliului reexaminarea acesteia. Decizia respectivă va
fi inclusă de drept în ordinea de zi a ședinței următoare,
fiind examinată cu prioritate. În cazul în care consiliul
municipal își menține decizia, secretarul este obligat să
o contrasemneze.
Consiliul municipal Chișinău nu putea să adopte
decizii privind gestiunea bunurilor imobile deja de
aproape doi ani din cauza conflictelor dintre fracțiunile
CMC. Exista un blocaj total, deoarece nu se adoptau
decizii de gestiune a bunurilor imobile de aproape doi
ani. Prin acest fapt erau puși în situație dificilă locatarii,
care deseori nu puteau face anumite investiții din cauza
incertitudinii dacă vor fi prelungite relațiile contractuale
sau nu. Alții așteptau de ani să ia în locațiune anumite
încăperi. În anul 2016, atunci când Consiliul municipal
Chișinău s-a trezit într-un blocaj cronic ce se exista de
mai mult timp, legiuitorul a venit cu o soluție de
depășire a crizei. Această soluție a fost adoptarea Legii
privind statutul municipiului Chișinău nr. 136 din
17.06.2019. În domeniul administrării bunurilor
imobile, dat fiind faptul că nu se putea găsi un consens
între fracțiunile din cadrul CMC în vederea adoptării
deciziilor de gestiune, s-a introdus art. 15 alin. (4) lit. a)
cu următorul conținut – în domeniul administrării
patrimoniului municipal, primarul general răspunde de
inventarierea și administrarea bunurilor domeniilor
public și privat ale municipiului. Înțelegem că acordarea
unor astfel de împuterniciri unei singure persoane a fost
o soluție pentru depășirea crizei, dar considerăm că este
o prevedere mult prea vagă și mult prea permisivă,
deoarece permite comiterea abuzurilor. Practic
împuternicirile de administrare a patrimoniului acordate
prin lege Consiliului municipal Chișinău au fost
echivalate cu împuternicirile unei singure persoane.
Suntem în situația în care o singură persoană poate

hotărî fără decizia CMC să acorde în locațiune un bun
imobil sau poate prelungi contractele de locațiune deja
existente. Să nu uităm că în baza contractului de
locațiune persoanele pot privatiza încăperile.
Considerăm acest lucru inadmisibil. Considerăm
oportună organizarea licitațiilor, așa cum prevede art. 77
alin. (2) din Legea privind administrația publică locală
nr. 436 din 28.12.2006.
Având în proprietate bunuri imobile, consiliile locale
purced la darea acestora în locațiune, de obicei pentru
acoperirea unor cheltuieli. Astfel, potrivit art. 1251 din
Codul civil, prin contractul de locaţiune, o parte
(locator) se obligă să dea celeilalte părţi (locatar) un bun
determinat individual în folosinţă temporară sau în
folosinţă şi posesiune temporară, iar aceasta se obligă să
plătească chirie.
În conformitate cu art.17 din Legea cu privire la
administrarea și deetatizarea proprietății publice nr. 121
din 04.05.2007, fondurile fixe şi alte active pe termen
lung neutilizate de instituţiile publice, de întreprinderile
de stat/municipale şi de societăţile comerciale cu capital
integral sau majoritar public pot fi date în locaţiune cu
acordul prealabil al consiliului local, care va decide
asupra modului de selectare a locatarului, în
conformitate cu legislaţia. Contractele de locaţiune
încheiate fără acest acord sunt lovite de nulitate
absolută.
Clauzele esenţiale ale contractului de locaţiune a
activelor neutilizate sunt următoarele:
- descrierea obiectului locaţiunii;

- termenul de locaţiune. Termenul contractului de
locaţiune a bunurilor imobile ale întreprinderilor
municipale şi ale societăţilor comerciale cu capital
integral sau majoritar public din cadrul parcului
industrial nu poate depăşi termenul-limită pentru care a
fost acordat titlul de parc industrial. Termenul
contractului de locaţiune a activelor neutilizate ale
întreprinderilor municipale şi ale societăţilor comerciale
cu capital integral sau majoritar public neincluse în
listele bunurilor nepasibile de privatizare, cu excepţia
activelor din cadrul parcurilor industriale, nu poate
depăşi un an.
- componenţa, cuantumul şi termenul de plată a
chiriei şi, după caz, condiţiile şi modul de indexare
şi/sau de modificare a cuantumului chiriei;
- modul de restituire a obiectului locaţiunii şi,
după caz, condiţiile de prelungire a locaţiunii.
Cuantumul chiriei care se plăteşte pentru activele
neutilizate nu trebuie să fie mai mic decât cuantumul
minim al chiriei calculat conform legii. Plata chiriei
pentru activele neutilizate se efectuează exclusiv în
mijloace băneşti. Mijloacele financiare obţinute din
locaţiunea activelor neutilizate, după acoperirea
cheltuielilor aferente locaţiunii lor, sunt folosite prioritar
la plata restanţelor întreprinderii de stat/municipale sau
ale societăţii comerciale faţă de bugetul public naţional
şi a restanţelor la plata salariilor. Mijloacele financiare
rămase după efectuarea acestor plăţi se investesc
prioritar în dezvoltarea întreprinderii de stat/municipale
ori a societăţii comerciale, la decizia consiliului ei.
Contractul de locaţiune reglementează relaţiile dintre

locator şi locatar şi se perfectează după selectarea
locatorului şi stabilirea clauzelor contractului.
Contractele de locaţiune sau modificările acestora
pot fi semnate doar după primirea acordului autorităţii
abilitate, care verifică corectitudinea încheierii lor.
Conducătorul întreprinderii care a dat bunurile în
locaţiune sau a operat modificări în contractele de
locaţiune fără acordul autorităţii abilitate poartă
răspundere conform legislaţiei. Contractele de locaţiune
a bunurilor imobile încheiate pe un termen ce depăşeşte
3 ani se înregistrează în Registrul bunurilor imobile.
În contractele de locaţiune trebuie să fie stipulat
scopul/destinația folosirii bunurilor închiriate. De
menționat este că în momentul demarării procesului de
dare în locațiune, posibila destinație a încăperilor este
cunoscută. Mai mult ca atât, potențialul locatar este
cunoscut cu statutul încăperilor și caracteristicile tehnice
ale acestora, suprafața, planul geometric, nivelul de
utilare, starea rețelelor inginerești.
Cuantumul chiriei se stabilește conform legii
bugetului de stat pe anul respectiv în baza coeficienților
incluși în anexă. Calculul cuantumului chiriei se
anexează la contractul de locaţiune şi este parte
integrantă a acestuia. Plata pentru energia electrică,
termică, apă, canalizare și alte servicii prestate
locatarului nu se include în cuantumul chiriei şi se
achită suplimentar. Potrivit unei clauze incluse în
contract, locatarul este obligat să încheie contract de
prestare a serviciilor comunale cu organizațiile
respective. În cazul nerespectării clauzei, locatarul riscă
sancțiuni sub formă de penalitate pecuniară.
În
contractele
de
locaţiune
a
bunurilor autoritățile/instituţiile
publice
la
autogestiune trebuie să fie stipulată obligaţia locatarilor
de a transfera la buget impozitul pe bunurile imobiliare,
aferent imobilelor închiriate, calculat în baza
informaţiilor locatorilor privind valoarea acestora.
Transmiterea bunurilor locatarului se efectuează prin
întocmirea unui act de predare-primire în locaţiune, în
care se indică locul şi data întocmirii actului, bunurile ce
se transmit, starea lor, numărul cadastral, costul de
intrare, valoarea contabilă, uzura/amortizarea, valoarea
reziduală şi alte date identificative, numărul şi data
încheierii contractului de locaţiune, conform căruia se
efectuează predarea-primirea în locaţiune a bunurilor,
termenul locaţiunii.
După încetarea termenului contractului de locaţiune,
locatarul este obligat să asigure restituirea
bunului/bunurilor, prin întocmirea actului de primirepredare
În concluzie, se cere menționat faptul că, statutul de
locator al Consiliului municipal Chișinău, în cadrul
contractului de locațiune este bine reglementat, dar
acesta abuzează de poziția sa în raport cu oferta pe care
o face. Spunem acest lucru, deoarece Consiliul
municipal Chișinău nu oferă stabilitate în raporturile
contractuale. Acest fapt reiese din practică. Imobilele
scoase pentru locațiune sunt de foarte multe ori într-o
stare deplorabilă și necesită mari investiții, ceea ce fac
locațiunea nerentabilă. Totodată, imobilele scoase
pentru locațiune au o suprafață mică, ori au un
amplasament neadecvat, ceea ce nu este atractiv pentru
potențialii investitori în afaceri.
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O problemă este că de multe ori, din cauza
neglijenței locatorului, imobilele sunt ocupate abuziv de
către persoane terțe, ceea ce face imposibilă utilizarea
lor fără inițierea unui proces de judecată, care poate
dura timp îndelungat.
De menționat este că licitația, ca formă de dare în
locațiune a imobilelor, uneori nu este cea mai eficientă.
Spunem acest lucru, deoarece din practică se atestă de
multe ori săvârșirea abuzurilor din partea potențialilor

locatari. Aceste abuzuri constau în ridicarea artificială a
chiriei pentru câștigarea licitației, ca mai apoi, fiind
declarat învingător, potențialul locator să se retragă și să
nu fie încheiat contractul de locațiune. Acest lucru se
face de cele mai multe ori pentru hărțuirea potențialilor
locatari de bună-credință, sau pur și simplu pentru ca
imobilul să fie liber. Acest fapt duce inevitabil la
pierderi
pentru
locator.
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PARTICIPAREA LA PROCESUL CIVIL A AUTORITĂŢILOR PUBLICE PENTRU A DEPUNE
CONCLUZII
PRISAC Alexandru,
Doctor în drept, conf. univ.
CORJAN Angela,
avocat
REZUMAT
În acest articol a fost analizat statutul autorităților publice care participă la procesul civil în vederea depunerii
concluziilor. O atenție deosebită a fost acordată evidențierii particularităților conținutului avizelor depuse în instanța de
judecată de anumite autorități împuternicite prin lege în vederea realizării atribuțiilor sale.
A fost făcută o diferențiere clară dintre această categorie de participanți la procesul civil de alți subiecți procesuali.
La fel, este dată și o apreciere multiaspectuală a condițiilor de introducere în procesul civil a autorităților publice pentru
a depune concluzii.
Cuvinte-cheie: autoritate publică, proces, aviz, participant, drepturi.

PARTICIPATION IN THE CIVIL PROCESS OF PUBLIC AUTHORITIES TO CONCLUDE
CONCLUSIONS
PRISAC Alexandru,
PhD in Law, Associate Professor,
CORJAN Angela,
Advocate
SUMMARY
In this article we have analyzed the status of public authorities participating in the civil process in order to submit
conclusions. Particular attention has been paid to highlighting the particularities of the content of the opinions submitted
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in the court by certain authorities empowered by law in order to carry out its tasks.
There was a clear differentiation between these categories of participants in the civil process from other procedural
subjects. Similarly, a multi-faceted assessment of the conditions of introduction in the civil process of public authorities
is given to draw conclusions.
Key words: public authority, process, opinion, participant, rights.
Introducere. Potrivit art. 74 alin. (1) din Codul de
procedură civilă al Republicii Moldova: ,,În cazurile
stabilite de lege, autorităţile publice competente, din
proprie iniţiativă, la cererea participanţilor la proces sau
din oficiul instanţei, pot interveni în proces până la
pronunţarea hotărârii în primă instanţă, precum şi în
instanţa de apel, pentru a depune concluzii, potrivit
funcţiei, în vederea apărării drepturilor, libertăţilor şi
intereselor legitime ale altor persoane, a intereselor
statului şi ale societăţii.”
Prevederile acestui articol stipulează o altă formă de
participare în procesul civil a autorităților publice pentru
apărarea drepturilor, libertăților și intereselor altor
persoane – depunerea concluziilor. Participarea în
procesul civil a autorităților publice prin depunerea
concluziilor derivă din atribuțiile acestora ce sunt
realizate într-un anumit domeniu al administrației
publice. Astfel, scopul participării la proces al
autorităților publice pentru depunerea concluziilor este
realizarea atribuțiilor acestora [5, p. 35] în vederea
apărării drepturilor, libertăților și intereselor altor
persoane, a intereselor statului și ale societății.
Metode aplicate şi materiale utilizate. Rezultatele
lucrării au fost obținute în urma utilizării următoarelor
metode de cunoașterea: sinteza, analiza, și comparația.
Cea din urmă a contribuit la evidențierea
particularităților concluziei depusă în instanța de
judecată de către autoritățile publice în procesul civil.
Rezultatele obținute și discuții. Depunerea
concluziilor de către autoritățile publice competente
poate avea loc în baza a trei temeiuri:
- din proprie inițiativă a autorității publice;
- la cererea participanților la proces;
- din oficiul instanței.
Depunerea concluziilor ca formă de participare a
autorităților publice la procesul civil se face numai dacă
aceasta este prevăzut expres de lege. Prevederile legale
pot să stipuleze obligativitatea depunerii concluziilor
sau posibilitatea acestei acțiuni [2, p. 36]. Cazurile de
participare la proces a autorităților publice pentru
depunerea concluziilor sunt prevăzute, în principiu, de
normele dreptului familiei, dreptului civil și de legislația
procesual civilă.
De cele mai multe ori, participă la procesul civil
pentru depunerea concluziilor autoritatea tutelară. Codul
familiei stipulează obligativitatea depunerii concluziilor
la proces de către autoritatea tutelară și la examinarea
următoarelor cauze:
- decăderea din drepturile părintești (art. 68 alin.
CF);
- luarea copilului fără decăderea din drepturile
părintești (art. 71 alin. (4) CF);
- restabilirea drepturilor părintești (art. 70 alin. (2)
CF);
- litigiile privind educația copilului (art. 73 alin. (1)
CF).
Conform art. 31 alin. (5) din Legea nr. 99/10 privind

regimul juridic al adopției, cererea de încuviințare a
adopției se examinează cu participarea obligatorie a
autorității teritoriale de la domiciliul copilului.
Prevederile Codului de procedură civilă stipulează
obligativitatea depunerii concluziilor la proces de către
autoritatea tutelară la examinarea următoarelor cauze:
încuviințarea adopției (art. 291 CPC); declararea
capacității depline a minorului (art. 295 CPC);
declararea incapacității de exercițiu a persoanei (art. 306
alin. (2) CPC).
Autoritățile publice ce intervin în proces pentru a
depune concluzii valorifică doar drepturile și obligațiile
procedurale de participant la proces specificate de art.
56 CPC și de alte legi. Astfel, drepturile și obligațiile
procedurale ale autorităților publice ce participă la
proces pentru a depune concluzii sunt mai restrânse,
decât în cazul primei forme de participare la proces a
autorităților publice în vederea apărării drepturilor și
intereselor legitime ale altor persoane (art. 73 CPC).
Problema participării la proces a autorităților publice
competente pentru depunerea concluziilor se
soluționează de către judecător la faza pregătirii cauzei
pentru dezbaterile judiciare (art. 185 alin. (1), lit. m)
CPC). Judecătorul va înștiința autoritățile publice despre
necesitatea audierii lor în ședință de judecată. La
examinarea cauzei în fond, autoritatea publică va
prezenta concluzia formulată în scris. Astfel, conform
art. 290 alin. (1) CPC, autoritatea teritorială este obligat
să prezinte în judecată un aviz asupra caracterului
rațional al adopției și corespunderii acesteia interesului
copilului.
Autoritățile publice competente pot interveni în
proces pentru a depune concluzii până la pronunțarea
hotărârii în prima instanță, precum și în instanța de apel.
Dacă instanța de judecată a soluționat cauza civilă, fără
a introduce în proces autoritatea publică competentă
pentru care lege prevede obligativitatea participării
acesteia pentru a depune concluzii, atunci hotărârea
instanței de judecată poate fi casată [1].
Concluziile autorității publice competente care se
expun obligatoriu în formă scrisă constau din trei părți
componente: parte introductivă, descriptivă și concluzia
propriu-zisă.
În partea introductivă se indică data emiterii,
autoritatea publică emitentă, numele părților și
celorlalți participanți la proces și a obiectul examinării.
În partea descriptivă sunt expuse informațiile despre
fapte, ce au fost acumulate de către funcționarii
autorității publice competente referitoare la cazul
cercetat.
În concluzia propriu-zisă este expusă opinia
autorității publice privitor la caracterul litigiului de
drept sau de fapt supus examinării judecătorești și
propunerea privind soluționarea cauzei. De exemplu, la
examinarea litigiilor privind educația copilului,
autoritatea tutelară este obligată să examineze condițiile
de trai ale copilului și ale persoanei care pretinde la
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educația copilului și să prezinte instanței judecătorești
avizul respectiv (art. 73 alin. (2) CF).
Concluziile propriu-zise constituie elementul cel mai
important al concluziilor depuse la proces de către
autoritățile publice competente, deoarece organele
respective sunt în drept de a da o apreciere juridică
circumstanțelor cauzei în baza informației acumulate, de
exemplu, depunerea concluziei la desfacerea căsătoriei
cu cine dintre părinți vor trebui să locuiască copiii
minori, cine dintre ei va putea să asigure condițiile
adecvate pentru educația și dezvoltarea copilului.
Depunerea acestor concluzii constituie un mijloc de
realizare a atribuțiilor și sarcinilor autorităților publice
și contribuie la apărarea drepturilor și intereselor
legitime ale altor persoane, a intereselor statului și ale
societății. În acest sens, autoritățile publice menționate
participă la procesul civil nu doar pentru a prezenta
probe anume, dar și pentru ca judecătorul să primească
o elucidare competentă a circumstanțelor cauzei de către
autoritatea publică ce este învestită cu atribuții în acest
domeniu [4, p. 106].
Autoritatea publică competentă împuternicește un
reprezentant ce participă la proces pentru a depune
concluziile. Acestea se dau citire în ședința de judecată.
Judecătorii, precum și participanții la proces și
reprezentanții lor, pot adresa împuterniciților acestor
autorități întrebări pentru clarificarea sau completarea
concluziilor (art. 231 CPC). Este evident că pentru a
răspunde la întrebările adresate pentru clarificarea
concluziilor și elucidarea circumstanțelor cauzei, este
necesar ca reprezentantul împuternicit de către
autoritatea publică să fie un specialist ce activează în
domeniul dat. În pledoarii, reprezentanții autorităților
publice care participă în proces pentru a depune
concluzii iau cuvântul după părți și intervenienți (art.
233 alin. (4) CPC).
Deși concluziile depuse în conformitate cu art. 74

CPC sunt importante pentru soluționarea justă a cauzei
civile, totuși nu au un caracter obligatoriu și judecătorul
nu este legat la adoptarea hotărârii de concluzia depusă
de autoritatea publică competentă. Instanța de judecată
poate pronunța hotărârea și contrar concluziei autorității
publice. Însă în acest caz judecătorul urmează să
argumenteze respingerea totală sau parțială a
concluziilor depuse.
Deseori autoritățile publice care intervin într-un
proces civil deja pornit pentru a depune concluzii, sunt
admise la proces de către instanța de judecată în calitate
de intervenienți accesorii. Însă soluția respectivă este
una greșită, deoarece intervenientul accesoriu are un
interes personal în soluționarea cauzei ce se bazează pe
raporturile material-juridice stabilite cu partea căreia se
alătură. Mai mult ca atât, intervenientul accesoriu nu
intervine în procesul civil pentru a depune concluzii.
Astfel, scopul participării la proces a autorităților
publice, precum și categoria interesului urmărit sunt
criteriile cu ajutorul cărora se poate determina cine
participă la proces – autoritățile publice pentru a depune
concluzii sau intervenientul accesoriu [3, p. 113]. De
asemenea, un criteriu important în delimitarea acestor
două categorii de participanți este că legea urmează să
prevadă expres participarea la proces a autorităților
publice pentru a depune concluzii.
Concluzii. Poziția procesuală a autorităților publice
care intervin în proces pentru a depune concluzii
urmează a fi diferențiată de poziția procesuală a
expertului. Expertul, spre deosebire de autoritățile
publice, face parte din categoria persoanelor care
contribuie la înfăptuirea justiției. Participarea la proces a
expertului este condiționată de existența anumitor
circumstanțe concrete ale cauzei care urmează a fi
elucidate de el, însă autoritățile publice competente pot
participa la proces pentru a depune concluzii doar dacă
acest
lucru
este
prevăzut
de
lege.
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Dreptul UE este constituit din reguli care pot fi repartizate în cinci categorii din punct de vedere al forţei juridice.
Primele se găsesc în tratatele constitutive şi în instrumentele juridice care îi sunt anexate sau care le-au modificat.
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Acest prim ansamblu formează dreptul originar, acest termen fiind luat în sensul său cronologic cât şi tehnic.
Un al doilea ansamblu este constituit din acte unilaterale ale organelor comunitare. Este, în general, desemnat sub
numele de drept derivat pentru a indica natura şi funcţia sa de aplicare a precedentei categorii.
Un al treilea ansamblu este constituit din este constituit din normele de drept care provin din angajamentele externe
ale Comunităţilor (acordurile încheiate de Comunităţi cu state terţe sau cu organizaţii internaţionale, actele unilaterale
adoptate prin organele anumitor acorduri externe ale Comunităţilor, unele tratate încheiate de statele membre cu statele
treţe).
O altă categorie a izvoarelor dreptului comunitar este alcătuită din acte precum: Convenţia comunitară, deciziile şi
acordurile convenite prin reprezentanţii guvernelor statelor membre reuniţi în cadrul Consiliului, declaraţiile, rezoluţiile
şi luările de poziţie relative ale Comunităţilor. Practică le desemnează sub denumirea de drept complementar.
Acestor trei categorii li se adaugă un drept jurisprudenţial constituit din deciziile Curţii de Justiţie care, alături de
principiile generale de drept, constituie izvoare nescrise ale dreptului comunitar.
Dreptul comunitar are efect direct condiționat şi nerestrâns asupra legislațiilor naționale. În această ipoteză sursele
de drept comunitar pot fi invocate în cadrul oricărui tip de litigiu. Dar dispoziţiile lor nu sunt invocabile decât dacă
răspund anumitor condiţii. Această parte a teoriei efectului direct este cea mai veche întrucât priveşte în primul rând
tratatele constitutive.
Fundamentat pe o construcţie pretoriană remarcabilă, teoria efectului direct constituie partea cea mai complexă a
dreptului comunitar. Condiţiile efectului direct depind de tipul de sursa invocată. Pentru anumite surse efectul direct
este automat şi general, pentru altele este supus unor condiţii sau este condiţionat şi restrâns.
Cuvinte-cheie: Sisteme juridice naționale, ordine juridică Europeană, dreptul UE, Drept Național, Drept Comunitar,
Curtea de Justiție a UE.
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SUMMARY
EU law consists of rules that can be divided into five categories in terms of legal force.
The premiums can be found in the constitutive treaties and in the legal instruments that are annexed to or modified
by them. This first set forms the original law, this term being taken in its chronological and technical sense.
A second set consists of unilateral acts of the community bodies. It is generally designated as a derivative law to
indicate the nature and function of applying the preceding category.
A third set consists of the rules of law arising from the external commitments of the Communities (agreements
concluded by the Communities with third countries or international organizations, unilateral acts adopted by the bodies
of certain external agreements of the Communities, some treaties concluded by the Member States with awake states).
Another category of sources of Community law consists of acts such as: Community Convention, decisions and
agreements agreed by the representatives of the governments of the Member States meeting within the Council,
declarations, resolutions and relative positions of the Communities. Practice designates them as complementary law.
To these three categories is added a jurisprudential right constituted by the decisions of the Court of Justice which,
together with the general principles of law, constitute unwritten sources of Community law.
Community law has a direct and unconditional direct effect on national law. In this hypothesis, the sources of
Community law can be invoked in any type of dispute. But their provisions are invocable only if they meet certain
conditions. This part of the theory of direct effect is the oldest since it concerns primarily the constitutive treaties.
Based on a remarkable pretorian construction, the theory of direct effect constitutes the most complex part of
Community law. The conditions of the direct effect depend on the type of source invoked. For some sources the direct
effect is automatic and general, for others it is subject to conditions or it is conditioned and restricted.
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Crearea comunităţilor prin tratatele internaţionale
încheiate între state s-a tradus fireşte prin existenţa unor
dispoziţii care stipulate în aceste tratate, leagă aceste
state în condiţiile dreptului internaţional. Însă sistemul
normativ creat este mult mai complex. El se
caracterizează prin două caractere pe care Curtea de
Justiţie le-a dezvoltat sistematic cu toate consecinţele
lor [1].
Primul dintre ele rezidă în existenţa unei “ordini
juridice comunitare” adică a unui sistem de norme
diversificate şi ierarhizate care înglobează nu numai

tratatele constitutive ci şi diferitele categorii de acte pe
care instituţiile sau alte organe le edictează fiind
abilitate prin tratatele constitutive, precum şi principiile
generale în respectul cărora Curtea a impus desfăşurarea
activităţilor Comunităţii.
De la apariţia lor, Comunităţile au fost considerate
ca fiind instituţii cu un caracter de originalitate, atât prin
obiectivele lor cât şi prin spiritul acestora. Dar noutăţile
cele mai importante realizate de semnatarele tratatelor
de la Paris, Roma şi Maastricht nu rezidă în scopurile
urmărite. Definirea obiectivelor politice şi economice
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comune se regăseşte la toate organizaţiile interstatale
inclusiv la cele mai puţin integrate.
Articolul 2 al tratatului de la Roma care defineşte
misiunea C.E.E. ar putea de asemenea să figureze în
statutul unei organizaţii internaţionale perfect clasică.
Dar, adevărata revoluţie adusă de Comunităţi în
instituţiile europene apare atunci când sunt evidenţiate
tehnicile juridice utilizate pentru construcţia lor.
Desigur, la prima vedere, dreptul Comunităţilor apare
compus
din
elemente
binecunoscute:
tratate
internaţionale, acte juridice unilaterale emise de către
organele competente, actele jurisdicţionale.
Un anumit număr de principii generale statelor
membre au fost calificate în drept comunitar, ca fiind
drepturi fundamentale. Ele constituie astăzi partea cea
mai importantă a principiilor generale.
Tratatul de la Maastricht confirma ceea rezulta din
jurisprudenţa Curţii. Articolul F2 precizează: “Uniunea
respecta drepturile fundamentale astfel cum sunt
garantate de Convenţia Europeană a Drepturilor Omului
semnată la Roma pe 4 noiembrie 1950, şi aşa cum
rezultă din tradiţiile constituţionale comune statelor
membre, în calitate de principii generale ale dreptului
comunitar”
Drepturile fundamentale au dobândit, deci, un
fundament dublu: tratatul care obliga Uniunea să le
respecte şi o dublă sursă externă, Convenţia Europeană
a Drepturilor Omului sau tradiţiile constituţionale
comune statelor membre.
Ţinând cont de termenii jurisprudenţei şi a fortiori
de articolul F2 este cert că toate principiile conţinute în
Convenţia Europeană sunt drepturi fundamentale în
sensul dreptului comunitar chiar dacă nu au fost încă
constatate de către Curte.
Dar, alte principii generale sunt sau vor fi aplicabile
în drept comunitar numai pentru că sunt comune
tradiţiilor constituţionale ale statelor (drepturi
fundamentale) sau comune sistemelor lor juridice. Lista
rămâne deci deschisă. Au fost deja considerate drepturi
fundamentale aplicabile în dreptul comunitar:
- principiul egalităţii de tratament;
- respectul proprietăţii;
- liberul exerciţiu al activităţilor economice şi
profesionale;
- libertatea de asociere;
- respectul dreptului la apărare[15] (13 februarie
1979, Hoffmann-La Roche);
- libertatea religioasă.
Sursele dreptului comunitar ilustrează prin
complexitatea lor paradoxul comunităţilor. Ele formează
o ierarhie a regulilor de drept al cărei vârf este constituit
din tratatele de la Paris şi Roma.
A doua trăsătură caracteristică ţine de faptul că
această ordine juridică nu se aplică numai comunităţilor
considerate ca atare ca un ansamblu organic şi
funcţional autonom. Aceste norme se integrează în
ordinea juridică a statelor membre în care îşi ocupă
locul după modalităţi specifice.
Din reunirea acestor două trăsături rezultă o ordine
juridică de ansamblu care constituie originalitatea
construcţiei comunitare.
În structurile sale fundamentale, această ordine
juridică rămâne cea a Uniunii Europene, Comunităţile
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constituind unul din “stâlpii” săi. Dar Uniunea cuprinde
doi alţi stâlpi, iar dacă Consiliul European sau
instituţiile comunitare sunt chemate să acţioneze în baza
lor, nu este urmat acelaşi mod de acţiune. Metodă este
diferită, în funcţie de natura actelor prin care se traduce.
Această metodă nu este cea a unei integrări juridice,
ci cea a unei cooperări politice. Ea se traduce prin
elaborarea şi aplicarea unor poziţii şi acţiuni comune a
căror adoptare se face după proceduri specifice. Actele
prin care se exprimă formal aceste poziţii şi acţiuni şi pe
care tratatul le desemnează în termeni generici:
deliberări sau decizii, au un caracter mai mult practic
decât normativ. Ele nu intră, cu excepţia unor ipoteze
excepţionale în categoriile corespunzătoare dreptului
comunitar derivat. Astfel, ele scapă şi controlului
jurisdicţional al Curţii de Justiţie.
Contrar unei viziuni deformate a sistemului
comunitar care a ascuns mult timp rolul esenţial al
statelor membre în aplicarea dreptului comunitar şi au
ignorat caracterul descentralizat al executării lor [11],
logica aplicării dreptului comunitar se bazează în
întregime, în ipotezele în care tratatele nu au atribuit
competentele
de
executare
Comunităţii,
pe
recunoaşterea competentelor proprii ale statelor
membre, cel mai adesea exprimate sub forma unui
principiu - al autonomiei instituţionale şi procedurale a
drepturilor naţionale.
Această noţiune semnifică faptul ca executarea
dreptului comunitar trebuie să se facă, în principiu, cu
respectarea formelor şi procedurilor dreptului naţional
[2].
De aici rezulta, în primul rând, un principiu al
autonomiei instituţionale în sensul strict conform căruia
statele membre deţin o competentă exclusivă pentru a
determina organele care vor fi însărcinate cu executarea
dreptului comunitar [3], fie că este vorba de atribuirea
constituţională a acestor puteri de executare
legislatorului sau guvernului, de executarea de către
entităţi federale sau descentralizate, de delegarea unor
servicii specializate sau unor persoane juridice distincte
ale statului, sau de o competentă jurisdicţionala.
În al doilea rând, legea autonomiei semnifică faptul
că statele membre dispun de competenta de a fixa
regulile de forma şi de procedura aplicabile executării
dreptului comunitar, astfel obligaţia de executare a
actelor instituţiilor, decurgând din efectul obligatoriu al
actelor comunitare şi subsidiar din articolul 5 C.E., lasă
autorităţilor naţionale posibilitatea alegerii măsurilor
adecvate, inclusiv alegerea sancţiunilor, chiar penale
[4].
În acelaşi mod, intra în competenţa statelor membre
desemnarea jurisdicţiilor şi determinarea modalităţilor
procedurale de recurs susceptibile de a fi introduse în
fata tribunalelor naţionale, în vederea obţinerii
rambursării taxelor percepute prin violarea dreptului
comunitar sau repararea pagubelor cauzate printr-o
asemenea violare.
Autonomia instituţională şi procedurala nu este
absolută. Recunoaşterea unui monopol de executare
statelor membre ar risca să pună în pericol uniformitatea
aplicării dreptului comunitar, din cauza divergentelor în
exercitarea convergentelor naţionale de executare şi să
afecteze bazele competentei normative comunitare,

paralizând efectele normelor adoptate de către instituţii
în domeniul acestor competente.
Acesta este motivul pentru care competenta
naţionala exprimată prin principiul autonomiei
instituţionale şi procedurale trebuie să fie încadrată
pentru a se concilia cu exigentele aplicării uniforme şi
efective a dreptului comunitar [5].
În ceea ce priveşte utilizarea regulamentului care
releveaza cu toate acestea existenţa unei competente
comunitare exclusive, intervenţia normativă a
autorităţilor naţionale provine fie dintr-o abilitare
explicita figurând în regulament, foarte frecvenţa în
domeniul politicii agricole comune şi al gestionarii
tarifului vamal comun, fie dintr-o abilitare generală
fundamentată pe obligaţia de cooperare exprimată de
articolul 5 C.E.
În primul caz, exercitarea competentei normative a
statului membru va fi nu numai ilicita, ci şi impusă prin
efectul obligatoriu al regulamentului; în cel de-al doilea
caz, exista o situaţie identică, însă numai cu o strictă
condiţie: intervenţia autorităţilor naţionale să fie
necesară pentru asigurarea deplinei eficacităţi a actului
comunitar.
În cele două situaţii, competenta normativă a statelor
membre este cu toate acestea subordonata astfel încât le
este interzis să fixeze condiţii suplimentare în raport cu
cele impuse de act, să introducă derogări neprevăzute de
act, şi să edicteze reguli obligatorii care afectează
conţinutul normativ al actului. Cu toate acestea trebuie
ca statul membru să se mărginească să asigure
executarea actului comunitar fără să-i afecteze
conţinutul normativ.
În mod şi mai evident, exigentele care sunt impuse
autorităţilor naţionale în materie de transpunere a
directivelor, impun obligaţia adoptării de norme
necesare aplicării efective a dispoziţiilor actului
comunitar în funcţie de formele şi mijloacele dreptului
naţional, dar cu condiţia de a nu adăuga nimic
dispoziţiilor materiale ale actului comunitar [8, p. 197].
Aplicarea administrativă a dreptului comunitar
releva tot de o împărţire a competentelor între
Comunitate şi statele membre. Ea poate să se efectueze
fie sub forma administrării directe, fie indirecte. Prima
ipoteză este relativ limitată şi priveşte în principal
aplicarea tratatului CECA şi a regulilor de concurenţă
CEE precum şi într-o anumită măsură acordarea
concursului fondurilor structurale.
Soluţia
dominanta
corespunde
atribuirii
administraţiilor naţionale a responsabilităţii de a aplica
reglementările comunitare la cazuri individuale. Astfel,
de exemplu serviciile vamale şi fiscale naţionale sunt
însărcinate cu perceperea în contul Comunităţii a
drepturilor de vamă, prelevărilor agricole, procentelor
TVA care constituie în esenţă venituri ale bugetului
comunitar.
Aplicarea efectivă a unei reguli de drept presupune
în mod obligatoriu sancţionarea violării sale de către
subiectele de drept şi aici competența de a edicta şi a
aplică sancţiuni este împărţită între Comunitate şi statele
membre [14, p.104].
Puterile comunitare de sancţiune directă sunt cu
toate acestea relativ limitate. Ele au fost instituite în
principal în cadrul CECA sau EURATOM şi în dreptul

concurentei CEE pe baza articolului 87, CE [5], precum
şi în mod excepţional prin regulamente speciale pe baza
articolului 172, CE.
Dar, cel mai adesea, puterea sancţionatoare este
încredinţată statelor membre erijate astfel în adevărate
“braţe ale Comunităţii” [8, p. 208].
Statele membre trebuie să însoţească aplicarea
dreptului comunitar cu sancţiuni care să garanteze
executarea să efectivă fie pe baza abilitărilor exprese,
figurând în actele comunitare, fie “spontan” în virtutea
obligaţiei generale decurgând din articolul 5, CE.
Astfel, atunci când “o reglementare comunitară nu
cuprinde nici o dispoziţie specifică care să prevadă o
sancţiune în caz de violare sau trimite la dreptul
naţional, articolul 5 al tratatului impune statelor membre
să ia toate măsurile proprii garantării eficacităţii
dreptului comunitar” [6].
Astfel, sistemul comunitar care este fundamentat pe
o instituţionalizare a reglementarii diferendelor exclude
aplicarea măsurilor de retorsiune sau a represaliilor
precum şi a oricărei măsuri echivalente (“Tratatul nu se
mărgineşte să creeze obligaţii reciproce faţă de diferitele
subiecte cărora li se aplică ci stabileşte o ordine juridică
nouă care presupune interdicţia pentru statele membre
de a-şi face justiţie singure”, 13 noiembrie 1964
Luxemburg şi Belgia, 90-91/63).
Noţiunea de autonomie a dreptului comunitar are în
special drept consecinţă că principiile pe care sistemul
este fundamentat – în special pe plan instituţional – nu
trebuie să fie încălcate printr-un tratat încheiat de
Comunitate.
Jurisdicţiile statelor membre au adoptat poziţii care
au fost uneori contrare integrării. Jurisprudenţa
tribunalului constituţional german a cunoscut asupra
acestui punct o evoluţie remarcabilă în ordonanţa sa din
29 mai 1974, acesta a insistat asupra separării dintre
ordinea juridică comunitara şi ordinea juridică germana
considerând mai ales că “dreptul comunitar nu face
parte nici din ordinea juridică naţionala nici din jus
gentium şi constituie o ordine juridică proprie creată
dintr-o sursă de drept autonomă” [13, p. 307].
În schimb în decizia să din 22 octombrie 1986
tribunalul a considerat ca “tratatele constitutive ale
comunităţilor europene precum şi dreptul comunitar
derivat adoptat pe baza tratatelor sunt parte integrantă a
ordinii juridice a R.F.G.” şi că C.J.C.E. are calitatea de
judecător legal în sensul articolului 101/1 alineatul 2 al
legii fundamentale. Aceste considerente sunt total în
acord cu noţiunea de integrare. Nu se regăseşte pentru
moment un echivalent în deciziile jurisdicţiilor
celorlalte state membre.
Statele sunt faţă de sursele de drept internaţional
într-o situaţie de autonomie din punct de vedere al
efectelor în dreptul intern şi asupra resortisanţilor lor.
Ele pot utiliza un sistem dualist care stabileşte o
separare radicală între ordinea juridică internaţionala şi
ordinea juridică internă având ca principiu ca o sursă de
drept internaţional nu poate fi prin ea însăşi o sursă de
drept intern. De aceea pentru a avea efecte în dreptul
intern o sursă de drept internaţional trebuie să fie supusă
unei proceduri particulare de introducere sau de
transformare.
Statele pot opta de asemenea pentru monism şi să
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admită efectul juridic direct în drept intern al unei surse
de drept internaţional. Chiar şi în acest caz ele conserva
o deplină autonomie pentru a defini condiţiile pe care
trebuie să le îndeplinească o sursă de drept internaţional
pentru a avea un efect direct în dreptul intern. Această
funcţie este desigur de competenta tribunalelor.
Aceasta autonomie dispare total când este vorba
despre dreptul comunitar. Statele membre sunt ţinute să
aplice consecinţele pe care Curtea le desprinde din
principiul integrării.
Rezultă pe de o parte o aplicabilitate imediată a
dreptului comunitar şi pe de altă parte un principiu al
invocabilitatii dreptului comunitar de către resortisanţii
statelor membre.
Subiectele dreptului comunitar sunt, aşa cum a
definit Curtea în deciziile Van Gend şi Costă, statele
membre şi proprii lor resortisanţi. De aici rezulta că
aceştia trebuie să aibă posibilitatea de a invoca
dispoziţiile dreptului comunitar în faţa autorităţilor
naţionale mai ales în fata tribunalelor în toate scopurile
care le par utile, şi în special pentru a-şi valorifica
drepturile şi pentru a anula sau de a declara inaplicabile
acte naţionale neconforme dreptului comunitar.
Pe baza unei interpretări globale a sistemului
comunitar, Curtea a construit teoria efectului direct care
constituie şi astăzi cadrul principal al invocabilitatii
dreptului comunitar. Dar invocabilitatea dreptului
comunitar depăşeşte cadrul teoriei efectului direct, în
special invocabilitatea în cadrul “interpretării conforme”
ocupa un loc din ce în ce mai important.
Teoria efectului direct determina condiţiile în care
un particular poate invocă o dispoziţie a dreptului
comunitar în scopul de a valorifica un drept prevăzut de
aceasta şi de a îndepărta prin intermediul judecătorului
naţional orice dispoziţie legislativă a statului membru în
cauza considerată necompatibila cu dreptul comunitar.
Pentru sursele de drept comunitar care aparţin
acestei categorii, efectul direct este automat. În
particular, poate invoca orice dispoziţie a dreptului
comunitar, atât împotriva puterii publice (litigiu de tip
vertical) cât şi în cadrul unui litigiu cu un alt particular
(litigiu de tip orizontal).
Regulamentul comunitar este de plin drept invocabil
în toate dispoziţiile sale şi în toate tipurile de litigii. El
este o sursă de drepturi şi de obligaţii pentru particulari.
Curtea de Justiţie s-a fundamentat pentru a ajunge la
acest rezultat pe natura însăşi a regulamentului care în
virtutea articolului 189 este direct aplicabil (14
decembrie 1971 Poliţi, 17 mai 1972 Leonesio).
Jurisprudenţa franceză a furnizat numeroase
exemple de conferire de drepturi unor particulari pe
baza dispoziţiilor regulamentelor comunitare (de
exemplu în jurisprudenţa Consiliului de Stat – 25 iulie
1980 Caugant).
Deciziile care au ca destinatari pe particulari (de
exemplu în domeniul concurenţei) sunt prin ipoteza
sursa de drepturi şi obligaţii pentru aceştia. Efectul lor
direct este la fel de întins precum cel al regulamentelor.
Cât privește principiile generale, acestea, dacă sunt
aplicabile în dreptul comunitar, pot fi invocate de către
particulari fără a fi necesară îndeplinirea unor condiţii şi
în toate tipurile de litigii.
Curtea de Justiţie a precizat cu toate acestea ca
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invocarea unui principiu general nu trebuie să permită
efectuarea unui control de compatibilitate a unei
reglementari naţionale care nu se situează în cadrul
dreptului comunitar (11 iulie 1985 Cinetheque, 30
septembrie 1987 Demirel) [9].
Nu este vorba de enunţare unei condiţii ci doar de a
aminti că dreptul comunitar nu poate exercita o
influenţă asupra ordinii juridice a statelor membre decât
în domeniile în care comunitatea este competenta.
Curtea de Justiţie în decizia Van Gend en Loos a
exprimat principiul conform căruia dispoziţiile tratatelor
constitutive nu erau în mod automat de efect direct.
Jurisprudenţa care a urmat a lărgit progresiv câmpul
de aplicare al efectului direct astfel încât astăzi
principiul este reprezentat de efectul direct al
dispoziţiilor tratatelor, iar excepţia este constituită de
absenţa acestui efect.
Când dispoziţiile tratatelor constitutive au efect
direct, pot fi invocate atât în litigii verticale cât şi
orizontale.
După ce a indicat că ”dispoziţiile care vizează
expres întreprinderile sunt prin natura lor susceptibile de
a produce efecte directe între particulari” (30 ianuarie
1974 B.R.T.), Curtea a considerat în decizia Walrave
(12 decembrie 1974) în ceea ce priveşte aplicare
articolelor 7, 48 şi 59 că interdicţia discriminărilor în
funcţie de naţionalitate “ se impune nu numai acţiunii
autorităţilor publice ci se întinde de asemenea fată de
reglementările de altă natură ce vizează reglementarea
în mod colectiv a muncii salariate şi a prestării de
servicii”.
Curtea a precizat cu această ocazie ca regulă
nediscriminării, pentru faptul că este imperativa se
impune pentru aprecierea tuturor raporturilor juridice, în
măsura în care aceste raporturi, în virtutea fie a locului
unde se stabilesc, fie a locului unde îşi produc efectele,
pot fi localizate pe teritoriul Comunităţii”.
Această decizie a fost confirmată şi lărgită prin
decizia Defrenne (8 aprilie 1976) care a considerat ca
“articolul 119, având un caracter imperativ, interdicţia
discriminărilor între muncitorii de sex masculin şi
feminin se impune nu numai acţiunea autorităţilor
publice ci se întinde şi pentru toate convenţiile care
vizează reglementarea colectivă a muncii salariate, cât şi
contractele între particulari”.
Faţă de acordurile internaţionale la care comunitatea
este parte, jurisprudenţa Curţii de Justiţie este identice
cu jurisprudenţa care se regăseşte în statele moniste
întrucât ea admite ca particularii pot invoca dispoziţiile
acordurilor internaţionale cu condiţia să se poată deduce
din dispoziţia invocată ca nu se limitează la crearea unor
obligaţii internaţionale şi că este susceptibilă de a
conferi drepturi persoanelor fizice.
Principiul este deja conţinut – prin raţionament a
contrario – în deciziile care au negat caracterul
invocabil dispoziţiilor G.A.T.T. (12 decembrie 1972,
Internaţional Fruit, Schluter) [9].
Invocabilitatea a fost expres admisă pentru
dispoziţiile acordului de asociere în deciziile Bresciani
(5 februarie 1976), Pabst (29 aprilie 1982).
În toate aceste cazuri Curtea a relevat caracterul
precis şi necondiţional al obligaţiilor impuse prin acord,
arătând că “nici natura, nici economia acordului nu ar

putea să constituie un obstacol pentru că un operator
economic să invoce o stipulaţie a acestuia”.
Aceasta jurisprudenţă a fost sintetizată prin formula
utilizată în decizia Demirel (30 septembrie 1987): “o
dispoziţie a unui acord încheiat de comunitate cu ţări
terţe trebuie să fie considerată ca fiind de aplicaţie
directă atunci când având în vedere termenii săi precum
şi obiectul şi natura acordului, ea conţine o obligaţie
clară şi precisă, care nu este subordonată în executarea
şa sau în efectele sale intervenţiei unui act ulterior”.
Principiul integrării poate fi obiectul unei aplicări de
către tribunale (Germania). El poate de asemenea să fie
de competenta legislatorului, exemplul cel mai evident
al utilizării unui procedeu dualist pentru a asigura
aplicarea principiului integrării în momentul ratificării
tratatelor constitutive este constituit de “European
Communities Act” votat de parlamentul britanic în
acelaşi timp cu autorizarea ratificării tratatului de
adeziune.
Articolul 2/1 al acestei legi stipulează: “toate
drepturile, puterile, responsabilităţile, obligaţiile şi
restricţiile create uneori de tratate sau instituite în baza
tratatelor precum şi recursul şi procedurile prevăzute de
tratate sau instituite de ele trebuie să fie aplicate sau
utilizate în Marea Britanie conform tratatelor fără a fi
necesar nici un alt text. Ele vor fi recunoscute legal şi
puse în aplicare, autorizate în consecinţă”.
Actul constituie pentru toate autorităţile britanice şi
în special pentru tribunale un ordin de executare
permanenta al ansamblului dreptului comunitar.
În măsura în care se aplică şi dreptului derivat se
poate considera că deroga principiului de integrare
automată a dreptului comunitar. Cu toate acestea trebuie
admis că ţinând cont de faptul că tribunalele britanice
nu aplică decât legea şi nu pot aplica dreptul
internaţional (cu excepţia dreptului cutumiar) în sine,
această dispoziţie era singura de natură a evita
dificultăţile pe care comunitatea le-a cunoscut cu Italia.
Practica demonstrează de asemenea că, graţie lui,
tribunalele britanice aplica principiile integrării şi
aplicării prioritare.
Irlanda a adoptat de asemenea în momentul aderării,
pe baza constituţiei revizuite în acest scop, un European
Communities Act mai puţin detaliat dar cu efect analog
actului britanic.
În Franţa, stat monist, nu a existat nici o dificultate
de acest fel. Consiliul de stat a admis că “regulamentul
comunitar, în virtutea articolului 189, se integrează, din
momentul publicării sale, în dreptul statelor membre”
(22 decembrie 1978, Syndicat des Hautes Graves de
Bordeaux) Consiliul constituţional a fost de asemenea
foarte clar în cele două decizii din 30 decembrie 1977
admiţând că forţa obligatorie a regulamentului
comunitar nu este subordonată unei intervenții a
autorităţilor statelor membre.
Atunci când exista posibilitatea de a lua măsuri

naţionale de aplicare a unui regulament comunitar,
aceste măsuri sunt de competenta executivului întrucât
ele sunt asimilate unor măsuri de executare a legilor.
Intervenţia legislatorului este cu toate acestea cerută
dacă aceste masuri trebuie să instituie sancţiuni penale
[12].
Principiul aplicării imediate nu permite judecătorilor
dintr-o ţară dualista să considere un tratat comunitar ca
fiind aplicabil precum dreptul intern sub pretextul că
admiterea să conform procedurilor de admitere a
tratatelor internaţionale a făcut din acesta unul de drept
naţional.
De asemenea nu poate fi eludata aplicarea unui tratat
comunitar ratificat cu regularitate sub pretextul că nu au
fost îndeplinite procedurile de admitere a tratatelor
internaţionale prevăzute de constituţie.
Tratatele institutive au fost ratificate în mod regulat
şi introduse de fiecare dintre statele fondatoare în
propria ordine juridică internă conform prevederilor
naţionale referitoare la tratatele obişnuite.
Independent
de
repartizarea
materială
a
competentelor, funcţionarea ordinii juridice comunitare
se bazează pe o intervenţie conjunctă a instituţiilor
comunitare şi a statelor membre în vederea asigurării
aplicării administrative şi a sancţionării efective a
normelor comunitare după o logică proprie care este cea
a integrării sistemelor juridice comunitare şi naţionale.
Partajarea competentelor în acest domeniu este
caracterizată printr-o tensiune structurală între principiul
de descentralizare, care face din statele membre
“releele” punerii în aplicare a dreptului comunitar, şi
principiul uniformităţii care presupune o cooperare
controlată a autorităţilor naţionale la aplicarea efectivă a
normelor comune.
Instrumentul juridic al directivei care defineşte
rezultatul de atins, lăsând instanţelor naţionale
competenţă în ceea ce priveşte forma şi mijloacele,
apare ca una din manifestările cele mai semnificative ale
acestui partaj vertical al competentelor, dar aceleaşi
principii se aplică mutatis mutandis pentru punerea în
aplicare a celorlalte acte de drept derivat, cât şi a
dispoziţiilor dreptului originar.
Efectul direct permite unui particular compensarea
inconvenientelor care provin din următoarele situaţii:
cea în care dreptul naţional nu este conform cu
prescripţiile directivei invocate. El cere în acest caz
judecătorului naţional să îndepărteze dispoziţia care nu
este conformă astfel încât aceasta să nu poată avea
incidenţă în soluţionarea litigiului (situaţie calificate
uneori ca invocabilitate “de excludere”); cea în care în
absenţa măsurilor naţionale de aplicare a directivei,
particularul este lipsit de un drept care ar fi trebuit în
mod normal să-i fie conferit prin aceste măsuri. El cere
în această situaţie judecătorului naţional să îi atribuie
aceste drepturi pe baza directivei însăşi (ceea ce este
calificat uneori drept invocabilitate de substituire).
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REZUMAT
Atunci când se ia în considerare natura relației și interacțiunii sistemului juridic al Uniunii Europene și a sistemelor
juridice ale altor state, literatura acordă o atenție deosebită supremației dreptului național european în raport cu cele
naționale. În termeni sociali (juridici), „supremația”, în primul rând, este prezentată sub forma normativă: o dispoziție
semnificativă care se extinde la legislația Uniunii Europene și a statelor membre. În al doilea rând, sub forma unui
precedent prevăzut de Curtea de Justiție Europeană, și în al treilea rând, „supremația” este văzută ca unul dintre
principiile generale de conducere al dreptului comunitar european, care acționează în sistemul celorlalte principii
generale, precum principiul protecției drepturilor și libertăților individuale, principiul subsidiarității, principiul
proporționalității, nediscriminarea, principiul protecției împotriva concurenței neloiale etc. În cele din urmă, în al
patrulea rând, este prioritatea legii Uniunii Europene față de dreptul național al statelor membre.
Cu toate acestea, în ciuda dezacordului în numele și viziunea „supremației” ca principiu general al dreptului Uniunii
Europene al doctrinei formate sau al celorlalte forme și manifestări ale acesteia, esența și conținutul acestui fenomen
juridic se rezumă la faptul că: se stabilește prioritatea normelor supranaționale Legea paneuropeană asupra dreptului
național, al Uniunii Europene asupra dreptului statelor membre; se stabilește că forța juridică a primului depășește forța
juridică a celui din urmă; și rezultă, în cele din urmă faptul că normele dreptului național nu pot și nu ar trebui să intre
în conflict cu normele dreptului supranațional și invers.
În același timp, se presupune că punerea în aplicare a principiului sau doctrinei statului de drept al Uniunii
Europene, „chiar dacă implică abolirea sau modificarea actelor legislative naționale contrare legislației supranaționale”,
are totuși un rol care nu poate fi supraestimat în stabilirea și menținerea „certitudinii constituționale” în sistemele
juridice naționale și supranaționale și în dezvoltarea acestora din urmă.
Cuvinte-cheie: Sistem juridic al UE, Principiul Supremației Dreptului UE, „Universalitatea” Principiului
Supremației Dreptului European, Dreptul Național, Dreptul Supranațional, Asistență juridică internațională.

HISTORICAL CONSIDERATIONS CONCERNING THE IMPLEMENTATION OF THE PRINCIPLE OF
THE SUPREMATION OF THE EUROPEAN LAW IN RELATION TO THE NATIONAL LAW
TONCOGLAZ Maxim,
PhD student,
University of European Studies of Moldova

SUMMARY
When considering the nature of the relationship and interaction of the legal system of the European Union and of the
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legal systems of other states, the literature pays particular attention to the supremacy of European national law over
national ones. In social (legal) terms, "supremacy" is, first and foremost, presented in the normative form: a significant
provision that extends to the law of the European Union and the Member States. Secondly, in the form of a precedent
set by the European Court of Justice, and thirdly, "supremacy" is seen as one of the general guiding principles of
European Community law, which acts within the system of other general principles, such as the principle of protection
individual rights and freedoms, the principle of subsidiary, the principle of proportionality, non-discrimination, the
principle of protection against unfair competition, etc. Finally, fourthly, it is the priority of European Union law over
national law of the Member States.
However, despite the disagreement in the name and vision of "supremacy" as a general principle of European Union
law of the formed doctrine or of its other forms and manifestations, the essence and content of this legal phenomenon is
summarized in the fact that: the priority of the supranational norms is established Pan-European law on national law, of
the European Union on the law of the Member States; it is established that the legal force of the former exceeds the
legal force of the latter; and it follows, finally, that the rules of national law cannot and should not conflict with the
rules of supranational law and vice versa.
At the same time, it is assumed that the implementation of the principle or doctrine of the rule of law of the
European Union, "even if it involves the abolition or modification of national legislative acts contrary to supranational
legislation", nevertheless has a role that cannot be overestimated in establishing and maintaining „constitutional
certainty” in national and supranational legal systems and their development.
Key words: EU legal system, the principle of the supremacy of EU law, the "universality" of the principle of the
supremacy of European law, national law, supranational law, international legal aid.
Fiind unul dintre principiile de bază și unul dintre
cele mai importante principii ale dreptului Uniunii
Europene, principiul supremației sale nu a primit
proclamarea și aprobarea directă (după cum se aștepta),
fie în acordurile constitutive sau ulterioare (sau
publicate pe baza lor) și în elaborarea dispozițiilor
normative prevăzute în actele juridice. Niciunul dintre
tratatele referitoare la chestiunea relației dintre dreptul
Uniunii Europene și dreptul național nu este menționat
în această privință în literatura juridică occidentală, cu
alte cuvinte, „nu se indică ce trebuie făcut atunci când
apare o contradicție între dreptul supranațional și cel
național.
Nu există un astfel de articol (clauza de supremație),
cum este cazul„ prin analogie ”din Constituția SUA,
care ar indica supremația unor norme sau acte în raport
cu altele. În același timp, după cum notează în mod
corect cercetătorii, această problemă este „absolut
critică” pentru implementarea cu succes a normelor
juridice ale Uniunii Europene, indiferent dacă sunt
cuprinse în actele, directivele, regulamentele
constitutive ale tratatului UE, hotărâri judecătorești,
principiile generale ale dreptului Uniunii Europene sau
în orice alte forme și manifestări. Această „omisiune”, o
sugerează unii autorii, „a fost probabil legată de la bun
început pentru a asigura trecerea nestingherită” a actelor
constitutive de tratat prin parlamentele naționale,
ratificarea lor reușită, ținând cont de faptul că
dispozițiile din tratate cu privire la supremația dreptului
supranațional asupra dreptului național ar putea ridica
din partea statelor membre. Însă din moment ce
problema contradicțiilor dintre dreptul european și
sistemele juridice ale statelor membre „nu a dispărut și
nu este în sine rezolvat,“ structurile de putere ale
Uniunii Europene nu fac altceva decât să „dea luarea în
considerare a acestuia și să aștepte decizia Curții
Europene de Justiție“[4].
Acesta din urmă idee, care definește natura relațiilor
Comunității Europene cu statele membre și, în
consecință, natura relațiilor dintre sistemele lor juridice,
încă de la începutul anilor 60 din cazul Van Gena en
Loos (26/62) [6], a indicat că Statele membre, atunci

când au delegat competențele lor pentru Uniunea
Europeană, „astfel și-au limitat drepturile suverane, deși
numai în anumite zone restrânse.” Acest lucru nu a
însemnat, printre altele, decât o recunoaștere indirectă a
priorității actelor comunitare. Următorul pas al Curții pe
calea recunoașterii statului de drept al Comunității
Europene a fost decizia în cazul Costa v. ENEL (în
literatura este denumită adesea cazul„ Costa ”[2,5]),
pronunțată de Curtea Europeană la cererea uneia dintre
instanțele italiene în 1964. În această decizie, Curtea a
exprimat pentru prima dată recunoașterea directă a
statului de drept al Comunității Europene în ceea ce
privește dreptul statelor membre.
Observând că Tratatul de instituire a Comunității
Economice Europene a pus bazele pentru ca
Comunitatea să formeze „propriul său sistem juridic”,
care este „o parte integrantă a sistemelor juridice
naționale” și pe care autoritățile judiciare ale statelor
membre trebuie să le respecte și să le aplice, Curtea a
emis un verdict care stabilește prioritatea dreptului
comunitar european în temeiul dreptului național,
potrivit căruia normativele și actele juridice emise în
baza dispozițiilor cuprinse în Memorandumul de
asociere nu pot fi anulate sau modificate prin orice acte
interne, deoarece acest lucru poate avea cel mai negativ
efect asupra temeiului juridic și a sistemului întregii
Comunități. Decizia finală a Curții (în ceea ce privește
problema analizată s-a ridicat în cele din urmă la faptul
că transferul de către statele membre "al sistemelor lor
juridice interne către sistemul juridic al Comunității
privind drepturile și obligațiile care decurg din tratat
este însoțit de o restricție constantă a drepturilor lor
suverane, cu privire la care nu poate predomina un act
unilateral ulterior, inconsistent incompatibil cu
conceptul de comunitate ” [2,5].
Cazul Costa v. ENEL este relevant ți poate fi pe
scurt rezumat după cum urmează. Domnul (Costa proprietarul acțiunilor companiei italiene Edison Volta,
„angajat în generarea și distribuția de energie electrică
în țară”), a depus un proces la Milano pentru
compensarea prejudiciului cauzat acestuia de
naționalizarea acestei companii. Reclamantul a susținut
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că aceasta a fost realizată cu încălcarea mai multor
dispoziții ale Tratatului de la Roma din 1957 [2].
Întrucât problema vizează dreptul supranațional,
instanța din Milano, acționând în conformitate cu
standardele existente a solicitat Curții Europene pentru
clarificarea și interpretarea dispozițiilor relevante ale
tratatului, cu toate acestea, chiar înainte de a primi
clarificări, Curtea Constituțională Italiană, care a luat
inițiativa de a analiza problema legalității creării ENEL,
a ajuns la concluzia că, din moment ce Tratatul de la
Roma a fost ratificat de Parlament prin adoptarea unui
act național emis mai târziu decât un act contractual,
apoi, pe baza acestuia, dispozițiile acestuia din urmă în
caz de conflict cu dreptul supranațional ar trebui să aibă
prioritate în legătură cu dispozițiile relevante ale
tratatului. În dezacord cu decizia Curții Constituționale
Italiene, Curtea Europeană a indicat că Comunitatea,
având „puterea reală care rezultă din aceasta datorită
restricției suveranității naționale și transferului către o
parte a puterii din statele naționale”, adoptă, de
asemenea, acte juridice, deși nu în toate domeniile care
sunt obligatorii atât pentru organismele și instituțiile
supranaționale, cât și pentru cele naționale.
Astfel, această opinie a Curții Europene de Justiție,
împreună cu concluzia finală din cazul Costa versus
ENEL a inițiat crearea unui precedent potrivit căruia
dreptul european supranațional are supremația asupra
dreptului național. Este de remarcat crearea unui astfel
de precedent, care stabilește de fapt dreptul
supranațional în mare parte peste dreptul național
Oferind „asistență instanțelor naționale” prin
adoptarea unor interpretări obligatorii ale dreptului
european, Curtea Europeană de Justiție este ghidată
invariabil de principiile cooperării și nu de rivalitatea
sau subordonarea ierarhică a autorităților judiciare
naționale către o structură supranațională. Iar
majoritatea instanțelor naționale „împărtășesc această
opinie”. Cu toate acestea, vorbind despre principiile
cooperării în relațiile dintre diferite organe judiciare,
mai degrabă decât rivalitatea sau ierarhia, autorii
occidentali care studiază aceste probleme, „pentru a
evita neînțelegerea”, subliniază că „cooperarea”
instanțelor naționale cu sistemul supranațional, nu
înseamnă deloc că interpretarea dreptului european nu
este obligatorie pentru ele - așa-numitele „hotărâri
preliminare” adoptate de Curtea Europeană de Justiție,
deoarece aceasta nu este doar o „opinie” a Curții cu
caracter de actualitate, ci au un caracter juridic cu efect
semnificativ „pe care instanțele naționale nu le pot
ignora.“ După ce a primit recunoașterea și legalizarea
directă în precedentul Curții Europene, la examinarea
cazului Costa v. ENEL, principiul statului de drept al
Comunității Europene, a fost dezvoltat în continuare și
în celelalte decizii și declarații cu privire la natura
relației dintre sistemele juridice naționale [2].
Așadar, în 1970, Curtea, în dezvoltarea doctrinei
supremației dreptului european în raport cu dreptul
național, a formulat o dispoziție conform căreia
legalitatea și validitatea măsurilor luate la nivelul
Comunității Europene, precum și eficacitatea acestora,
la nivelul sistemelor juridice naționale ale statelor
membre nu poate fi pus sub semnul întrebării, pe motiv
că „sunt direcționate sau contrazic principiile
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instituțiilor constituționale naționale”.
În 1977, consolidând principiul statului de drept al
Comunității Europene, Europa, Curtea de Justiție (în
cazul Simmenthal 106/77) a mers și mai departe,
subliniind că „orice instanță națională” este obligată să
aplice dreptul comunitar „în totalitatea sa” și că, în
consecință, „este obligată să nu ia în considerare dreptul
intern "care" poate intra în conflict cu standardele legale
adoptate anterior sau ulterior "care constituie conținutul
actelor comunitare. În încheierea acestui caz, Curtea a
subliniat că" în conformitate cu principiul priorității
dreptului comunitar relația dintre prevederile Acordului
(constitutiv) și actele instituțiilor direct aplicabile, pe de
o parte, și legislația națională, pe de altă parte, sunt
constituite astfel încât din momentul în care aceste
dispoziții (ale dreptului comunitar) intră în vigoare, ele
nu numai că fac automat orice aplicabilitate națională ...
dar și împiedică adoptarea legală a noilor legi naționale,
în măsura în care acestea sunt incompatibile cu
dispozițiile Comunității ” [1].
Pe lângă aceste cazuri și decizii, Curtea de Justiție
Europeană a abordat în mod repetat întrebări privind
instituirea și dezvoltarea principiului supremației
dreptului supranațional în legătură cu dreptul național.
În același timp, Curtea a evidențiat și a luat în
considerare acest principiu nu numai de la sine, ci și în
sistemul celorlalți, referitor la relația dintre sistemele
juridice naționale, în special, principiile impactului
direct și indirect al dreptului european asupra dreptului
național,
principiul
obligațiilor
statului
și
responsabilitatea statelor membre, implicate în aplicarea
dreptului supranațional în dreptul intern etc. [4].
O atenție deosebită se acordă în literatura de
specialitate în legătură cu punerea în aplicare a
principiului supremației dreptului european și, în același
timp, rolul instanțelor naționale în acest proces. Curtea,
se raportează la acest lucru în art. 228 din Tratatul de
constituire a UE, astfel se „recunoaște o încălcare a
oricărui stat membru a obligațiilor care decurg din
prezentul Tratat, …statul membru este obligat să ia
măsurile necesare pentru a pune în aplicare decizia
Curții de Justiție a UE”, … și dacă Curtea stabilește că
„statul membru nu a respectat decizia sa (poate obliga
statul dat să plătească o sumă forfetară sau o amendă"
[10].
Desigur, aceste sancțiuni nu sunt direct impuse
statului sau organelor sale judiciare pentru încălcarea
principiului supremației dreptului European, întrucât
tratatul nu prevede în mod expres obligația statelor
membre de a respecta acest principiu. Cu toate acestea,
nu se urmărește deloc faptul că respectarea acestui
principiu nu
este
asigurată
de
coacțiunea
supranațională.
Datorită faptului că practica arată că principiul
supranațional al supremației, drepturile statelor nu sunt
încălcate într-o „formă pură”, încălcarea sa este legată
de o încălcare a altor principii europene, care atrag și
sancțiuni aferente încălcării.
Având în vedere procesul de formare și dezvoltare a
principiului supremației dreptului european în raport cu
dreptul național și, în același timp, conținutul său juridic
și formele de manifestare, nu putem decât să acordăm
atenție planului cunoașterii sale mai profunde și mai

versatile, precum și caracteristicilor diferitelor laturi și
forme ale expresiei sale. Printre astfel de caracteristici
ale principiului supremației dreptului supranațional în
legătură cu dreptul național, este necesar să se
evidențieze și să se sublinieze, în primul rând, caracterul
larg cuprinzător, oarecum universal, al acestui principiu.
În acest caz, „universalitatea” este înțeleasă numai în
sensul că acest principiu: acționează pe teritoriul tuturor
statelor membre, și că prioritatea nu este constituită doar
din acordurile constitutive cu privire la normele și
dispozițiile dreptului național – ci de un fel de acte
constituționale europene [3,9, 11].
Prin urmare, dreptul european are efect predominant
nu numai în raport cu normele ordinarelor naționale
(actuale), ci și a Constituției acestora.
În ceea ce privește acesta din urmă abordare, în
literatura științifică s-a observat corect că, atunci când
se interpretează termenul „efectul predominant al
dreptului comunitar”, nu este vorba despre „domeniul
de aplicare care duce la nulitatea dreptului național, ci
despre procedura obișnuită de aplicare, adică în cazul
inadvertențelor, se aplică dreptul comunitar și nu
legislația națională ”.
Cercetătorii constată consecința efectului preventiv
al dreptului comunitar este că „instanțele naționale
trebuie să ofere o protecție juridică eficientă împotriva
dreptului național contrar dreptului comunitar” [3,7,
11].
Vorbind despre „universalitatea” principiului
supremației dreptului european ca fiind una dintre
trăsăturile sale, ar trebui să fim atenți la faptul că natura
universală a acestui fenomen nu este în niciun caz
identică cu natura sa absolută. Acest lucru este
demonstrat, în primul rând, de faptul că, deși formal și
legal, principiul statului de drept al Uniunii Europene și
al Comunităților există încă din momentul identificării
sale în sistemul juridic supranațional, acesta există de
facto, dar în termeni practici apare doar atunci când
apare un conflict între normele legale din UE, pe de o
parte, și normele de drept intern pe de altă parte.
După ce unii autori, au constatat că, în conformitate
cu „doctrina supremației”, Curtea de Justiție Europeană
„a recunoscut în nenumărate cazuri o serie de acte
juridice naționale care erau în conflict cu actele
supranaționale relevante”, aceștia subliniază că aceste
acte ar rămâne fără îndoială încă valabile, „dacă nu ar
intra în conflict cu actele Uniunii Europene ” [13]. Și în
al doilea rând, caracterul relativ universal al principiului
supremației dreptului european în raport cu dreptul
național este demonstrat de faptul că acesta nu se aplică
sub nici o formă sau în nici o formă cu privire la orice
acte relevante din punct de vedere juridic care
reglementează relațiile Uniunii Europene și ale statelor
membre în domeniul politicilor externe și de securitate
comune (așa-numitul „al doilea pilon” al Uniunii
Europene) [3, 11].
Vorbim despre actele consacrate în Tratatul privind
Uniunea Europeană (articolul 12), cum ar fi deciziile
privind definirea „principiilor unei politici externe
comune” a statelor membre, „orientări comune” ale
politicii lor de securitate, „strategii comune” ale statelor
membre în acest domeniu, „acțiunile comune” și
„pozițiile comune”. În plus, ne referim și la unele acte

utilizate practic de state, cum ar fi, de exemplu,
Declarațiile adoptate de aceștia cu privire la acte care nu
sunt menționate în tratate și care „nu au o natură juridică
specifică“ [14].
În sfera relațiilor care apar în cadrul „celui de-al
doilea pilon” al Uniunii Europene și, în consecință, în
chestiuni referitoare la natura corelației („cooperare”,
subordonare etc.) a actelor Uniunii Europene și ale
statelor membre, Curtea de Justiție Europeană nu are
competență în acest domeniu. În termeni teoretici și
practici, acest lucru înseamnă că, în cazul contradicțiilor
dintre actele Uniunii Europene și ale statelor (membrii
în domeniul politicii externe și de securitate, acestea
sunt rezolvate nu pe baza principiului supremației
dreptului european asupra dreptului național, ci pe baza
altor principii. motivul neproliferării regulii supremației
în această sferă a relațiilor dintre Uniunea Europeană și
statele membre și, în același timp, asupra actelor
adoptate de aceștia în acest domeniu este faptul că
acestea din urmă constituie o situație similară cu
punerea în aplicare sau, mai degrabă, cu neîndeplinirea
principiului supremației, care are loc nu numai în
domeniul unei politici externe și de securitate comune,
ci și în domeniul cooperării dintre poliția și organele
judiciare ale statelor membre în materie penală (legală)
sfera (așa-numitul „al treilea pilon” al Uniunii
Europene), singura diferență fiind aceea că, dacă în
primul dintre ele, principiul statului de drept al Uniunii
Europene și al Comunităților nu este pus în aplicare în
niciun caz, atunci în domeniul cooperării ele sunt
necesare.
Rezumând, alături de „universul limitat” principiului
supremației, trebuie să i acorde o atenție deosebită, iar
particularitățile sale, sunt asociate cu metoda de
înființare și punere în aplicare a acestuia de mai bine de
40 de ani.
În primul rând, având în vedere metoda de stabilire
și punere în aplicare a principiului supremației dreptului
european în raport cu dreptul național, cu metoda de
stabilire a principiului priorității dreptului internațional
în raport cu dreptul intern, se poate observa că dacă, în
cazul priorității dreptului internațional, statele naționale
joacă un rol decisiv în persoana autorităților respective,
apoi în elaborarea și „punerea în aplicare” a principiului
supremației, Curtea Europeană joacă acest rol în loc de
state. În plus, dacă pentru a pune în aplicare principiul
priorității dreptului internațional, este necesar
consimțământul statelor și este consacrat în actele lor, în
primul rând constituționale (legale), atunci pentru a
pune în aplicare principiul supremației dreptului
supranațional, nu este deloc necesar un astfel de
consimțământ al fiecărui stat
Pe lângă cele de mai sus, principiul supremației
dreptului supranațional are și alte caracteristici care nu
sunt luate în considerare în acest articol, care îl
diferențiază de alte principii strâns legate și care își
sporesc rolul și semnificația în procesul de
interconectare și interacțiune a sistemului juridic al UE
cu sistemele juridice ale statelor membre.
În mod tradițional, problema relației dintre dreptul
internațional și cel național în teorie este deschisă de
obicei prin prisma polemicii dintre conceptele monistice
(recunoscând unitatea celor două ordine juridice) și
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dualiste (afirmând autonomia celor două ordine
juridice). Cu toate acestea, practica demonstrează
importanța unui alt aspect - măsura în care unul sau alt
sistem juridic este deschis influenței dreptului
internațional [3, 11].
Desigur, nu există ordine juridică care întruchipează
într-o formă pură abordări moniste sau dualiste ale
corelației dreptului internațional și național, există
sisteme juridice naționale mai mult sau mai puțin
deschise aplicării dreptului internațional.
În partea anterioară a acestui articol, au fost
discutate în mod repetat aspecte ale relației dintre
dreptul Uniunii Europene și dreptul internațional public.
Cu toate acestea, întrucât Curtea Uniunii Europene
încearcă să distingă dreptul Uniunii Europene de dreptul
internațional public, toate acestea amintesc în același
timp că ordinea juridică a Uniunii Europene diferă de
sistemele juridice naționale ale țărilor Uniunii
Europene.
În acest sens, este din nou necesar să ne referim la
concluzia Curții Uniunii Europene nr. 2/13. Repetăm că
Uniunea Europeană a dezvoltat un nou tip de lege și
ordine, care, prin natura sa, principii de bază, cadrul
constituțional, a fost creat special și care este echipat cu
o anumită structură organizatorică, care include un set
complet de standarde pentru asigurarea activității sale,
care provoacă consecințe asupra ordinii și condițiilor de
aderare.
Protejarea autonomiei statului de drept conduce la o
creștere a importanței punerii în aplicare a dreptului
Uniunii Europene în legislația națională a statelor
membre, în conformitate cu cerințele principiului
cooperării loiale.
Pe de altă parte, autonomia statului de drept al
Uniunii Europene poate fi discutată nu numai în raport
cu dreptul public internațional, ci și în legătură cu statul
de drept național al statelor membre. Întrucât este
important (atât pe plan internațional, cât și în raport cu
statele membre), statele membre și-au limitat drepturile
suverane, deși în anumite domenii, au creat un stat de
drept care leagă cetățenii și statele membre. Cu alte
cuvinte, putem spune că legea care decurge din
acordurile constitutive trebuie să fie percepută ca o
sursă independentă de drept și nu poate fi abolită prin
dispoziții legale externe datorită caracteristicilor sale și
naturii sale originale [11].
Curtea Uniunii Europene în cauza 106/77
Simmenthal reamintește că recunoașterea oricărei forțe
juridice a actelor legislative care reglementează
domeniul care intră în sfera de aplicare a autorității
executive la momentul respectiv de organisme
comunitare sau acte incompatibile cu dreptul comunitar
va însemna o negare a eficacității obligațiilor asumate la
Statele membre tratate constitutive necondiționat și
irevocabil, și astfel fundamentele Comunității la acel
moment ar fi puse în discuție, în cazul Costa VENEL
găsim de asemenea, o formulare similară „temeiul
juridic al Comunității însăși”. Se poate afirma că această
situație amintește de limitarea dreptului internațional
pentru a păstra autonomia dreptului Uniunii Europene,
adică eficacitatea acesteia [2, 11].
Tendința de a stabili frontiere între ordinele juridice
nu se observă numai pe baza inițiativei Curții de Justiție
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a Uniunii Europene. Afirmații similare provin din
statele membre. Curtea Constituțională Federală din
Germania a descris la rândul său statul de drept pe
vremea Comunității astfel: Comunitatea nu este un stat
sau chiar un stat federal. Cel mai probabil, aceasta este o
comunitate cu o natură specială, care a apărut în
procesul integrării mai strânse într-o instituție
interguvernamentală, în sensul articolului 24 alineatul
(1) din Legea fundamentală căreia Republica Federală
Germania, împreună cu alte state membre, au transferat
unele drepturi suverane. Astfel, este creat un nou
organism guvernamental care este autonom și
independent de puterea de stat a fiecărui stat membru. În
consecință, acțiunile sale nu necesită confirmarea
(ratificarea) de către statele membre; acțiunile sale nu
pot fi anulate de aceștia. Memorandumul de asociere
este într-o anumită măsură Constituția Uniunii
Europene. În plus, Curtea Constituțională germană
reamintește că Uniunea Europeană își formează propriul
stat de drept, care nu face parte nici din dreptul public
internațional, nici din legislația națională a statelor
membre. Statul de drept (la acea vreme) Comunitățile și
dreptul intern al statelor membre sunt două sisteme
juridice diferite și diferite între ele. [12].
Pe de altă parte, în raport cu statele membre, există
și un principiu în dreptul Uniunii Europene similar cu
pacta sunt servanda - acesta este principiul cooperării
loiale. Conform jurisprudenței în vigoare a Curții de
Justiție a Uniunii Europene și a instanțelor naționale,
statul de drept al Uniunii Europene diferă de celelalte
sisteme juridice. Autonomia statului de drept al Uniunii
Europene are un impact asupra sistemelor juridice
naționale ale statelor membre prin respectarea
principiului cooperării loiale. Acest principiu este
consacrat de paragraful 3 al art. 4 DES [8].
Conform principiului cooperării loiale, Uniunea
Europeană și statele membre își arată respect reciproc și
se ajută reciproc la îndeplinirea sarcinilor care decurg
din actul constitutiv. Astfel, principiul cooperării loiale
obligă statele membre să se abțină de la orice acțiuni
care ar putea pune în pericol punerea în aplicare a
obiectivelor Uniunii Europene, așa cum este prevăzut în
tratate. Statele membre nu pot adopta legislația internă
ulterioară sau pot aplica legislația internă existentă care
contravine legislației Uniunii Europene. Acest lucru ar
încălca principiul cooperării loiale.
Curtea de Justiție a Uniunii Europene joacă un rol
important în soluționarea acestei probleme. În general,
se acceptă faptul că Curtea Uniunii Europene este cea
mai importantă instituție a puterii judiciare din Uniunea
Europeană.
Cu toate acestea, dacă luăm în considerare sfera
competenței sale ca o instituție judiciară a comunității
de integrare, devine evident că în Uniunea Europeană
este dificil să vorbim despre o putere executivă și
judiciară completă tocmai pentru că Curtea Uniunii
Europene este un organ judiciar al comunității de
integrare, a cărei funcție principală este aceea de a
interpreta regulile de drept în Uniunea Europeană [8].
În conformitate cu tratatele constitutive și cu
practica judiciară prevalentă, instanțele din statele
membre fac parte și din sistemul judiciar al Uniunii
Europene, deoarece instanțele naționale, în cooperare cu

Curtea
Uniunii
Europene,
își
îndeplinesc
responsabilitatea comună pentru a se asigura că legea
este respectată în interpretarea și punerea în aplicare a
tratatelor.
Curtea Uniunii Europene, ca una dintre principalele
instituții ale Uniunii Europene, a avut un impact
extraordinar asupra succesului procesului de integrare
europeană și continuă să-l furnizeze printr-o procedură
de anchetă pre-proces, în conformitate cu articolul 267
din TFUE, care are un impact semnificativ asupra
eficienței punerii în aplicare a dreptului Uniunii
Europene în raport cu rezultatul, care trebuie să fie
realizată în sistemele juridice naționale ale statelor
membre ale Uniunii Europene.
Cu toate acestea, în practică, în cazurile în care i-au
decizii într-un caz legat de dreptul Uniunii, există
deseori un conflict între dreptul Uniunii și sistemele
juridice naționale. Pentru a evita această problemă, este
important să urmăm o interpretare autonomă a
dispozițiilor dreptului Uniunii Europene.
Atunci când se interpretează dispozițiile dreptului
Uniunii Europene, este important să se țină seama nu
numai de sensul acestei dispoziții, dar și de contextul în
care se află, precum și de obiectivele care decurg din
reglementarea legală din care face parte, precum și de
toate normele juridice ale Uniunii Europene. În același
timp, potrivit jurisprudenței acceptate, necesitatea unei
singure interpretări a dreptului Uniunii Europene
exclude posibilitatea luării în considerare a acestui text
de unul singur, dar în caz de îndoială impune ca acesta
să fie interpretat și aplicat în lumina edițiilor întocmite
în alte limbi, această prevedere în cazul diferențelor
dintre formulările sale , se interpretează în conformitate
cu structura și scopul general al reglementării legale din
care face parte.
Cerința unei interpretări europene autonome este
reflectată la nivelul sistemului juridic național al unui
stat membru, cu o cerință de interpretare în conformitate
cu legislația Uniunii Europene. În practică, acest lucru
înseamnă că, în interpretarea unei norme legale de
origine națională, este luat în considerare conținutul
statului de drept al Uniunii Europene, adică unei norme
de origine națională i se va atribui o valoare care să
corespundă sensului statului de drept al Uniunii
Europene. Putem spune că interpretarea autonomă a
dreptului Uniunii Europene, care este consacrat de

jurisprudența Curții de Justiție a Uniunii Europene, iar
cerința de interpretare în conformitate cu dreptul
Uniunii Europene sunt două părți ale aceleiași monede,
ceea ce ar trebui să păstreze integritatea statului de drept
al Uniunii Europene. Într-un astfel de caz, instanțele
naționale și sistemul judiciar al Uniunii Europene
trebuie să asigure aplicarea integrală a dreptului Uniunii
Europene în toate statele membre, precum și protecția
judiciară a drepturilor care aparțin persoanelor fizice din
dreptul Uniunii Europene.
Contrar acestui fapt, există probleme asociate cu
legiuitorii naționali și sistemele judiciare naționale ale
statelor membre. Aceste probleme se referă la
manifestarea autonomiei dreptului Uniunii Europene în
sistemele juridice naționale, care este în primul rând
legată de natura normelor secundare și primare ale
dreptului european, precum și de modul în care lucrează
legiuitorul național și instanțele naționale. În acest sens,
anumite dificultăți apar chiar și atunci când legiuitorul
național încearcă prin toate mijloacele să împiedice
normele juridice ale Uniunii Europene în sistemele
juridice naționale să aibă toate consecințele prevăzute în
norma juridică a Uniunii Europene.
Pe baza analizei efectuate, putem concluziona că
proprietățile normelor juridice ale Uniunii Europene
complică lucrul cu ele în sistemul juridic național.
Principala dificultate cu care se confruntă astăzi
autoritățile legislative, executive și judiciare este
existența
diverselor
versiuni
lingvistice
ale
documentelor oficiale, actelor și practicilor judiciare (în
acest mediu, un nivel nesatisfăcător de cunoaștere a
limbilor străine sunt limbile oficiale ale statelor
membre).
O altă problemă importantă este armonizarea
minimă, care subminează coerența sistemului juridic
național. Acest lucru este subliniat în plus prin faptul că
normele de drept ale Uniunii Europene sunt orientate
funcțional, orientate având în vedere subiecte care sunt
reglementate de normele de drept ale Uniunii Europene,
iar uneori autoritățile legislative, executive și judiciare
au anumite probleme cu interpretarea autonomă a
conceptelor. O armonizare minimă duce la fragmentarea
sistemului juridic național, care poate fi combătut prin
aplicarea așa-numitului efect de răspândire, care, pe de
altă parte, poate avea și consecințele negative.
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SUMMARY
In this article, the author, based on doctrinal sources, as well as his own comparative study of the legislation of the
Republic of Moldova and the Republic of Azerbaijan, gives a modern classification of the principles and directions of
legal regulation in the field of health and safety. Based on this, the author proposes to streamline the list of these
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the Republic of Azerbaijan.
Key words: safety in the workplace, intersectoral principles, classification, streamlining.
Введение. Принципы охраны здоровья и
безопасности труда исчерпывающим образом
отвечают на вопросы о целях проведения
трудоохранных мероприятий, а также о роли и месте
государства в их осуществлении. Так, определено,
что жизнь и здоровье работника сегодня являются
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приоритетными по сравнению с результатами
производственной
деятельности
предприятия.
Говоря о принципах охраны здоровья и
безопасности труда, на которых основывается
государственная политика в данной сфере, следует
отметить, что их перечень, закрепленный в ст. 222

Трудового кодекса Республики Молдова и,
соответственно, в ст. 209 Трудового кодекса
Азербайджанской
Республики
являются
неупорядоченными, что затрудняет понимание их
смысла. Актуальность темы выражается в
необходимости
четкой
классификации,
соответственно, упорядочивании перечня данных
принципов.
Практическая
значимость
исследования состоит в том, что представленные в
ней выводы, рекомендации, предложения по legea
ferenda могут лучше способствовать реализации
политики в области охраны здоровья и безопасности
труда. Оригинальность результатов исследования
заключается в том, что автор впервые в Республике
Молдова провел такой анализ на примере трудового
законодательства
Республики
Молдова
и
Азербайджанской Республики.
Синтез
методологии
исследования
и
обоснование выбранных методов исследования
заключается в комплексном и всестороннем
исследовании перечня принципов и направлений
правового регулирования в области охраны
здоровья и безопасности труда, посредством ряда
методов, как эмпирические методы (статистический,
отбора текстовой информации, в т.ч. путем контентанализа), сравнительные методы, такие как метод
диалектических приемов выделения ключевых
моментов развития, структурно-функциональный
метод, метод системно-действенного подхода.
Применялись и частно-научные методы, в т.ч.
формально-правовой и структурно-нормативный
метод, метод толкования права, сравнительноправовой метод и метод правового моделирования.
И не в последнюю очередь, автором применялся
системно-структурный метод помогающий в
классификации исследуемых принципов охраны
здоровья и безопасности труда.
Результат исследования. Молдавский правовед
Ю. И. Фрунзэ определяет, что принципы права это
основополагающие идеи, руководящие начала,
стоящие в основу всей системы права государства,
определяющие
нормотворческую
и
правоприменительную деятельность [1, стр.34].
Российский правовед в области трудового права,
Буянова M.O., утверждает, что под принципами
трудового права понимаются закрепленные в
законодательстве основные руководящие начала,
отражающие содержание норм трудового права и
основные направления государственной политики в
сфере наемного труда и направленные на их
дальнейшее развитие [2, стр.19]. Считаем, что
данное понятие принципов трудового права
достаточно спорное. Ибо, под принципами следует
понимать не только закрепленные в действующем
законодательстве основополагающие, руководящие
начала (идеи), а и общепризнанные принципы и
нормы международного права, включаемые как
составная часть в правовую систему того или иного
современного государства. Например, Республики
Молдова, согласно Конституции которой, в области
о правах и свободах человека приоритет имеют
международные нормы (ч.(2) ст.8) [3].
К обще-социальным относятся такие принципы,

как
социальной
свободы,
справедливости,
демократизма, гуманизма и другие. Специальноюридическими являются такие принципы, как
законность, равенство всех перед законом,
правосудие, взаимная ответственность личности и
государства и др.
Принципы права могут быть классифицированы
в зависимости от степени распространенности в
системе права, по степени их значимости. Они
делятся на общие, межотраслевые и отраслевые
принципы.
Общими
являются
принципы,
применяемые во всей системе права, закрепленные,
как правило, в основном законе страны. К ним
относятся
принципы
социальной
свободы,
гуманизма, равноправия, законности и другие.
Межотраслевые принципы представляют собой
руководящие
начала,
которые
выражают
особенности нескольких родственных отраслей
права. Отраслевые принципы охватывают наиболее
существенные черты конкретной отрасли права.
Принципы
права
наряду
с
другими
юридическими нормами способны регулировать
общественные отношения [4, стр.30].
Единство и внутренняя связь норм права,
образующих комплексный межотраслевой институт
в области охраны здоровья и безопасности труда (по
охране труда – прим. авт.), обеспечиваются в
первую очередь едиными принципами права. Без
единых принципов, пронизывающих всю систему
норм по охране здоровья и безопасности труда,
невозможно говорить о наличии комплексного
института в этой области, о взаимосогласованности
групп норм, относящихся к различным отраслям
права. Советский ученный трудового права, О.В.
Смирнов, отмечал, что принципы права как
правовые
обобщения
являются
реальным
показателем существования правовой общности,
каркасом, организующим в единое целое нормы
права, обеспечивают внутреннее единство всей
системы права. Он, также подчеркивал, что
принципы определяются экономическими законами,
политикой и другими идеологическими явлениями правосознанием, моралью и т. п. При этом он
выделял два основных свойства принципов
нормативность содержания
и
общую
целенаправленность правового регулирования [5,
стр.14-15, 21-29].
Принципы позволяют толковать (оценивать)
правовые нормы, особенно в случае их коллизии. Но
самым
сложным
моментом
правового
регулирования является коллизия принципов. Вот
почему принципы так же, как и нормы, по мнению
некоторых юристов, должны иметь свою иерархию
[6, стр.72].
Как отмечает И.К. Дмитриева, принципы
трудового права воплощаются в определенные
юридические формы, среди которых выделяются:
норма-принцип, которая выражает основные, общие
положения правового института (ст. ст. 24, 60, 132
ТК РФ); обычная норма, которая выражает общее
правило по отношению к более детальным
положениям (ч. 1 ст. 72 ТК РФ и др.); совокупность
норм,
регулирующих
частные
случаи
и
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устанавливающих
конкретные
правила
применительно к ним, в соответствии с которой
можно говорить о косвенной фиксации такого
принципа, как принцип свободы трудового
договора, который выводится из общего содержания
ряда норм (ст. ст. 56, 57, п. 1 ст. 77, ст. 80 ТК РФ и
др.) [7, стр.34].
Необходимо отметить, что межотраслевые
принципы правового регулирования охраны
здоровья и безопасности труда выступают таковыми
применительно к рассмотрению норм по охране
здоровья и безопасности труда в составе
традиционного деления права на отрасли. Однако
эти принципы можно рассматривать и как принципы
института
применительно
к
комплексному
правовому образованию по охране здоровья и
безопасности труда, так как именно они
цементируют эту общность. К признакам, на основе
которых дается классификация принципов отраслей
права, в юридической литературе относят предмет и
метод отрасли права.
О. В. Смирнов справедливо отметил, что
решающими признаками являются предмет и метод
регулирования, обосновав важное значение таких
признаков, как целенаправленность и содержание
[5, стр. 66-70].
Представляется, что содержание охватывает и
такой важный признак как средство, способ
достижения
цели,
который
выражается
в
разнообразных нормативных предписаниях: общих,
регулятивных, охранительных и т. д. Особенности
содержания общественных отношений по охране
здоровья и безопасности труда, особенности сферы
(группы отношений в области охраны здоровья и
безопасности труда), регулируемой нормами по
охране
здоровья
и
безопасности
труда,
предопределяют и выделение основных принципов
правового регулирования охраны здоровья и
безопасности труда.
Целевая направленность как классифицирующий
признак отражает политику государства в области
правового
регулирования
тех
или
иных
общественных
отношений.
По
целевой
направленности
принципов
правового
регулирования охраны здоровья и безопасности
труда, по мнению советского ученного С.А.
Голощапова, можно выделить следующие группы:
1) принципы, которые выражают основные
направления государственной политики в сфере
охраны здоровья и безопасности труда;
2) принципы, которые содержат руководящие
положения в области утверждения способов и
средств
обеспечения
охраны
здоровья
и
безопасности труда;
3)
принципы, которые отражают основные
начала правовой политики государства в сфере
защиты прав работников на безопасные и здоровые
условия труда [8, стр. 134].
По нашему мнению, сегодня, практически любой
принцип правового регулирования охраны здоровья
и безопасности труда найдет свое место в какойлибо группе из вышеперечисленных принципов.
В этом контексте, отметим, что Трудовой кодекс
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Республики Молдова (далее, по тексту, ТК РМ) [9],
в статье 5 указывает на основные принципы
регулирования трудовых отношений и иных
непосредственно связанных с ними отношений. Из
которых, в пкт. d) данной статьи, выделяется
основной принцип регулирования трудовых
отношений в сфере охраны здоровья и безопасности
труда, коим является: - обеспечение права каждого
работника на справедливые условия труда, в том
числе отвечающие требованиям охраны здоровья и
безопасности труда […]. Однако, далее, в ст. 222,
раздела IX, Охрана здоровья и безопасность труда,
молдавский законодатель, по примеру российского
(смотри ст. 210ТК РФ),
вместо термина
«принципы» уже применяет термин «основные
направления» государственной политики в области
охраны здоровья и безопасности труда. Для
сравнения отметим, что в системах права других
государств, как Румыния (ст.177 ТК Румынии) [10]
и Азербайджана (ст.209 ТК Азербайджанской
Республики) [11] в соответствующих разделах
применяются термин «принципы» а не «основные
направления». Не вникая подробно в теоретическую
суть данных терминов, мы склонны к мнению, что
они являются синонимами.
В соответствии с нормой части (1) ст.222 ТК РМ
основными
направлениями
государственной
политики в области охраны здоровья и безопасности
труда, т.е. принципами являются: a) обеспечение
приоритета жизни, физической целостности и
здоровья работников; b) принятие и применение
нормативных актов об охране здоровья и
безопасности труда; c) координация деятельности
в области охраны здоровья и безопасности труда, а
также
охраны
окружающей
среды;
d)
государственный
надзор
и
контроль
за
соблюдением нормативных актов в области охраны
здоровья и безопасности труда; e) содействие
общественному контролю за соблюдением прав и
законных интересов работников в области охраны
здоровья и безопасности труда; f) расследование,
учет и информирование о несчастных случаях на
производстве и профессиональных заболеваниях; g)
защита
законных
интересов
работников,
пострадавших от несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний, а
также членов их семей на основе обязательного
социального
страхования
работников
от
несчастных
случаев
на
производстве
и
профессиональных
заболеваний;
h)
распространение передового опыта в области
охраны здоровья и безопасности труда; i) участие
органов
публичной
власти
в
реализации
мероприятий по охране здоровья и безопасности
труда; j) подготовка и инструктаж в области
охраны здоровья и безопасности труда; k)
организация государственной статистической
отчетности об условиях труда, несчастных случаях
на производстве, профессиональной заболеваемости
и об их материальных последствиях; l) обеспечение
функционирования
единой
информационной
системы в области охраны здоровья и безопасности
труда; m) международное сотрудничество в

области охраны здоровья и безопасности труда; n)
содействие созданию безопасных условий труда,
разработке и использованию безопасных техники и
технологий, производству средств индивидуальной
и
коллективной
защиты
работников;
o)
регламентирование
обеспечения
работников
средствами индивидуальной и коллективной
защиты,
а
также
санитарно-бытовыми
помещениями и устройствами,
лечебно
профилактическими средствами за счет средств
работодателя.
А согласно ст. 209 ТК Азербайджанской
Республики, обеспечение охраны труда органами
государственной
власти,
собственниками,
работодателями и работниками осуществляется,
основываясь на следующих принципах:
* общность действий органов государственной
власти, собственников, работодателей и работников,
направленная на улучшение условий труда и охраны
труда, устранение производственных аварий,
увечий, вреда и профессиональных заболеваний;
* превосходство жизни и здоровья работника над
результатами
производственной
деятельности
предприятия;
* координация деятельности в области охраны
труда с другими направлениями экономической и
социальной политики, а также с деятельностью в
области охраны окружающей среды;
* определение для всех предприятий, независимо
от форм собственности и организационно-правовых
форм, единых требований в области охраны труда;
* осуществление независимого и эффективного
контроля за выполнением на всех предприятиях
требований охраны труда;
* в определенном порядке и средствами
стимулирование
работодателей,
широко
использующих мировые достижения научнотехнического прогресса, передового опыта, а также
изготавливающих и применяющих эффективные
средства охраны труда, техники безопасности и
технологии;
* проведение налоговой политики, направленной
на создание условий охраны труда на предприятиях
на высоком уровне;
* участие государства в финансировании охраны
труда;
* периодическое совершенствование норм
охраны труда;
*
бесплатное
обеспечение
работников
специальной одеждой и обувью, другими
средствами индивидуальной защиты, лечебнопрофилактическим питанием и другими средствами;
* подготовка и дополнительное образование
специалистов по охране труда в образовательных
учреждениях и учреждениях дополнительного
образования;
*
расследование,
учет,
анализ
любого
несчастного
случая,
произошедшего
на
производстве, и на их основе предоставление
работникам точных сведений о положении с
производственным травматизмом, увечьями и
профессиональными заболеваниями;
* социальная, материальная и моральная защита

интересов работников, потерпевших ущерб в
результате несчастных случаев на производстве,
получивших профессиональное заболевание;
* оказание всесторонней помощи деятельности
профессиональных
союзов,
предприятий
и
отдельных
физических,
юридических
лиц,
направленной на обеспечение охраны труда;
* расширение отношений международного
сотрудничества в области охраны труда.
Как видим,
в указанных правовых нормах
Трудовых кодексов РМ и АР представлены по 15
принципов из исследованной нами области. Для
сравнения, например, в части (2) ст. 177 ТК
Румынии их всего 9. Однако по содержанию этот
перечень, указанный в ТК Румынии ничем не
уступает перечню в бывших советских республиках.
А в Трудовом кодексе РФ (ст.210) их 20 [12].
К. Н. Гусов все указанные в ст. 210 ТК РФ
направления государственной политики в области
охраны труда условно объединил в три следующие
группы.
Такая классификация схожа с классификацией,
предложенной С.А. Голощаповым.
Первую группу он назвал принципами
организации охраны труда. К этой группе он отнес
принцип обеспечения приоритета здоровья и жизни
работников перед результатами их трудовой
деятельности, принцип координации деятельности
всех субъектов в сфере охраны труда, охраны
окружающей среды и других видов социальной
деятельности, принцип установления единого
нормативного базиса по охране труда для всех
производств страны, принятие
и
реализация
федеральных, региональных, отраслевых целевых
программ по улучшению условий и охраны труда,
принцип государственного управления всеми
мероприятиями по охране труда,
принцип
содействия развитию общественного контроля за
соблюдением
законных интересов
и прав
работников в области охраны труда; принцип
профилактики, расследования и учета несчастных
случаев,
связанных
с
производством
и
профессиональных
заболеваний,
принцип
определения порядка обеспечения работающих
средствами коллективной и индивидуальной
защиты,
помещениями
санитарно-бытового
назначения,
лечебно-профилактическими
средствами и мероприятиями за счет работодателя,
принцип
установления
порядка
проведения
аттестации рабочих мест по условиям труда и
порядка подтверждения соответствия организации
работ
по
охране
труда
государственным
нормативным требованиям охраны труда.
Вторую группу принципов охраны труда К. Н.
Гусов
назвал
принципами
экономической
государственной политики по охране труда. К
этой группе относятся принцип проведения
эффективной налоговой политики, стимулирующей
создание здоровых и безопасных условий труда,
конструирование
и
выпуск
безопасной
в
эксплуатации техники и применение безопасных
технологий, принцип использования санкций
экономического характера с целью соблюдения
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работодателями и работниками государственных
нормативных требований охраны труда, принцип
установления компенсаций для работающих с
вредными и опасными условиями труда в тех
случаях, современный уровень технического
прогресса производства и организации труда не
позволяет
устранить
вредные
и
опасные
производственные
факторы,
принцип
государственного
социального
страхования
работников и членов их семей от несчастных
случаев
на
производстве,
принцип
софинансирования государством мероприятий в
области охраны труда.
В третью группу входят организационные
принципы охраны труда. Такими являются
принцип подготовки специалистов в сфере охраны
труда, принцип информирования работников об
условиях труда и охране труда на производстве,
принцип международного сотрудничества в области
охраны труда, принцип распространения передового
зарубежного и отечественного
опыта
для
улучшения условий и состояния охраны труда
[13, стр. 134].
Касательно проблем правового регулирования
охраны здоровья и безопасность труда в Республике
Молдова и Азербайджанской Республики, отметим,
что Трудовой кодекс Республики Молдова не
содержат определения понятия «охрана здоровья и
безопасность труда», отсылая право применителя к
Закону об охране здоровья и безопасности труда
[13], а ТК Азербайджанской Республики определяет
это понятие в п.10 ст.3. Так, согласно этой нормы
под охраной труда понимается - система мер
техники безопасности, санитарных, гигиенических,
лечебно-профилактических мероприятий, норм и
стандартов, предусмотренных в настоящем Кодексе
и других нормативно-правовых актах, а также в
коллективных договорах, соглашениях, трудовых
договорах в целях обеспечения права работников
трудиться в безопасных и здоровых условиях. А
обращаясь непосредственно к Закону РМ об охране
здоровья и безопасности труда можно увидеть, что в
ст. 1 содержится следующее определение: - охрана
здоровья и безопасность труда (безопасность на
рабочем
месте)
это –совокупность видов
деятельности,
имеющая
целью
обеспечить
наилучшие условия работы, защиты жизни,
здоровья, физической и психической целостности
работников.
Обратим внимание, что в основу вышеназванных
понятий стоят, с одной стороны «система мер», а с
другой «совокупность видов деятельности», что в
лингвистическом аспекте, в принципе одно и то же.
Исходя из этого, делаем вывод, что основные
направления государственной политики в области
охраны здоровья и безопасности труда, то есть
принципы, основаны на определенные меры - виды
деятельности соответствующих субъектов.
Соглашаясь с классификацией предложенной
С.А. Голощаповым еще в 1982 году, а также К.Н.
Гусовым, в 2008 году, и придерживаясь ей, мы
полагаем, что
все указанные в ст. 222 ТК РМ
направления государственной политики в области
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охраны
здоровья
и
безопасности
труда,
соответственно основные принципы охраны труда,
указанные в ст. 209 ТК Азербайджанской
Республики, условно можно объединять в три
следующие группы.
Первая группа –принципы организации охраны
здоровья и безопасности труда.
К этой группе, применительно к ТК РМ следует
отнести:
a) обеспечение приоритета жизни,
физической целостности и здоровья работников; b)
принятие и применение нормативных актов об
охране здоровья и безопасности труда; c)
координация деятельности в области охраны
здоровья и безопасности труда, а также охраны
окружающей среды; d) государственный надзор и
контроль за соблюдением нормативных актов в
области охраны здоровья и безопасности труда; e)
содействие
общественному
контролю
за
соблюдением
прав
и законных интересов
работников в области охраны здоровья и
безопасности труда; i) участие органов публичной
власти в реализации мероприятий по охране
здоровья и безопасности труда; k) организация
государственной статистической отчетности об
условиях
труда,
несчастных
случаях
на
производстве, профессиональной заболеваемости и
об их материальных последствиях; l) обеспечение
функционирования
единой
информационной
системы в области охраны здоровья и безопасности
труда;
o)
регламентирование
обеспечения
работников
средствами
индивидуальной
и
коллективной защиты, а также санитарнобытовыми помещениями и устройствами, лечебно профилактическими средствами за счет средств
работодателя.
А применительно к ТК АР следует отнести: *
общность действий органов государственной
власти, собственников, работодателей и работников,
направленная на улучшение условий труда и охраны
труда, устранение производственных аварий,
увечий, вреда и профессиональных заболеваний;*
превосходство жизни и здоровья работника над
результатами
производственной
деятельности
предприятия;* координация деятельности в области
охраны
труда
с
другими
направлениями
экономической и социальной политики, а также с
деятельностью в области охраны окружающей
среды;* определение для всех предприятий,
независимо
от
форм
собственности
и
организационно-правовых
форм,
единых
требований
в
области
охраны
труда;*
осуществление независимого и эффективного
контроля за выполнением на всех предприятиях
требований
охраны
труда;*
периодическое
совершенствование норм охраны труда;* бесплатное
обеспечение работников специальной одеждой и
обувью, другими средствами индивидуальной
защиты, лечебно-профилактическим питанием и
другими средствами;* оказание всесторонней
помощи деятельности профессиональных союзов,
предприятий и отдельных физических, юридических
лиц, направленной на обеспечение охраны труда.
Вторая группа принципов охраны здоровья и

безопасности
труда
–
это
принципы
экономической государственной политики по
охране здоровья и безопасности труда.
К этой группе, применительно к ТК РМ
относятся f) расследование, учет и информирование
о несчастных случаях на производстве и
профессиональных заболеваниях; g) защита
законных интересов работников, пострадавших от
несчастных
случаев
на
производстве
и
профессиональных заболеваний, а также членов их
семей на основе обязательного социального
страхования работников от несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний; n)
содействие созданию безопасных условий труда,
разработке и использованию безопасных техники и
технологий, производству средств индивидуальной
и коллективной защиты работников.
А применительно к ТК АР следует отнести: *
проведение налоговой политики, направленной на
создание условий охраны труда на предприятиях на
высоком
уровне;*
участие
государства
в
финансировании охраны труда; * расследование,
учет,
анализ
любого
несчастного
случая,
произошедшего на производстве, и на их основе
предоставление работникам точных сведений о
положении с производственным травматизмом,
увечьями
и
профессиональными
заболеваниями;*социальная,
материальная
и
моральная
защита
интересов
работников,
потерпевших ущерб в результате несчастных
случаев
на
производстве,
получивших
профессиональное заболевание.
В третью группу входят - организационные
принципы охраны здоровья и безопасности труда.
Такими, применительно к ТК РМ являются
принципы: h) распространение передового опыта в
области охраны здоровья и безопасности труда; j)
подготовка и инструктаж в области охраны здоровья
и безопасности труда; m) международное
сотрудничество в области охраны здоровья и
безопасности труда.
А применительно к ТК АР следует отнести такие
принципы как: * в определенном порядке и
средствами стимулирование работодателей, широко
использующих мировые достижения научнотехнического прогресса, передового опыта, а также
изготавливающих и применяющих эффективные

средства охраны труда, техники безопасности и
технологии;*
подготовка
и
дополнительное
образование специалистов по охране труда в
образовательных учреждениях и учреждениях
дополнительного
образования;*
расширение
отношений международного сотрудничества в
области охраны труда.
Для сравнения отметим, что из смысла ч. (1) ст.
177
ТК
Румынии,
данная
трехзвенная
классификация выгладит следующим образом:
Первая группа – собственно принципы по охране
здоровья и безопасности труда, в том числе по
предупреждению
профессиональных
рисков
(protejarea securităţii şi sănătăţii salariaţilor, inclusiv
pentru activităţile de prevenire a riscurilor
profesionale). Вторая группа – принципы по
информированию и подготовке (de informare şi
pregătire). Третья группа - принципы организации
охраны здоровья и безопасности труда (pentru
punerea în aplicare a organizării protecţiei muncii şi
mijloacelor necesare acesteia).
На наш взгляд, первые две группы принципов,
указанные
в
ТК
Румынии
относятся
к
организационным принципам охраны здоровья и
безопасности труда.
Подводя итог, необходимо сказать: охрана
здоровья и жизни работников в процессе трудовой
деятельности, то есть безопасность на рабочем
месте является важнейшим принципом трудового
права. В свою очередь, основные направления
государственной политики в области охраны
здоровья и безопасности труда, т.е. принципы
данного правового института трудового права, для
их лучшего понимания нуждаются в четкой
классификации
и
упорядочивании.
Поэтому
полагаем,
что
как
молдавскому,
так
и
азербайджанскому законодателю
необходимо
пересмотреть
структуру
анализируемых
в
настоящей публикации статьей и структурировать,
то
есть
упорядочивать
данные
принципы/направления
согласно
приведенной
классификации.
Считаем,
что
данные
уточнения
в
законодательство будут способствовать реализации
политики в области охраны здоровья и безопасности
труда.
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АННОТАЦИЯ
Концепция судебно-правовой реформы Республики Молдова, фактически начала претворяться в жизнь в
середине 90-х годов, однако граждане Молдовы недовольны отечественной юстицией, политики встревожены
положением дел, а европейские доноры разочарованы им. В статье приведены предпринятые положительные и
отрицательные шаги руководства страны и судебно-правовой системы в области реформирования юстиции.
Также приведены факторы, влияющие на состояние современной юстиции Молдовы и предложения реальной
реформы юстиции.
Ключевые слова: реформа юстиции, концепция судебно-правовой реформы, Парламент РМ, Президент РМ,
Общее собрание судей, Высший совет магистратуры, Высшая судебная палата, Генеральная прокуратура.

JUSTICE REFORM IN THE REPUBLIC OF MOLDOVA: PROS AND CONS
PUȘCAȘ V.Ș.,
Doctor in law, associate professor,
University of European Studies of Moldova,
Ex-chairman of the Constitutional Court of the Republic of Moldova
SUMMARY
The concept of judicial and legal reform of the Republic of Moldova actually began to implement in the mid-90s,
however, Moldovan citizens are dissatisfied with the national justice, politicians are alarmed by the state of affairs, and
European donors are disappointed with it.
The article describes the positive and negative steps taken by the country's leadership and the judicial system in the
field of justice reform. Factors influencing the state of modern justice in Moldova and proposals for a real reform of
justice are also given.
Key words: justice reform, the concept of judicial reform, the Parliament of the Republic of Moldova, the President
of the Republic of Moldova, the General Assembly of Judges, the High Council of Magistracy, the Supreme Court of
Justice, the General Prosecutor's Office.
Граждане Молдовы недовольны отечественной
юстицией, политики встревожены положением дел,
а европейские доноры разочарованы им. Вроде,
подвижки в реформировании отрасли есть, но
результаты никого не устраивают.
Путь консолидации правового государства
проложен историческими актами: Декларацией о
суверенитете от 23 июня 1990 года [1], Указом «О
государственной власти» от 27 июля 1990 года [2] и,
наконец, Конституцией Республики Молдова,
принятой 29 июля 1994 года [3], а до этого
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поддержанной
народом
на
всенародном
референдуме от 6 марта 1994 года [4]. Разделение
властей и признание судов частью государственной
власти закреплены в Конституции (ст. ст. 1, 2, 6,
114-1251) и нашли своё развитие в десятках законов.
Эти акты были приняты и признаны в 90-е, но
сегодня часть политического класса, некоторые
аналитики, формирующие общественное мнение,
партнеры Молдовы по развитию и сами граждане
выражают несогласие с системой юстиции. Почему?
Стало опасно высказываться о правосудии в

Республике Молдова в положительном смысле, так
как
оно
старается
помешать
массовому
злоупотреблению властью со стороны чиновников,
желанию передела собственности, рейдерским
атакам, отмыванию денег, стремлению управлять
финансовыми потоками, перманентным попыткам
захватить
власть,
перераспределению
политического
спектра,
путем
завоевания
избирателей и преследованию партийных интересов.
Невзирая на все препятствия, юстиция обязана
применять закон. Все противоправные интересы
замыкаются на ней – многие думают о том, как
легализовать незаконное, а для этого нужно всеми
способами контролировать юстицию и рычаги
власти. Отсюда и отрицательное отношение к
правосудию.
Налицо неподдельная истерия – подчинить
юстицию политическим интересам, преодолеть
сопротивление. Это отношение прослеживается в
программах некоторых партий, заявляющих, что,
придя к власти, займутся реформами юстиции. Оно
проявляется в публичных высказываниях многих
политиков, не прекращающих твердить, что
юстиция плохо работает. Постоянная шумиха на
этот счёт идёт и в некоторых СМИ, вещающих
только о недостатках системы. Если же уйти от
эмоций и сместить акценты на действительные и
наболевшие проблемы общества, посмотреть на них
глазами профессионала, то мы увидим, что, начиная
с середины 90-х годов и по сегодняшний день, в
юстиции произошли огромные положительные
перемены.
Конечно, проблемы существуют, и сейчас
считается, что в юстиции все плохо, все
преподносится только в черном цвете. Однако, если
в каком-то сегменте и преуспели, то это, как раз, в
юстиции: ни одной политической власти не удалось
свернуть судебную реформу, как это произошло с
реформами местного самоуправления, земельной,
финансовой,
в
области
образования,
здравоохранения и других. Недочеты можно
повесить на кого угодно, но только не на суды.
Преобразования в юстиции заявлены в
концепции от 21.06.1994 года [5]. Она не называлась
«судебной», а известна как Концепция судебноправовой реформы, которая фактически начала
претворяться в жизнь в середине 90-х годов.
Предполагалось
реформировать
все
правоохранительные органы не только в сфере их
практической деятельности, но и по другим
направлениям: в правовой науке, правовом
образовании, подготовке и переподготовке кадров,
финансировании, техническом оснащении. Однако
законодательная
и
исполнительная
власти,
представленные различными партиями, попросту
игнорировали юстицию, а их назначенцы прямо или
косвенно ее дискредитировали. Так продолжается
по сегодняшний день.
Отсутствие до 2016 года
нормального
финансирования, обеспечения в полной мере
материальными,
техническими
и
другими
необходимыми средствами, постоянные чистки и
подрыв реформ, да еще и при плохом качестве

правовых норм, не соответствующих европейским
стандартам, довели юстицию до угрозы разрушения.
С советских времен унаследован состав
Верховного суда, в количестве 43 судей. При
реформировании судов 27 августа 1996 года
образовали Высшую судебную палату, с составом в
15 судей. В начале 2000 годов увеличили
количество судей до 53-х, затем, в 2013 году,
уменьшили его до 33-х. Авторы новой реформы
юстиции
объявили
о
новом
сокращении
численности ВСП до 17 судей и о возвращении ВСП
полномочий, существовавших во второй половине
90-х годов.
В те годы, при проведении реформы органов
местного публичного управления, создали и новые
органы, в частности, префектуры, для размещения
которых нашли локации в течение месяца, а вот для
новых судебных инстанций – апелляционной палаты
и трибуналов – подходящие помещения искали
более двух лет. Неудивительна реакция людей на
отсутствие рассмотрения гражданских и уголовных
дел в апелляционном и кассационном порядке в
течение столь длительного периода.
Просвещенным,
образованным
гражданам
вполне понятно, что судебная реформа самая
сложная и самая продолжительная. В Англии,
например, она проводилась на протяжении более 50
лет. Начатая в России в 1864 году, судебная
реформа была прервана революцией 1917 года и
продолжена только в 1993, путем повторного
введения суда присяжных. В Республике Молдова
предполагалось проводить реформу комплексно,
одновременно со всеми правоохранительными
органами: судами, прокуратурой, адвокатурой,
органами уголовного преследования, полицией. И
это понятно, так как, если хотя бы один орган
останется на «другом берегу» реформ, данный факт
обязательно негативно повлияет на отправление
правосудия.
Сегодня прокуратура так и не перешла Рубикон,
хотя за годы независимости законодатель принял 23
закона, и все – «под знаменем» реформ. Была
надежда, что закон, принятый в 2016 году, станет
последним, после чего будет объявлен мораторий,
нельзя же столько раз трясти это ведомство. Но нет,
в 2019 году приняли новый закон о прокуратуре.
Чтобы понять суть именно политического подхода к
прокуратуре, перечислим генеральных прокуроров,
назначенных за период независимости страны:
Думитру Постован (1990-1998г.), Валериу
Катана (1998-1999г.), Мирча Юга (1999-2001г.)
Василе Русу (2001-2003г.), Валериу Балабан (20032007г.), Валериу Гурбуля (2007-2009г.), Валериу
Зубко (2009-2013), Корнелиу Гурин (2013-2016),
Едуард Харунжен (2016-2019), Думитру Робу
(несколько месяцев в 2019 г.). Кроме Думитру
Постована, ни одна из названных персон не
продержалась на должности 5 лет конституционного
мандата, хотя все они – отличные профессионалы и
хорошие руководители. В обычае политиков
держать под контролем прокуратуру, однако,
несмотря на это, продолжительность мандата
Генерального прокурора увеличили до 7 лет,
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несмотря на то, что иногда парламенты порой не
вытягивают свой 4-летний срок.
У прокуратуры очень важные функции:
руководить уголовным преследованием, проводить
уголовное расследование и представлять обвинение
в суде, причем, обосновывая его по каждому
уголовному делу.
Постоянные
потрясения
и
подчинение
прокуратуры политическим интересам отрицательно
сказалось и на правосудии. Прокуратура свой
Рубикон реформ не перешла, так как до
сегодняшнего дня не определено, в какую ветвь
государственной власти она входит.
Правительство Майи Санду объявило о своём
приоритете – реформе юстиции, что предвещало
изменения в отношении законодательной и
исполнительной власти к юстиции, которая является
родоначальницей всех реформ, так как проблемы
всех других могут и должны разрешаться в суде.
Один из основателей американской конституции,
характеризуя законодательную, исполнительную и
судебную
ветви
власти,
отмечал,
что
законодательная держит в руках кошелек и
определяет правила
поведения каждого в
государстве, исполнительная – держит меч и
распределяет материальные ценности, судебная – не
владеет ни тем, ни другим. Она не представляет
никакой угрозы для политической власти и
постоянно нуждается в помощи и поддержке
остальных её ветвей. Уже общепризнано, что,
начиная с 2009 года, судебная власть в Молдове
подмята другими ветвями власти: для одних
политических сил она представляла угрозу, других –
поддерживала.
Для того, чтобы подчинить часть власти узко партийным
интересам,
нужно
обладать
определенными рычагами давления.
Если создать в государстве губительную
атмосферу недоверия, постоянных сомнений и
угроз, пусть даже скрытых, можно установить не
только авторитарный режим, но и диктатуру. В
нашей стране в последнее время появились разного
рода аналитики – создатели общественного мнения.
Некоторые из них, вместе с политиками,
модераторами с четкими установками, навязывают
обществу идею о том, что суды не работают, а
затраты на их содержание большие, что судьи
коррумпированы, политически ангажированы и
тому подобное. А стоило бы обратить внимание на
то, что отношение к судам формируется на базе
всего нескольких резонансных уголовных дел или
рейдерских атак, определенных случаев отмывания
денег или перераспределения собственности, и все
это круглосуточно прокручивается в некоторых
СМИ, даже не скрывающих свои цели.
У людей создается впечатление, что суды не
рассматривают дела об убийствах, изнасилованиях,
разбоях,
кражах
имущества,
разделах
собственности, лишении родительских прав,
взыскании средств на содержание, восстановлении
на работу. Мало, кто из наших граждан знает, что
суды ежегодно рассматривают 300-400 тысяч дел и
материалов; что на 100 тысяч человек населения
62

Молдовы приходится всего 12-15 судей, в то время
как в странах Совета Европы – более 20; что в
расчете на каждого жителя для отправления
правосудия выделяется в 8 раз меньше средств, чем
в государствах СЕ; что в 2018 году финансовых
средств на содержание судебной власти РМ было
выделено в 4,5 раза меньше, чем в вышеуказанных
странах. Наряду с этими фактами, есть еще: самые
низкие зарплаты, по сравнению со странами Совета
Европы и Европейского Союза, у судей Республики
Молдова. Даже после их повышения в 2017-2018
годах, они остаются самыми низкими и среди
постсоветских государств, разве что, незначительно
опережая Украину.
Парадоксально,
что
при
нынешнем
унизительном положении молдавской юстиции,
уровень доверия граждан к судам гораздо выше
(более 20%), чем во многих европейских странах. На
своей странице в Facebook, А. Муравский приводит
данные, со ссылкой на статистику Евросоюза, из
которой следует, что в ЕС доверяют юстиции всего
4,6% населения. К примеру, в Дании доверяют
судам 7,6% населения, в Германии – 5,3%, во
Франции и Эстонии – 5,2%, в Латвии – 4,5%, в
Литве – 4,1%, в Италии – 3,6%, в Болгарии – 3% .
Пока эти данные никто не оспорил.
Проигрывает дела в Европейском суде по правам
человека не только Республика Молдова, о чем
постоянно
шумят
некоторые
«борцы
за
правосудие», но и ещё 46 государств. Однако там, в
публичном пространстве, никто не развязывает
истерии по поводу работы органов юстиции.
Факт, что сроки рассмотрения дел в странах ЕС
составляют в среднем 735 дней, тогда как в наших
судах – около 259 дней. Средний срок рассмотрения
дел в Высшей судебной палате - всего 27 дней
(доклад «Юстиция Республики Молдова в цифрах»,
январь 2019) [6]. В законе прописано, что каждое
дело должно быть рассмотрено в разумные сроки,
помня при этом, что «скорый суд – сумасшедшее
решение». Но над каждым делом судья должен
работать непрерывно – с момента поступления до
провозглашения решения, закон предусмотрел
ответственность и за нарушение разумных сроков
рассмотрения дел.
Существенная доля в решении проблем зависит
от самих судей. Безусловно. Но посмотрите, что
происходит в развитых демократических странах,
где политическая власть пытается оказывать
давление на суды.
На сайте ec.europa.eu, под названием «Tabloul de
bord 2019 privind justiția în U.E: independența
sistemelor judiciare naționale este esențială pentru
existența statului de drept» [7], опубликован вывод о
том, что «вмешательство и политическое давление –
главные причины отсутствия независимости у
судебных инстанций и судей». Не там ли некоторые
наши политики усваивают уроки? Не случайно ли
один из лидеров вчерашних представителей власти
предложил бороться не с причинами, а с
последствиями деятельности прокуратуры и судов –
создать трибуналы, в виде реввоенсоветов, времен
Всероссийской чрезвычайной комиссии по борьбе

с контрреволюцией и саботажем при Совете
народных комиссаров РСФСР.
По нашему мнению, на сегодняшний день для
улучшения
положения
дел
в
вопросах
реформирования юстиции необходимо, прежде
всего,
Парламенту
и
Правительству
проанализировать состояние правосудия от 27
августа 1996 года – начала реформирования судов –
по сегодняшний день. Следует дать оценку таким
проблемам: как финансировались суды примерно до
2016 года; как обеспечивались помещениями для
нормального отправления правосудия; какие
политические силы, когда и каким образом
осуществляли контроль над правосудием; как шла
подготовка, переподготовка и назначение на
должность судей; не назначались ли они, исходя из
степени лояльности к политическим силам или
конкретным политикам. Нужны не революционные
трибуналы, а тщательный разбор отношения
законодательной и исполнительной властей к
решению проблем юстиции.
В период с 2013 по 2017 годы вклад ЕС в эту
отрасль составил 60 млн. евро, в 2017 году
Евросоюз
отказался
от
дальнейшего
финансирования на 28 млн. евро. Как расходовались
эти годы финансовые средства ЕС? СМИ,
аналитики, представители власти – вчерашние и
нынешние – почему-то не обратили внимания на
этот факт, а также на создание условий для
отправления правосудия.
В начале июня 2019 года Парламент РМ принял
постановление о том, что Республика Молдова
является
захваченным
государством,
и
о
необходимости
деолигархизации
страны.
Намерения, не подкрепленные конкретными
действиями, – блеф. Предлагалось использовать
существующую законодательную базу, в частности,
Закон № 325 от 23.12.2013 года в редакции Закона
№ 102 от 21.07.2016 года «Об оценке
институциональной
неподкупности»
[8]
и,
естественно, возможности существующих органов
власти, призванных раскрывать случаи незаконного
обогащения
и
факты
коррупции.
При
необходимости легко можно было расширить их
полномочия.
Меры по оздоровлению правосудия необходимы:
если пришли к выводу о необходимости «чистки»,
её надо провести, но не по понятиям, а по закону. В
законе «О люстрации» предлагалось определить
объект, субъекты, гарантии соблюдения прав,
достоинства и так далее.
Закон о признании чрезвычайной ситуации в
отраслях, с обоснованием реальной угрозы
национальной безопасности не был принят. И
никаких мер, за исключением продекларированных
политических намерений, не последовало.
Объявленные правительством Санду меры,
связанные
с
проведением
Минюстом
предварительного
конкурса
кандидатов
на
должность Генерального прокурора, отменили, и,
впоследствии, Правительство РМ одобрило закон о
процедуре назначения и освобождения от этой
должности через «принятие ответственности на

себя», что и привело к падению правительства.
На
наш
взгляд,
юридическая
оценка
предложенных мер свидетельствует о том, что у его
авторов либо юридическое мышление находится на
допотопном уровне, либо сделана попытка
совершить диверсию против суверенитета и
независимости
государства,
путем
полной
дестабилизации ситуации. Может, это был шаг для
ухода из власти. Что бы там ни было, авторы
пренебрегли
целым
пакетом
документов:
«Декларацией о суверенитете» от 23 июня 1990
года, Указом «О государственной власти» от 27
июля 1990 года, статьями 1, 2, 6, 114-1251
Конституции от 29 июля 1994 года, законами «О
судоустройстве», «О статусе судьи», «О Высшей
судебной
палате»,
«О
Высшем
совете
магистратуры», «О Прокуратуре» и множеством
других, которые признают, что суды не являются,
как при тоталитарном режиме, придатком
исполнительной власти. Они – судебная власть,
имеющая свой конституционный статус. Ветви
власти разделены, но, как указано в статье 6
Конституции,
они
«взаимодействуют
при
осуществлении своих прерогатив, в соответствии с
положениями Конституции».
Предложенные
способы
оздоровления
прокуратуры и судов, похоже, предполагали только
замену руководителей правоохранительных органов
на доверенных лиц, чтобы держать их на
постоянном
прицеле,
в
зависимости
от
политических целей. Если это так, то можно
говорить об очередном захвате, контроле, влиянии,
как в прежние времена. Кроме того было мнение и
требования политиков - шерстить всех подряд…
Существует
значительное
число
судей,
прокуроров, офицеров уголовного преследования и
представителей других юридических профессий,
которые вполне способны выполнять свои
обязанности, в соответствии с законом, только ими
не надо командовать, политикам не следует
вмешиваться в их деятельность. Ситуация
исправится, если изменить порядок назначения на
должность судей и прокуроров, но не таким
образом, как поступили коммунисты в 2001-2003
годах, когда одна партия обладала 71 мандатом из
101.
Ассоциация судей опубликовала список, в
количестве 60-70 представителей, выведенных из
системы, и, как она считала, самых опытных и
принципиальных, которые были заменены на лиц,
лояльных власти. Прежде всего, следует отказаться
от назначения на должность подобных или легко
шантажируемых кандидатов. В Англии, например,
говорят, если судья плохо работает, виноват тот, кто
его назначил. У нас такими ответственными
являются Высший совет магистратуры, Президент и
Парламент, с них и должен быть спрос.
На состояние современной юстиции Молдовы
влияют следующие факторы:
Первый - беспрецедентное падение доверия ко
всем институтам власти, за исключением, может
быть, института Президентства, при направлении
всех критических стрел на юстицию.
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Второй
искусственное
создание
отрицательного фона вокруг правосудия, опятьтаки, беспрецедентное. В последние годы не
фигурировал даже один положительный случай,
только отрицательные. Пример – конфликт
протестующих и полиции возле здания одного из
судов. Все Масс-медиа высказались в поддержку
демонстрантов, и ни слова о том, что, согласно
Закону №26 от 22.02.2008 года [9], они должны
обеспечивать свободный доступ к входу-выходу из
здания суда и не препятствовать органам,
обеспечивающим правопорядок.
По нашему мнению, необходимо отказаться от
телевизионного правосудия. Приглашение на
телеэкраны только адвокатов,
потерпевших,
пострадавших и привлеченных к уголовной
ответственности, означает, на наш взгляд,
дискредитацию судов, прокуратуры, полиции и
других органов, призванных восстанавливать
нарушенные права, свободы и законные интересы
членов общества и государства.
Третий важный фактор – понимание обществом
роли суда, о котором часто отрицательно
высказываются люди, ни разу не переступавшие его
порога, а выводы делают из того, что видят на
экранах телевизоров. Но когда у них возникают
проблемы, можно услышать следующее: «обращусь
в суд».
И, наконец, четвертый фактор – сам судья, его
способность сопротивляться давлению и влиянию,
защищать независимость свою, судебной инстанции
и, в целом, судебной власти. На правосудие влияет
также моральный облик судьи, его эмпатия по
отношению к обращающимся в инстанцию, степень
ответственности
за
принятие
решения,
принципиальность, мудрость и другие качества.
Есть, конечно, и другие, определяющие
ситуацию в системе, причины: финансирование,
материальное и техническое обеспечение.
Независимость судьи обеспечивается самой
процедурой: порядком назначения, приостановления
полномочий; отставки и освобождения от
должности; неприкосновенностью судьи; тайной
совещательной комнаты и запрещением требовать
ее разглашения; установлением ответственности за
неуважение к суду и к судье и за вмешательство в
рассмотрение дела; выделением адекватных средств
для функционирования судебной власти; созданием
необходимых организационно-технических условий
для деятельности судебных инстанций; нормальным
материальным и социальным обеспечением.
В обществе много разговоров о том, что судьи
пользуются
привилегиями,
однако гарантии
обеспечения их независимости прописаны законом.
И мало, кто в курсе, что для судей законом
предусмотрено около 20 оснований, да Кодексом
этики судьи – с десяток, для привлечения их к
дисциплинарной
ответственности,
что
не
предусмотрено
для
других
категорий
государственных служащих.
Надо признать, что недостатков, допущенных по
вине судей, очень много. Когда судья допускает
ошибку по незнанию или неосторожности, его
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должны поправить, для этого создана судебная
система: суды, апелляционные палаты и Высшая
судебная палата. Но, когда сбой дает вся система, во
главе с высшими органами правосудия, это – беда.
Кроме того, на протяжении двух десятков лет
никак не решается вопрос о праве обращения
граждан в Конституционный суд, в соответствии со
ст. 20 Конституции РМ, при нарушении их
конституционных прав. Если б это не избавило, то
хотя бы повлияло на количество обращений
граждан РМ в Европейский суд по правам человека.
Общее собрание судей и Высший совет
магистратуры
(ВСМ),
являются
органами
самоуправления, и ответственны за положение дел в
системе правосудия. Если общее собрание
созывается раз в год по решению ВСМ или по
требованию не менее 50 судей, то ВСМ действует на
постоянной основе.
Сегодняшнее состояние дел в судебной власти
позволяет утверждать, что у нас есть суд и судьи, но
нет принципиального ВСМ. Есть факты, которые,
по нашему мнению, говорят о проявлении
лояльности к политической власти. Например, дело
о непризнании местных выборов в столице или
решение ВСМ о новом члене Конституционного
суда.
Судьи высказывают много претензий к ВСМ,
упрекают совет магистратуры, что он не защищает
их, не обеспечивает им должностную и личную
независимость. Эти претензии не беспочвенны.
После принятия Парламентом постановлений от 7-9
июня 2019 года, в которых содержались обвинения в
адрес судов, все ожидали, что ВСП созовет Общее
собрание судей, чтобы честно и открыто обсудить
положение дел в системе и признать обвинения либо
опровергнуть их. Этого требовали и судьи, но
случилось наоборот.
Большинство судей желает перемен, но их не
может обеспечить нынешний состав ВСМ. И, потом,
судебная власть, как часть государственной власти,
нуждается в том, чтобы ее представляли не только
принципиально, но и с достоинством. Современный
состав ВСМ, по нашему убеждению, явно не
способен к этому.
Для реальной реформы юстиции необходимо
перестать трубить о её проведении, а, засучив
рукава, начать работать на проблемных участках, а
именно:
- Законодательная и исполнительная власти,
политические силы и те, что формируют
общественное мнение, сами должны уважать
принцип
разделения
властей
в
правовом
государстве, сделать это программным положением
и воспитывать в этом же духе гражданское
общество;
- Партнерам Республики Молдова по развитию
разобраться с действительным положением дел в
юстиции и не поддаваться экстремистским
провокациям отдельных политических сил с их
информационными проводниками;
Создать
традицию,
основанную
на
конституционном принципе взаимодействия ветвей
власти. После очередных выборов в парламент и

формирования нового правительства в обязательном
порядке провести слушания, с целью выявления
проблем юстиции и отношения общества к ней;
Придать
Общему
собранию
судей
конституционный статус для того, чтобы оно могло
предотвратить сращивание ВСМ с политическими
силами и отдельными политиками;
- Немедленная отставка нынешнего состава
ВСМ, по состоянию на 7-9 июня 2019 года, и
образование нового;
- Расширение полномочий ВСМ в части создания
комиссии
из
судей
и
представителей
общественности (их должно быть больше по
численности) для внутреннего определения оценки
всех судей, узаконив при этом цели, порядок,
условия и критерии оценки;
- Возвращение ВСП численного состава и
полномочий по состоянию, которое было в начале

реформы – 27 августа 1996 года. Нынешние авторы
предлагают, чтобы в состав ВСП входило 17 судей,
с кардинальным изменением их полномочий,
естественно, при принципиальном определении
места и роли ВСП в судебной власти;
- В столице следует создать две апелляционные
палаты: одну – для муниципия, вторую – для
окружающих столицу районов;
- Следует возвратиться к инициативе 1998 года
по созданию специализированного уголовного суда,
который должен в первой инстанции рассматривать
тяжкие и особо тяжкие преступления в отношении
представителей высшего и среднего эшелонов
власти, и, тем самым, бороться с местничеством,
крышеванием,
рейдерскими
атаками,
злоупотреблениями
при
перераспределении
собственности.
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REZUMAT
Comerţul, în calitate de element fundamental al economiei de piață, are o importanţă strategică pentru dezvoltarea
echilibrată şi viabilă a sistemelor economice şi sociale din orice ţară. Comerţul exterior, ca formă de schimb a bunurilor
economice, desfășurat între țări și regiuni ale planetei, înregistrează un lung parcurs istoric, ca urmare a aprofundării
diviziunii sociale a muncii şi specializării internaționale a producţiei. Treptat, el a atras în orbita circuitului economic
global toate zonele și regiunile omenirii, constituind un cadru propice pentru evoluția economiei mondiale. Comerţul
internaţional constituie o forță motrice în dezvoltarea economică durabilă a economiilor naţionale, fapt atestat atât de
teoria economică modernă, cât şi de realitatea economică contemporană.
Orice ţară, indiferent de nivelul de dezvoltare, sau poziția ocupată în ierarhia economiei mondiale, are ceva de
câştigat de pe urma implicării în fluxurile mondiale de bunuri şi servicii care, la ora actuală, trec graniţele naţionale,
demonstrându-și competitivitatea pe piaţa mondială.
Cuvinte-cheie: Economie mondială, comerț internațional, comerț exterior, balanță comercială.

THE SPECIFIC OF FOREIGN TRADE OF THE REPUBLIC OF MOLDOVA
DUHLICHER Grigore,
PhD in Economics, University lecturer,
University of European Studies of Moldova
SUMMARY
Trade, as a fundamental element of the market economy, is of strategic importance for the balanced and viable
development of the economic and social systems of any country. Foreign trade, as a form of exchange of economic
goods, carried out between countries and regions of the planet, has a long historical record, as a result of deepening the
social division of labor and the international specialization of production. Gradually, it drew into the orbit of the global
economic circuit all areas and regions of humanity, constituting a favorable framework for the evolution of the world
economy. International trade is a driving force in the sustainable economic development of national economies, a fact
attested by both modern economic theory and contemporary economic reality. Any country, regardless of the level of
development, or the position it occupies in the hierarchy of the world economy, has something to gain from being
involved in the global flows of goods and services that, at present, cross national borders, demonstrating their
competitiveness on the world market.
Key words: World economy, international trade, foreign trade, trade balance.
Introducere. Creşterea economică şi sporirea
bunăstării materiale a populaţiei fiecărei țări depind nu
numai de competitivitatea economiei naţionale
autohtone, dar în mare măsură şi de caracterul şi
eficiența relaţiilor sale comerciale în cadrul pieței
mondiale.
Comerțul permanent a constituit o preocupare
distinctă pentru cercetători, deoarece prin intermediul
lui se finalizează o întreagă activitate antreprenorială a
agenților economici. Comerţul reprezintă una dintre cele
mai importante laturi ale economiei moderne, devenind
elementul principal al economiei de piaţă, indiferent de
forma acesteia [2, p. 220]. O atenție deosebită este
acordată comerțului internațional și mondial în
ansamblul fenomenelor ce apar pe piața mondială și
factorilor care influențează evoluția acestor fenomene.
Comerţul exterior şi cooperarea economică
internațională constituie, fără îndoială, un element
deosebit de important pentru dezvoltarea economiei
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mondiale, în general, precum şi a economiilor naţionale
în parte.
Gradul de implicare a unei ţări în fluxurile și
circuitele internaţionale de bunuri economice este
determinat de nivelul tehnologic al producţiei, volumul
investiţiilor în cercetare-dezvoltare, nivelul de
promovare a inovațiilor, gradul de dotare cu resurse
naturale şi umane, gradul de înzestrare al populaţiei cu
bunuri de larg consum, nivelul de trai al populaţiei, etc.
Rezultate și discuții. Comerţul internaţional
reprezentă un factor important al stimulării concurenţei
pe plan mondial. Statele independente reuşesc să
folosească potențialul provenit din comerţul exterior
pentru a creşte competitivitatea şi productivitatea,
ajutând, în acelaşi timp, la îmbunătăţirea standardelor de
trai şi susţinerea creşterii economice[1, pag. 5].
Comerțul exterior reprezintă totalitatea schimburilor
de bunuri economice efectuate de un stat cu celelalte
țări din comunitatea mondială.

Comerțul exterior este alcătuit din patru elemente:
 Export - vânzarea de bunuri și servicii produse în
cadrul economiei naționale în afara granițelor sale
teritoriale;
 Import - cumpărarea pentru consumul în cadrul
economiei naționale de produse și servicii din alte țări;
 Reexport - activitatea desfășurată de persoane
autorizate de a cumpăra mărfuri din unele țări și a le
revinde în altele cu sau fără indigenarea acestora;
 Comerțul de tranzit - reprezintă activitatea
desfășurată de persoane autorizate pentru transportul
mărfurilor străine pe teritoriul național.
Comerţul internaţional are efecte asupra cetăţenilor
în cel puţin două moduri:
- comerţul internaţional diversifică oferta de bunuri
şi servicii disponibile. Acest fapt conduce de obicei la
scăderea preţului produselor datorită creşterii
concurenţei;
- accesul la materii prime şi materiale mai ieftine,
tehnologie mai eficientă şi la o piaţă lărgită creşte
competitivitatea companiilor autohtone şi conduce la
sporirea ratei de investiţii, la creştere economică şi la
crearea de noi locuri de muncă.
In prezent, comerţul, alături de alte activităţi, a
devenit cu adevărat global. Aceasta înseamnă că din ce
în ce mai multe ţări, cu diferite niveluri de dezvoltare se
implică în relaţii economice mondiale. Acest fapt
modifică trăsăturile comerţului mondial şi influenţează
un număr din ce în ce mai mare de parteneri.
Istoricul participării Republicii Moldova la comerţul
exterior nu are un parcurs îndelungat. După obţinerea
independenţei politice şi suveranităţii statale în august
1991, ea a iniţiat stabilirea unor asemenea relaţii.
Cu timpul, Republica Moldova a intensificat şi
diversificat legăturile comerciale stabilind multiple
relaţii de export-import cu diferite țări, încercând să
întreprindă măsuri privind sporirea competitivităţii
bunurilor pentru export.

Politica comercială a Republicii Moldova este
componenta politicii economice care vizează sfera
relațiilor economice externe și presupune totalitatea
reglementărilor, instrumentelor și măsurilor de politică
comercială care urmăresc promovarea schimburilor
comerciale externe și stimularea dezvoltării economiei
naționale la adăpost de concurența străină [4].
În procesul tranziţiei de la economia centralizată
spre cea de piaţă comerţul exterior al Republicii
Moldova a cunoscut diverse obstacole şi greutăţi. Fiind
o economie națională cu o piaţă internă mică şi cu
resurse naturale şi materiale limitate, Republica
Moldova este foarte dependentă de conjunctura externă,
atât în privinţa importării resurselor energetice şi a
materiei prime, cât şi a pătrunderii pe pieţele externe
pentru realizarea produselor sale tradiţionale.
În pofida eforturilor depuse, statul nostru rămâne
una dintre cele mai sărace țări din regiune. Dependența
excesivă de remitențe, dependența exportului de un
număr redus de produse, precum și crearea de locuri de
muncă interne insuficiente face economia Republicii
Moldova extrem de vulnerabilă la condițiile externe [5].
Posedând o economie mică și deschisă, potențialul
de dezvoltare al Republicii Moldova este legat de
strategia de integrare comercială și de investiții.
Republica Moldova este situată între două piețe mari:
Uniunea Europeană, care absoarbe mai mult de jumătate
din exporturile Moldovei, și Federația Rusă.
Dar şi în astfel de împrejurări volumul valoric al
fluxurilor comerciale de export-import ale Republicii
Moldova cu străinătatea a crescut continuu, s-au
efectuat reorientări în aria geografică şi structura
exporturilor şi importurilor de mărfuri.
In continuare, vom analiza datele statistice din
ultimii șase ani pentru a determina specificul și
tendințele evoluției comerțului extern al Republicii
Moldova.

Tabelul 1. Comerțul exterior al Republicii Moldova, structurat pe grupe de țări, mii dolari SUA
Anii
2013
2014
2015
2016
2017
2018
Export total
2 428303,0 2 339529,6 1 966837,2 2044610,76 2424972,03 2706173,30
din care:
În țările CSI
923 219,8
735 647,7
492 294,6
414 185,25 462 820,45 415 922,25
În țările UE
1 137286,1 1 245980,0 1 217587,1 1331898,46 1596839,60 1861863,96
În alte țări
367 797,1
357 901,9
256 955,5
298 527,05 365 311,98 428 387,08
Import total
5 492393,1 5 316958,9 3 986820,3 4020356,96 4831335,29 5 76057,05
din care:
Din țările CSI
1 672307,7 1 449245,9 1 018110,7 1027442,11 1206051,90 1449078,77
Din țările UE
2 472111,6 2 567695,4 1 954251,1 1973711,55 2389159,54 2850800,33
Din alte țări
1 347973,8 1 300017,6 1 014458,5 1019203,30 1236123,85 1460177,95
Balanța comercială total
-2
-2
din care:
3064090,1 977429,3
019983,1
1975746,20 2406363,26 3053883,75
Cu țările CSI
-749 087,9 -713 598,2 -525 816,1 -613
-743
256,86
231,46
1033156,52
Cu UE
-1
-1
-736 664,0 -641
-792
-988
334825,5
321715,4
813,09
319,94
936,37
Cu alte țări
-980 176,7 -942 115,7 -757 503,0 -720
-870
676,25
811,86
1031790,86
Sursa: statistica.gov.md
Indicatori
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Indicatorii prezentați în tabelul 1 ne confirmă faptul
că Uniunea Europeană reprezintă principalul partener,
în relațiile comerciale externe, al Republicii Moldova.
Astfel, în anul 2018, din totalul exporturilor, în valoare
de 2706173,30 mii dolari SUA, 1861863,96 mii dolari
SUA au fost direcționate spre țările membre UE. Iar din
totalul importurilor, în valoare de 5 76057, 05 mii dolari
SUA, 2850800, 33 mii dolari SUA au fost utilizați
pentru procorarea mărfurilor ce provin din țările
membre UE.
Exporturile țării noastre nu acoperă importurile, în

perioada analizată. Din aceste considerente balanța
comercială a Republicii Moldova este negativă.
Deficitul maximal al balanței comerciale în perioada
analizată, s-a înregistrat în anul 2013, constituind
3064090,1 mii dolari SUA.
Pentru restabilirea echilibrului balanţei comerciale
este necesară o creştere substanţială a exportului prin
relansarea ramurilor tradiţionale a economiei cum sunt:
sectorul vitivinicol, producerea uleiurilor pentru
industria cosmetică şi parfumerie, produselor
agroalimentare
procesate
etc.

Tabelul 2. Gradul de acoperire a importurilor Republicii Moldova cu exporturi, %
Anii
2013
2014
2015
2016
2017
Gradul de acoperire total
44,2
44,0
49,3
50,86
50,19
din care:
Țările CSI
55,2
50,8
48,4
40,31
38,38
În țările UE
46,0
48,5
62,3
67,48
66,84
Alte țări
27,3
27,5
25,3
29,29
29,55
Sursa: statistica.gov.md
Indicatori

Din analiza informațiilor prezentate în tabelul 2
putem afirma că anul 2016 este cel cu un grad maxim de
acoperire a totalului importurilor Republicii Moldova cu
exporturi, dar nici așa situația nu este îmbucurătoare,
deoarece acest indicator atinge valoarea de doar
50,86%. La fel putem menționa și faptul că gradul
maxim de acoperire a importurilor se înregistrează în
relațiile comerciale cu UE, tot în anul 2016 – 67,48%.
Cu o economie în tranziție, perspectivele de

2018
46,98
28,70
65,31
29,34

dezvoltare ale Republicii Moldova sunt strâns legate de
performanțele sale pe piețele internaționale și regionale.
Cu o puternică dependență de remitențe și cu un export
ce nu acoperă importul, Moldova rămâne una dintre cele
mai sărace și mai vulnerabile țări din regiune.
În ultimii ani, performanța economică a Moldovei a
fost afectată crucial și de evoluția relațiilor comerciale
cu Federația Rusă și de tensiunile geopolitice dintre
aceasta
din
urmă
și
Uniunea
Europeană.

Tabelul 3. Structura importurilor și exporturilor Republicii Moldova, %
Importuri
Exporturi
2017
2018
2017
Import total
100,00
100,00
100,00
Animale vii și produse ale regnului animal
2,72
2,50
1,94
Produse ale regnului vegetal
4,04
4,45
27,32
Grăsimi şi uleiuri de origine animală sau vegetală 0,53
0,36
2,22
şi produse ale disocierii lor; grăsimi alimentare
prelucrate; ceară de origine animală sau vegetală
Produse alimentare; băuturi alcoolice, fără alcool 7,30
6,13
15,16
oţet; tutun
Produse minerale
16,02
17,50
1,18
Produse ale industriei chimice sau ale industriilor 11,86
11,26
0,05
conexe
Materiale plastice şi articole din acestea; cauciuc 6,05
5,99
1,29
şi articole din cauciuc
Piei brute (materie primă), piei tăbăcite, blănuri 1,34
1,20
0,86
naturale şi produse din acestea
Lemn, cărbune de lemn şi articole din lemn; plută 2,19
2,15
0,43
şi articole din plută; articole din paie, împletituri
de fibre vegetale sau de nuiele
Pastă de lemn sau din alte materiale fibroase 1,82
1,75
0,54
celulozice; hârtie şi carton, reciclate din deşeuri şi
maculatură; hârtie, carton (maculatură şi deşeuri)
şi articole din acestea
Materiale textile şi articole din aceste materiale
8,24
7,40
14,30
Încălţăminte, obiecte de acoperit capul; umbrele 0,91
0,77
1,40
de soare; bastoane; bice; cravaşe şi părţi ale
Indicatori
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2018
100,00
1,68
25,38
2,47

13,61
1,19
0,04
1,48
0,83
0,66

0,57

13,63
1,35

acestora; pene şi puf prelucrate şi articole din
acestea; flori artificiale; articole din păr uman
Articole din piatră, ipsos, ciment, azbest, mică
sau din materiale similare; produse ceramice;
sticlă şi articole din sticlă
Perle naturale sau de cultură, pietre preţioase sau
semipreţioase, metale placate sau dublate cu
metale preţioase şi articole din aceste materiale;
imitaţii de bijuterii; monede
Metale comune şi articole din metale comune
Maşini şi aparate, echipamente electrice şi părţi
ale acestora; aparate de înregistrat sau de
reprodus sunetul şi imaginile
Vehicule, aeronave, vase şi echipamente auxiliare
de transport
Instrumente şi aparate optice, fotografice sau
cinematografice, aparate medico-chirurgicale;
ceasornicărie; instrumente muzicale; părţi şi
accesorii ale acestora
Mărfuri şi produse diverse
Obiecte de artă, de colecţie sau antichităţi
Sursa: statistica.gov.md

2,54

2,37

1,74

2,08

0,18

0,18

0,05

0,06

7,12
16,58

7,27
17,74

1,99
16,07

1,74
20,86

6,10

6,45

1,71

0,82

1,57

1,73

1,27

1,15

2,86
0,02

2,76
0,03

6,37
0,00

6,55
0,00

Examinând structura exporturilor observăm că, atât
în anul 2017, cât și 2018 ponderea cea mai mare o
ocupă produsele regnului vegetal, cu respectiv 27,32%
și 25,38.
Pe poziția a doua sunt situate maşini şi aparate,
echipamente electrice şi părţi ale acestora, aparate de
înregistrat sau de reprodus sunetul şi imaginile, care au
o pondere de 16,07% în anul 2017 și respectiv 20,86%
în 2018. Analizând componența acestora în anul 2018,
am stabilit că poziția dominantă în cadrul lor o aveau maşini, aparate şi echipamente electrice şi părţi ale
acestora, aparate de înregistrat sau de reprodus sunetul
şi imagini de televiziune 19,45% din totalul de 20,86%.
Concluzii. Dinamica comerțului exterior a țării
noastre înregistrează o creștere continuă, dar care a fost
determinată în primul rând prin importuri mai mari,

ceea ce duce la o deteriorare progresivă a balanței
comerciale.
Veniturile din export rămân concentrate pe câteva
produse tradiționale, ceea ce face țara în mod
semnificativ vulnerabilă la șocurile externe.
Republica Moldova trebuie să îmbunătățească sfera
relațiilor economice externe, a instrumentelor și
măsurilor de politică comercială care ar asigura
promovarea schimburilor comerciale externe și
stimularea dezvoltării economiei naționale.
În domeniul comerţului exterior, Republica Moldova
are nevoie de o politică consecventă, orientată spre
diversificarea pieţelor de desfacere, spre facilitarea
accesului mărfurilor şi serviciilor moldoveneşti pe
pieţele
externe.
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PLANIFICAREA FINANCIARĂ A ÎNTREPRINDERII
DUHLICHER Grigore,
Dr. în științe economice, lector universitar,
Universitatea de Studii Europene din Moldova
REZUMAT
Economia de piaţă cu toată diversitatea modelelor este caracterizată ca o economie competitivă, în cadrul căreia
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antreprenorii se confruntă cu o multitudine de probleme, consecințele negative ale cărora pot fi minimalizate prin
intermediul procesului de planificare. Pentru ca întreprinderea să-şi asigure supravieţuirea în condiţii actuale, este
nevoie de un profesionalism profund în sfera managerială, cu un personal în stare să evalueze situaţia financiară reală
atât a întreprinderii proprii, cât şi a concurenţilor actuali şi potenţiali, să-și planifice activitatea financiară bazându-se pe
rezultatele acestei analize. După cum ne demonstrează experienţa ţărilor economic dezvoltate, una din căile de
soluţionare a problemelor respective este dezvoltarea amplă a unui sistem de planificare financiară eficient a activităţii
antreprenoriale care actualmente este considerată drept un factor primordial în dezvoltarea economiei de piaţă a
Republicii Moldova. Evident că în aceste condiţii subiectul principal devine antreprenorul. Anume el este persoana ce
activează în interesul întreprinderii, a său personal, asumându-şi un anumit risc, care poate fi micșorat prin planificare.
Cuvinte- cheie: Antreprenor, planificare, planificare financiară.

FINANCIAL PLANNING OF THE COMPANY
DUHLICHER Grigore,
PhD in Economics, University lecturer,
University of European Studies of Moldova
SUMMARY
The market economy with all the diversity of models is characterized as a competitive economy, in which the
entrepreneurs face a multitude of problems, the negative consequences of which can be minimized through the planning
process. In order for the enterprise to ensure its survival under the current conditions, it is necessary a deep
professionalism in the managerial sphere, with a staff able to evaluate the real financial situation of both the own
company, as well as of the current and potential competitors, to plan their financial activity, based on the results of this
analysis. As the experience of the economically developed countries shows us, one of the ways of solving these
problems is the broad development of an efficient financial planning system of the entrepreneurial activity that is
currently considered as a prime factor in the development of the market economy of the Republic of Moldova.
Obviously, in these conditions the main subject becomes the entrepreneur. That is, he is the person who works in the
interest of the company, his staff, assuming a certain risk, which can be reduced by planning.
Key words: Entrepreneur, planning, financial planning.
Introducere. Importanța planificării în general, cât
și a celei financiare în parte, care trebuie dezvoltată în
managementul financiar din cadrul întreprinderilor, se
explică prin faptul că antreprenorul este nevoit să
cunoască modul de exercitare a activităţii sale
economice, mediul în care se desfăşoară acţiunile
practice, problemele cu care se poate înfrunta în
activitatea sa şi şansele posibile pentru a le soluţiona.
Funcţia planificării s-a născut şi s-a dezvoltat, în
timp din necesitatea sporirii capacităţii de adaptare a
organizaţiei la mutaţiile intervenite în mediul extern, cu
scopul asigurării realizării obiectivelor sale.
Planificarea este una din cele mai importante funcţii
ale managementului, deoarece reprezintă activitatea de a
stabili un program de acţiune şi de luare a deciziilor. Se
determină obiectivele şi cele mai optimale soluții pentru
realizarea lor. Celelalte funcţii derivă din aceasta şi
contribuie la îndeplinirea obiectivelor.
Rezultate și discuții. Prin planificare se înțelege
programarea, coordonarea și conducerea pe bază de plan
a activității întreprinderii [1, p. 213]. Planificarea este
un proces de luare a deciziilor prin care analizăm
prezentul, definim viitorul dorit şi găsim soluțiile pentru
a ajunge acolo. Procesul de planificare este definit prin:
- perioadele de timp la care se referă;
- gradul de specificitate;
- detalii şi claritate cu care sunt descrise prezentul,
viitorul şi soluțiile.
Conform dicționarului de economie procesul de
planificare este definit ca concept teoretic ce exprimă un
ansamblu de acțiuni coerente prin care se urmărește
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dirijarea
activității
economice
corespunzătoare
anticipărilor, determinate științific în cadrul unui plan
[2, p. 350].
Planificarea reprezintă o componentă majoră a
procesului managerial, care se ocupă de definirea
scopurilor, mijloacelor și a comportării la fiecare nivel
al vieții organizaționale. Este o activitate care începe
prin analiza, sau redefinirea, țintelor și obiectivelor unei
organizații sau ale unei unități din interiorul ei. Această
activitate în sine cere organizațiilor și subunităților
acestora să facă o evaluare completă a mediilor lor
externe și a structurii lor interne, a proceselor și
resurselor [3, p. 120].
Planificarea este o activitate de luare a deciziilor
care reprezintă baza procesului de management şi care îi
ajută pe manageri să organizeze, conducă şi controleze
oferind organizaţiei o ţintă şi o direcţie.
Provocarea în procesul planificării constă în a lua
decizii care să asigure cu succes viitorul organizaţiei.
Planificarea este un proces care nu se încheie odată cu
crearea unui plan, ci continuă cu implementarea
acestuia, ţinându-se cont de faptul că, în etapa de
implementare şi control, planul poate necesita
îmbunătăţiri sau modificări menite să îl facă mai
eficient.
Planificarea eficientă este esenţială pentru succes.
Fiecare manager stabileşte obiective şi descrie ce
trebuie de efectuat pentru ca acestea să fie realizate, iar
responsabilitatea de a planifica depinde de funcţia
atribuită managerului şi de caracterul şi obiectivele
organizaţiei în care acesta este încadrat.

Indiferent
de
dimensiunile
sau
scopurile
organizaţiei, planificarea aduce beneficii printre care:
- dezvoltarea de abilităţi manageriale;
- sporirea șanselor de a avea succes;
- coordonarea eforturilor interdepartamentale;
- pregătirea pentru schimbare.
Prin însăşi natura sa, planificarea îi instruieşte pe
manageri să se gândească la viitorul organizaţiei, la
faptul cum să îl îmbunătăţească, şi la rolul lor în
schimbare. Planificarea presupune ca managerii să fie
proactivi – oameni care fac lucrurile să se întâmple.
Astfel, procesul planificării îi învaţă pe manageri să
analizeze şi să se gândească la viitor cu atenţie şi să
înţeleagă mai bine rolul esenţial pe care îl are o
schimbare necesară.
Elaborarea fiecărui plan, în funcţie de natura
agentului economic, este o problemă complexă, cu
multiple şi profunde implicaţii asupra funcţionării
întregii organizaţii. Planul, ca produs al acţiunii de
planificare, este materializarea concretă a gândirii
ştiinţifice previzionale, este tabloul viitorului, în care
evenimentele, acţiunile sunt prefigurate cu o certitudine
mai mare sau mai mică, în funcţie de natura acestora şi
de rigurozitatea metodologiei utilizate în procesul
planificării.
Planificarea financiară a entității economice
presupune previzionarea situațiilor financiare, pentru
perioadele viitoare de activitate, cu scopul prevenirii
lipsei de lichidități, a menținerii echilibrului financiar și
gradului de autonomie financiară în condiții de eficiență
economică.
În condiţiile actuale întreprinderea conform planului
financiar îşi stabileşte singură direcţiile de utilizare a
profitului, ce îi rămâne la dispoziţie după achitarea
impozitelor.
Scopul întocmirii planului financiar este de a se
stabili volumul posibil al resurselor financiare,
capitalului şi rezervelor în baza pronosticării rezultatelor
financiare. Un element important al planificării
financiare este strategia ei, adică determinarea centrelor
de venit şi a centrelor de cheltuieli ale agentului
economic.
Planificarea financiară la firma antreprenorială
include trei subsisteme principale: planificarea
financiară de perspectivă, curentă şi operativă.
Planul financiar de perspectivă stabileşte indicatorii
cei mai importanţi, proporţiile şi ritmul reproducţiei
lărgite. Planul pentru cinci ani constituie principala
formă de realizare a obiectivelor şi sarcinilor de
dezvoltare a întreprinderilor, strategiei investiţiilor şi
acumulărilor preconizate. Planul financiar de cinci ani,
de regulă, constituie secretul comercial al întreprinderii.
Planificarea financiară curentă include bilanţul anual
al veniturilor şi cheltuielilor, devizele de cheltuieli şi
formare a fondurilor de mijloace băneşti: fondul salarial,
fondul mijloacelor pentru dezvoltarea şi perfecţionarea
producţiei; fondul de acumulare; fondul de mijloace
pentru necesităţile sociale; fondul de rezervă şi alte
fonduri.
Planificarea financiară operativă constă în
întocmirea şi utilizarea calendarului de plăţi, care este

un document financiar detaliat, ce reflectă circulaţia
operativă a mijloacelor băneşti ale întreprinderii.
Întocmirea şi folosirea calendarului de plăţi este
realizarea funcţiei distributive şi de control a finanţelor
întreprinderii.
La întocmirea planului de afaceri al întreprinderii, o
atenţie deosebită se atrage planificării financiare, ce
prevede măsurile pentru asanarea ei financiară.
Concomitent, planul-business conţine următoarele
compartimente:
- caracteristica generală a întreprinderii;
- datele concise privind planul de asanare
financiară;
- analiza stării financiare a întreprinderii;
- măsurile pentru restabilirea solvabilităţii şi de
menţinere a activităţii eficiente;
- piaţa şi concurenţa;
- activitatea în sfera marketingului întreprinderii;
- planul de producţie;
- planul financiar.
Planul financiar conţine materiale generalizatoare
referitoare la toate celelalte compartimente în expresie
valorică şi include o serie de documente, printre care:
- pronosticul volumului de realizare;
- pronosticul veniturilor şi cheltuielilor;
- pronosticul încasărilor şi plăţilor băneşti;
- bilanţul generalizator al activelor şi pasivelor;
- planul privind sursele şi utilizarea mijloacelor;
- calculul pragului de rentabilitate.
Pentru ca planificarea activităţii financiare a
întreprinderilor să poarte un caracter veridic şi pentru a
obţine un tablou real, necesar argumentării indicatorilor
planificaţi, este necesar ca procesul de planificare să
decurgă în corespundere cu anumite principii:
 fundamentarea
ştiinţifică
a
indicatorilor
planificaţi;
 unitatea dintre strategie şi tactică;
 realizarea şi caracterul sensibil al planurilor;
 concordanţa planurilor misiunii şi sarcinilor
întreprinderii;
 identificarea sarcinilor concrete ale planului;
 complexitatea planurilor;
 controlul
permanent
asupra
îndeplinirii
planurilor.
Importanța planificării financiare este explicată și
prin prezența riscurilor asumate de antreprenori în
creditarea investițiilor sale. În practica întreprinderilor
deseori se realizează investiții peste limitele fondurilor
proprii disponibile. Managerii financiari trebuie să
identifice surse externe de finanțare, care ar asigura
resursele necesare efectuării investițiilor planificate.
În această ordine de idei din nou apare în evidență
rolul planificării financiare, care stă la baza elaborării
planurilor de afaceri, necesare în procesul de negociere
și obținere a fondurilor externe.
Pentru argumentarea afirmațiilor anterioare, vom
cerceta investițiile în active imobilizate, efectuate de
antreprenorii din Republica Moldova, structurate pe
sursele de finanțare, pentru perioada 2017 -2018 (tabelul
1).
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Tabelul 1.Investiții în active imobilizate, efectuate de antreprenorii din Republica Moldova, pe surse de
finanțare
Milioane lei (în prețuri
În procente față de anul precedent (în prețuri
curente)
comparabile)
Categorii de surse

2017

2018

2017

2018

Total

23 498,3

27 464,7

103,5

112,9

Surse proprii

15 356,3

16 792,7

98,8

105,7

Bugetul de Stat

1 458,0

2 883,5

146,0

191,1

Bugetele unităților administrativteritoriale

1 283,7

1 510,4

138,3

113,7

Credite și împrumuturi interne

1 731,8

2 669,3

96,8

148,9

Credite și împrumuturi externe

987,3

889,0

96,2

87,0

1 489,0

1 439,0

93,0

93,4

Fondul rutier

695,0

871,4

161,7

121,1

Fondul ecologic

179,1

213,3

92,0

115,1

Alte surse
Sursa: statistica.gov.md

318,0

196,1

160,9

59,6

Surse din străinătate

Din datele tabelului 1 observăm că totalul de
investiții în active imobilizate, efectuate de antreprenorii
din Republica Moldova în anul 2018 a fost egal cu 27
464,7 mil. lei, majorându-se față de anul precedent cu
112,9 %.
Finanțarea investițiilor în active imobilizate din
surse proprii în anul 2018 a fost egală cu 16 792,7 mil.
lei, ce constituie 61,14 %. În anul 2017 finanțarea
investițiilor în active imobilizate din surse proprii a fost
egală cu 15 356,3 mil. lei, ce constituie 65,35 %, cu

4,21 % mai mult ca în anul 2018.
Ca dinamică observăm creșterea semnificativă, cu
191,1 %, a cuantumului finanțărilor din Bugetul de Stat
și micșorarea altor finanțări și a celor din credite și
împrumuturi externe.
Pentru aprofundarea cercetării specificului efectuării
investițiilor în active imobilizate de către antreprenorii
din Republica Moldova, vom analiza repartizarea și
structura acestora, în perioada analizată, pe ramuri și
domenii
de
activitate
(tabelul
2).

Tabelul 2. Investiții, efectuate de antreprenorii din Republica Moldova în active imobilizate, pe tipuri de
activități economice
Milioane lei (în prețuri
În procente față de anul precedent
curente)
(în prețuri comparabile)
Domenii de activitate

2017

2018

2017

2018

Total

23 498,3

27 464,7

103,5

112,9

Agricultură, silvicultură si pescuit

2 306,2

2 737,0

119,3

114,7

56,6

122,5

78,9

208,9

Industria prelucrătoare

3 135,4

3 576,8

109,1

110,2

Producția și furnizarea de energie electrică și
termică, gaze, apă caldă și aer condiționat

1 186,8

1 470,6

121,8

119,7

523,1

130,7

307,3

24,1

Construcții

3 572,9

3 731,4

99,0

100,9

Comerț cu ridicata și cu amânuntul; întreținerea și
repararea autovehiculelor și a motocicletelor

2 644,7

3 137,0

92,4

114,7

Transport și depozitare

1 343,2

1 512,4

96,1

108,8

Industria extractivă

Distribuția apei; salubritate, gestionarea deșeurilor,
activități de decontaminare
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Milioane lei (în prețuri
curente)

În procente față de anul precedent
(în prețuri comparabile)

Domenii de activitate

2017

2018

2017

2018

Activități de cazare și alimentație publică

166,3

225,9

58,4

130,2

1 421,7

1 792,5

86,1

121,8

493,4

645,3

81,5

126,4

1 061,2

1 164,5

67,8

106,0

Activități profesionale, științifice și tehnice

247,6

285,4

101,7

111,4

Activități de servicii administrative și activități de
servicii suport

370,4

180,1

172,5

47,0

Administrație publică și apărare; asigurări sociale
obligatorii

3 714,5

5 391,2

120,8

140,2

Învățământ

601,0

506,0

143,0

81,4

Sănătate și asistență socială

455,6

710,0

92,1

150,6

Artă, activități de recreere și de agreement

113,0

95,8

94,1

81,9

Alte activități de servicii
Sursa: statistica.gov.md

84,7

49,6

58,0

56,6

Informații și comunicații
Activități financiare și de asigurări
Tranzacții imobiliare

Din analiza informațiilor prezentate în tabelul 2
putem afirma că în anul 2018 cele mai multe investiții în
active imobilizate în domeniul administrației publice și
apărare, asigurări sociale obligatorii. Valoarea
investițiilor în aceste domenii a alcătuit 5391,2 mil. lei,
ce reprezintă 19,63 % din totalul investițiilor din anul
2018. Situația nu este îmbucurătoare, deoarece pentru
relansarea economiei naționale sunt necesare investiții
în sectorul real.
Concluzii. Efectuată la un nivel ştiinţific
corespunzător, utilizând metode şi tehnici de lucru
adecvate, planificarea este una din funcţiile
fundamentale ale managementului entităţii. Scopul de
bază al planificării este evitarea efectului negativ al
incertitudinii şi al variabilităţilor mediului în care
activează firmele, concentrarea resurselor în vederea
soluţionării problemelor principale.
Раrсurgereа defeсtuoаsă а etарelor рroсesului de
рlаnifiсаre, îndeosebi evаluаreа inсoreсtă а fасtorilor de
mediu, liрsа сlаrităţii obieсtivelor, înсredereа exсesivă
în exрerienţă, rezistenţа lа sсhimbаre etс. determină
inefiсienţа рlаnifiсării. Înlătuаreа defiсienţelor în
рroсesul de рlаnifiсаre se аsigură рrin reаlizаreа unui
sistem de рlаnifiсаre efiсасe, саre trebuie să аibă în
vedere сâtevа сerinţe:
 рlаnifiсаreа trebuie să рorneаsсă din vârful
рirаmidei mаnаgeriаle şi să аibă susţinereа сonduсerii
suрerioаre;
 să existe o аngаjаre efeсtivă în рlаnifiсаre а

tuturor mаnаgerilor, асeştiа urmând să асorde o аtenţie
рrioritаră рroblemelor de рersрeсtivă fаţă de сele
сurente;
 рlаnifiсаreа să fie reаlistă, să рorneаsсă de lа
рosibilităţile reаle de саre orgаnizаţiа disрune, luând în
арreсiere resursele аvute lа disрoziţie;
 рlаnifiсаreа să nu fie рreа stufoаsă - să nu
сonţină рreа mulţi indiсаtori;
 рlаnifiсаreа să refleсte obieсtivele orgаnizаţiei,
oрortunităţile de аfасeri сât şi сerinţele mediului
economico-social;
 рlаnifiсаreа trebuie să fie bine orgаnizаtă,
inclusiv prin stаbilireа сlаră а sаrсinilor, сomрetenţelor,
resрonsаbilităţlor, termenelor;
 demersul рlаnifiсării trebuie să fie сlаr definit şi
riguros resрeсtаt;
 obieсtivele fixаte trebuie să îndeрlineаsсă сinсi
сondiţii: să fie сlаr definite; să fie сomраtibile сu
сelelаlte obieсtive; să fie verifiсаbile, de рreferinţă
măsurаbile; să fie stimulаtive; să fie reаliste şi
reаlizаbile;
 аtrаgereа lа асţiunile de рlаnifiсаre а
mаnаgerilor, сolаborаtorilor, sрeсiаliştilor, аngаjаţilor,
аsigurându-se un саdru раrtiсiраtiv munсii de
рlаnifiсаre;
 сonştientizаreа nevoii de inovаre şi рromovаreа
sсhimbărilor.
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ZORII SEC. XXI INVOCĂ PARADIGMA NOII OPORTUNITAȚI INFORMAȚIONALE
ELKRINAWI Khalid,
doctorand, Israel,
ULIM
REZUMAT
În zorii unui început de mileniu, societățile noastre industrializate primesc pe deplin impactul noului șoc a viitorului:
cea a societății informaționale. Criza socială manifestată prin creștere lentă, creșterea șomajului și conducere contestată
tradițional, traduce de fapt rapiditatea tranziției pe care o trăim între societatea industrială și informațională. Această
zonă turbulentă, între două lumi, puterea de grupuri care se confruntă cu puterea centralizată a elitelor politice și
industriale și a diversității din persoanele confruntate cu anonimatul „utilizatorilor”. Aceste tendințe și principalele
tendințe, dacă sunt mai bine înțeles, poate ajuta la construirea lucidă a lumii de mâine. Societatea industrială tradițională
se caracterizează prin centralizarea mijloacelor de producția, distribuția în masă a obiectelor standardizate, specializarea
sarcinilor și a acestora control ierarhic. Modelul său structural împrumutat de la geometrie sau mecanică este piramidă
sau unelte. În timp ce cei trei piloni care au găsit contractul de muncă în întreprinderea este unitatea de loc, unitatea de
timp și unitatea de funcție. Dezvoltare durabilă semnifică dezvoltarea, care răspunde doleanțelor actuale, fără a
prejudicia capacitatea urmașilor viitori suplinind nevoile personale. Scopul investigației constă în cercetarea stării
categoriale a noțiunii de „societate informațională”, a dezvălui locul și rolul ei în societatea israeliană.
Cuvinte-cheie: digitalizare, inovare, dezvoltare, eficientizare, competitivitate, progres.
THE DAWN OF THE XXI CENTURY INVOKES THE PARADIGM OF NEW INFORMATION
OPPORTUNITIES
ELKRINAWI Khalid,
PhD Student, Israel,
Free International University of Moldova
SUMMARY
At the dawn of the 21st century, our industrialized societies are fully getting the impact of the new shock of the
future: that of the information society. The social crisis manifested by slow growth, rising unemployment and
traditionally challenged leadership, actually translate the speed of the transition we are experiencing between the
industrial society and the information society. In this turbulent area, between two worlds, the power of groups facing the
centralized power of the political and industrial elites and the diversity of the people confronted with the anonymity of
the "users". These trends and the main trends, if they are better understood, can help build the lucid world of
tomorrow. The traditional industrial society is characterized by centralizing the means of production, mass distribution
of standardized objects, specialization of tasks and their hierarchical control. Its structural model borrowed from
geometry or mechanics is a pyramid or tools. While the three pillars that have found the employment contract in the
enterprise are the units of place, time and function. Sustainable development means development that responds to
current wishes, without prejudice to the ability of future followers to meet their personal needs. The aim of the research
is to study the categorical state of the concept of "information society", to reveal its place and role in Israeli society.
Key words: digitalization, innovation, development, efficiency, competitiveness, progress.
Introducere. O revizuire a literaturii va preceda
analiza instrumentelor și mecanismelor folosite pentru a
stabili diferențele și asemănările dintre ceasul strategic
și ceasul informațional. Prezentarea rezultatelor va fi
urmată de o reflecție îmbogățită de exemple din
experiența noastră profesională în domeniul sănătății.
Sectorul sănătății publice din Israel este într-adevăr
favorabil dezvoltării practicilor de monitorizare,
utilizarea informațiilor care pot fi vitale. Oferta
abordării teoretice a consecințelor actualei „revoluții
informaționale”
asupra
mobilizărilor
sociale
contemporane este semnificativă. Autorul încearcă să
prezinte cât de mult luptele distanțate și, aparent, foarte
îndepărtate unul de celălalt, au ceva în comun în
promovarea unei „noi civilizații post-capitaliste”, la care
solicită „spațiu informațional”. Aceasta din urmă ar fi
posibil prin potențialul emancipator al „revoluției
informaționale”, deschisă de utilizările sociale ale
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tehnologiilor informaționale și de comunicare (TIC).
Sub perspectiva relațională care se desprinde din
paradigma dialogică a comunicării, activitatea de
comunicare este văzută din mișcările, articulațiile și
relațiile sale. Investigând, găsim în comunicarea
strategică perspectiva care, în opinia noastră, face
posibilă contabilizarea climatului schimbării sensului
implementat în organizații, în lumea muncii, în piețe, la
subiecți și în societatea în general [5]. Din această
perspectivă, comunicarea strategică corespunde, în
domeniul empirismului, paradigmei dialogice și
relaționale [19]. Implementarea strategiei contribuie la
creșterea potențialului regiunii în domeniile selectate ca
specializări inteligente, în special în domeniul
proiectării, furnizării și utilizării tehnologiilor avansate
de informații și comunicare. Punerea în aplicare a
obiectivelor Strategiei va necesita, mai ales, cooperarea
concertată a unităților de administrație locală la toate

nivelurile, organizațiilor sociale și antreprenorilor. Rolul
guvernului provincial este de a crea un cadru pentru o
astfel de cooperare și de a-l anima.
Gradul de investigare. Cercetările se axează pe
analiză multiaspectuală a problemelor informatizării
societății, care a fost realizată activ de la sfârșitul anilor
70 ai secolului XX și continuă până în zilele noastre. În
acest moment, a apărut un număr impunător de studii
științifice în domeniu, a fost formulată o metodologie
pentru analiza impactului socio-economic al tehnologiei
informației. Studiul acestui subiect este asociat cu
evoluții dedicate identificării noului statut al informației
și autoorganizării în societate, studierea funcțiilor
abordării informației în știință, formarea societății
informaționale și analizarea diferitelor aspecte ale
societății informaționale. La dezvoltarea concepției șiau adus aportul D. Bell [2], К. Werbach, R. Kahn, Е.
King, Y. Masuda [12], Т. Merrill, М. Porat [13], L.
Roberts, К. Robinson, R. Reddick [14]. A. Touraine
[16; 17] și alții. Baza teoretică a studiului a fost lucrările
științifice ale reprezentanților diferitelor școli
economice, în special teoria economică a drepturilor de
proprietate. Cercetarea s-a bazat pe realizările științei
moderne în domeniul caracteristicilor formării
principiilor pentru determinarea valorii proprietății
intelectuale. Când s-au efectuat cercetări pe temă, au
fost utilizate materialele seminarelor și conferințelor
științifice privind problemele de evaluare a proprietății
intelectuale [9]. Întrucât obiectul cercetării afectează
diverse domenii și sfere ale activității științifice,
realizarea obiectivului și implicării unor lucrări
științifice și metodologice vaste, inclusiv a cadrului
legislativ și de reglementare pentru reglementarea
relațiilor de proprietate intelectuală, inclusiv de stat.
Scopul principal al cercetării constă în
investigarea stării categoriale a conceptului de
„societate informațională”, a dezvălui locul și rolul ei în
societatea israeliană.
Obiectul cercetării este procesul de formare a
societății informaționale din diferite țări în unitatea
componentelor sale - economice, științifice și
tehnologice, juridice, sociale, personale.
Metodologia cercetării se bazează pe metode
științifice generale: metode dialectice și deductive, o
abordare și analiză a sistemelor, metode de

epistemologie, logică formală, științe politice,
sociologie, jurisprudență, management social. În plus, în
lucrare au fost utilizate metode speciale de studiu a
fenomenelor juridice: analiza juridică comparativă,
metode de drept comparat, evaluări ale experților,
metode juridice specifice sociologice și formale.
Valabilitatea și fiabilitatea rezultatelor cercetării se
bazează pe utilizarea logicii științifice, utilizarea pe
scară largă a metodelor de cercetare specifice, o bază de
informații extinse de cercetare, inclusiv literatură
științifică și acte juridice, care au permis disertației să
studieze problemele luate în considerare în interrelație,
integritate, cuprinzător și obiectiv.
Rezultate și analiză. În ultimii ani, multe țări și
organizații internaționale au evidențiat punerea în
aplicare a conceptelor și programelor pentru trecerea la
societatea informațională ca prioritate. Aceste
documente iau o varietate de forme, dar urmăresc un
singur scop - de a deveni unul dintre liderii comunității
mondiale. O analiză a acestor concepte relevă
caracteristicile sistemice ale societății informaționale.
Conceptul de societate informațională poate servi drept
început ideologic unificator pentru Israel [20]. Acesta,
împreună cu conceptul de dezvoltare durabilă, oferă o
viziune holistică a obiectivelor și obiectivelor
dezvoltării sociale, oferă modalități concrete de
realizare a acestora. Pentru mulți, o caracteristică
atractivă a acestui concept este caracterul său nonideologic.
Întrucât baza tehnologică a societății informaționale
este creată treptat în Israel, este necesar să existe un
concept formulat și declarat în numele statului în care
rolul și locul principalilor actori - sectorul comercial al
economiei, statului și populației - va fi detaliat. Se pare
că o trăsătură distinctă majoră[9]. Problema mai largă a
structurii pe două niveluri a economiei israeliene
rămâne, cu micul său sector de înaltă tehnologie care
servește ca locomotivă a întregii economii și a
sectoarelor tradiționale mult mai mari, dar mai puțin
eficiente, ale industriei și serviciilor, caracterizate prin
indicatori de productivitate mai mici (fig.1). Chiar și
țările în care situația este prosperă, precum Israel și
Republica Coreea [9], sunt îngrijorate de modul în care
își pot menține avantajele într-o lume în schimbare
rapidă.

.
Fig. 1.Investițiile în R&D pe diferite țări, % din PIB [3; 10]
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Pe măsură ce tehnologiile informaționale, o parte din
societățile de servicii câștigă conținut nou,
transformându-se în industria media, devenind din ce în
ce mai semnificativă, formând treptat societatea
informațională ca realitate socială. Israelul nu are
practic resurse fosile, primește jumătate din apa dulce
din mare și, în ciuda acestui fapt, a fost printre liderii
mondiali în ceea ce privește creșterea PIB de câțiva ani.
Și ajută start-urile. Capitala Tel Aviv a fost deja
transformată într-o Silicon Waley [4]. Astăzi, cele mai
multe startup-uri nu câștigă primul capital pentru un
produs finit. Este mult mai profitabil să faci parte din
proiect. Marile corporații sunt dispuse să plătească sute
de mii și chiar milioane USD celor care favorizează

structurarea informațiilor. Așa-numitele Big Data.
Economia Israelului este o economie de piață, avansată
tehnologic, cu o participare semnificativă a statului.
Israel este considerat unul dintre cele mai dezvoltate țări
din sud-vestul Asiei pentru dezvoltarea economică și
industrială [7]. În prezent, Israelul are cea mai mare
concentrare de startup-uri pe cap de locuitor din lume.
În 2014, companiile israeliene de start-up au stabilit un
record pentru strângerea de fonduri prin mobilizarea a
3,4 miliarde USD, care este cu 46% mai mare decât în
2013 (fig. 2). În 2015, piața a crescut cu 30%, numărul
total de tranzacții a fost de 708, 4,43 miliarde USD
investiți
în
proiecte
pe
parcursul
anului.

Fig. 2. Volumul investițiilor atrase prin proiectele capitalului de risc în Israel, 2012-2015, (mil. USD)
Sursa: cercetările autorului în baza [15]
Tehnologiile de vârf constituie 11% din PIB-ul
Israelului și mai mult de 50% din exporturile totale. În
același timp, industria IT reprezintă aproximativ 2,4%
din PIB. Volumul pieței informatice israeliene în 2013
s-a ridicat la 22,6 miliarde USD, iar experții se așteaptă
să continue să crească până în 2020, cu o rată medie de
4,8% pe an [8].
Există câteva alte aspecte ale informatizării
(primordial militare și securitate). Trecerea la tipul
informațional de guvern și este o cerință urgentă a
epocii. Dar, concomitent, societățile de tip industrial
există alături de societățile informaționale, în care
managementul este o sarcină de producție care se
supune mai multor legi, dintre care una dictează
disproporția eforturilor (vis-à-vis de cantitatea de
birocrație) față de rezultatul obținut. În multe privințe,
se observă progresul social al Israel și, în special,
trecerea acesteia la starea post-industrială a societății.
Deci, putem menționa cu încredere că, în ultimii ani s-a
dezvoltat o societate de servicii în Israel [20]. Cea mai
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mare parte a populației capabile nu este angajată în
producție, ci în așa-numitele sectoare terțiare și
cuaternare ale economiei (servicii și comunicații).
Creșterea bunăstării statului și a cetățenilor duce la
diseminarea pe scară largă a tehnologiei informației,
ceea ce indică progresul țării către societatea
informațională. În același timp, forță de muncă.
Funcționarii guvernamentali din Israel nu îndeplinesc
cerințele societății moderne în această privință și nu
diferă în niciun fel de statele de tip industrial care sunt
guvernate de o structură birocratică. În această privință,
nici actualmente, nici în viitorul previzibil nu va putea
pretinde Israelul a fi numit putere post-industrială sau
informațională fără a depăși această contradicție. Israel
ocupă poziția trei mondială (depășită de SUA și
Canada) privind educația; angajații cu studii universitare
reprezintă aproape un sfert din toți angajații; vizând
numărului de savanți (145 de persoane la 10.000 de
locuitori), Israelul este cu mult înaintea Japoniei (70 de
persoane) și chiar SUA (85 de persoane) [21].

1
SUA
20,494,100 1
258,390,000 28
2
China
13,608,151 2
203,492,014 98
3
Japonia
4,970,915
18
25,876,986
15
4
Germania 3,996,759
3
105,277,588 21
33
Israel
369,690
19
20,788,600
42
138 Moldova
11,309
131 231,960
97
Sursa: The World Bank, 2019;The World Bank: Foreign
2017; ICT Development Indexб 2019.
Tehnologiile avansate în software, telecomunicațiile
și științele naturale fac din Israel un analog al Silicon
Valley din SUA (după analogie Israel Silicon Valley)
[4; 11]. Companiile Intel, Microsoft, Apple și-au
construit primele centre străine R&D în Israel. De
asemenea, în Israel, au fost înființate centre ale altor
CTN de înaltă tehnologie - SAP, IBM, Microsoft,
Oracle, Dell, Google, Cisco Systems și Motorola. În
iulie 2007, miliardarul american Warren Buffett a
cumpărat compania israeliană Iscar, prima sa achiziție
în afara Statelor Unite, pentru 4 miliarde USD.
Conform
investigațiilor
autorului
economia
israeliană nu este autosuficientă și depinde de subvenții
și asistență din străinătate în sfera militară, în primul
rând din SUA. Israelul gestionează ajutorul total primit
din SUA în perioada postbelică. În 2011, Israel a primit
3.029 miliarde USD din partea SUA, din care 3,0
miliarde USD pentru cheltuieli de apărare. Ajutorul
American reprezintă 4,4% din buget și 1,2% din PNB
israelian. În total, din 1949, Israelul a primit peste 151
miliarde USD doar din SUA și Germania [6].
Israelul dispune de o agricultură bine dezvoltată, o
parte semnificativă a producției este exportată.
Principalele culturi cultivate sunt arahide, bumbac, grâu
și floarea soarelui. Din legume - roșii, castraveți, ardei,
cartofi și ceapă [1]. Culturi de fructe - banane, prune,
pere, curmale, mere, kiwi, mango, piersici, măsline,
unele soiuri de struguri, etc. În Israel, sunt crescute și
vite, ovine, caprine și unele specii de păsări. Producțiile
de lapte în țară sunt mari. Crapii, lobanii și alți pești
sunt crescuți în bălți, sardinele sunt pescuite în Marea
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3 662 968
Direct Investment 2019.Central Intelligence Agency,

Mediterană. Veniturile majore ale statului sunt taxele,
impozitele (aproximativ 25% din PIB) și turismul străin.
Concluzii. Investigațiile denotă că activitatea
Israelului în direcția stabilirii societății informaționale
poate avea atât un stimulent pozitiv pentru dezvoltarea
economiei naționale, cât și altor țări-parteneri.
Israelul în ansamblu a fost capabil să creeze un astfel
de sistem de interacțiune cu corporațiile transnaționale
pentru dezvoltarea economiei naționale de inovare și
prin parteneriate strategice cu startup-uri israeliene.
Aceste colaborări contribuie la dezvoltarea companiilor
israeliene pe piețele și domeniile de activitate atât în
Israel, cât și în întreaga lume și oferă, industriei
israeliene cunoștințe, experiență și abilități în toate
etapele lanțului valoric al dezvoltării tehnologice de
graniță, în special IT și TIC. Israel este o țară mică.
Evident, nu poate avea un număr mare de companii
mari, dar nu este mai puțin evident că dacă firmele
israeliene vor fi de asemenea vândute cu succes
companiilor străine, atunci pe termen lung, viitorul
economiei israeliene de inovare pare destul de trist (deși
reprezentarea TNC-urilor străine în Israelul încearcă în
orice mod posibil să nege că contribuie la retragerea
proprietății intelectuale israeliene din țară. Este clar că
țara, în principiu, nu are sens să renunțe la schema deja
dezvoltată. să creeze un mecanism eficient pentru
„creșterea” propriilor lor mari companii, devenind în
perspectivă jucători la târgul de start-up din Israel.
Sarcina este cât de evidentă, atât de dificilă. Singurul
răspuns
corect
aici,
desigur,
nu
este.
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PREMISE PENTRU CONSTRUIREA MODELELOR DE PROGNOZĂ, EVALUARE ȘI CONTROL A
RESURSELOR FORESTIERE ȘI OPTIMIZAREA GESTIONĂRII PĂDURILOR
IDRICEANU Cătălin Ionel,
doctorand, România,
școala doctorală Științe Economice şi Demografice,
Universitatea de Stat „Dimitrie Cantemir”

REZUMAT
Pădurea furnizează lemnul, cea mai importantă materie primă regenerabilă care se utilizează în majoritatea
activităţilor economice. În afara lemnului, există o serie de produse, oferite de pădure, care întregesc zestrea acesteia.
Printre acestea amintim: puieţii forestieri şi ornamentali din pepinierele silvice, arborii şi arbuştii ornamentali, pomii de
Crăciun, răchita, seminţele forestiere, fructele de pădure, ciupercile comestibile din flora spontană, plantele medicinale
şi aromatice, răşina, vânatul, peştele şi mierea de albine, colectate de pe cuprinsul fondului forestier. De fapt, este
imperativ nu doar păstrarea pădurilor virgine, menținerea unui raport optim între suprafața pădurilor de protecție și
exploatare, dar și gestionarea ecologic raţională.
Cuvinte-cheie: fezabilitate, silvicultură, resurse forestiere, evaluare și control, calitate și cantitate.

PREMISES FOR THE CONSTRUCTION OF MODELS FOR FOREST, EVALUATION AND CONTROL
OF FOREST RESOURCES AND OPTIMIZATION OF FOREST MANAGEMENT
IDRICEANU Cătălin Ionel,
PhD student, Romania,
doctoral school Economics and Demographic Sciences,
Dimitrie Cantemir State University
SUMMARY
The forest provides wood, the most important renewable raw material that is used in most economic activities.
Apart from the wood, there are a number of products, offered by the forest, which complete its dowry. These include:
forestry and ornamental seedlings from forest nurseries, ornamental trees and shrubs, Christmas trees, wicker, forest
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seeds, berries, edible mushrooms of spontaneous flora, medicinal and aromatic plants, resin, game, fish and honey,
collected from the forest fund. In fact, it is imperative not only to preserve the virgin forests, to maintain an optimal
ratio between the surface of the protection and exploitation forests, but also the rational ecological management.
Key words: feasibility, forestry, forest resources, evaluation and control, quality and quantity.
Introducere. Impactul pieței moderne asupra
sistemului de management reprezentat de necesitatea
populației și a entităților economice în produsele și
utilitățile pădurii, îl determină pe primul să exercite un
anumit grad de influență asupra obiectului gestionat.
Obiectul gestionat, în cazul nostru fiind silvicultura,
percepe semnalele impactului și, în consecință sunt
organizate activitățile economice astfel încât să satisfacă
nevoile sistemului de management [1].
Acceptăm faptul, așa cum am demonstrat și anterior
că dinamica procesului de gestionare justificată a
circuitului resurselor financiare ale sistemului
organizațional pare a fi posibilă datorită utilizării
metodelor și modelelor matematice și instrumentale.
Totuși, complexitatea construirii unor astfel de modele
va consta în aceea că circuitul resurselor financiare pe
parcursul desfășurării activităților financiare și
economice ale entității este un proces foarte dinamic, de
aceea la construirea modelelor de prognoză, evaluare și
control al circuitului resurselor financiare, factorul de
timp devine factorul-cheie [2].
Astfel, pentru realizarea cu succes a procesului de
formare mecanismului de reglementare și impulsionare
a sustenabilității sectorului forestier sunt necesari
elaborarea și punerea în funcțiune a o serie de noi
indicatori. În acest context, atestăm că există o strânsă
interdependenţă a principiilor de bază ale pieței pentru
gestionarea sectorului forestier și a funcțiilor de
monitorizare socio-economică [3].
Rezultate și discuții. Pentru remedierea eficienței
resurselor forestiere în contextul sustenabilității
economice este necesar:
- a crea un mecanism diagnostic pentru
monitorizarea situației reale a indicatorilor ocolurilor
silvice în raport cu traiectoria planificată a deplasării
către scopul înaintat;
- a elabora un mecanism de adaptare la factorii
externi și interni care influenţează activitatea ocolului
silvic;
- în conformitate cu abordarea cibernetică, la
gestionarea sistemului organizațional trebuie să se țină
seama de modul închis al conturului gestionării și de
influența impactului de feedback asupra efectului
gestionat.
În procesul de gestionare, este necesar să se ia în
considerare nu doar parametrii determinați care au
impact asupra activităţii ocolului silvic [4], ci și de
factorii stohastici, care sunt parte integrantă a oricărui
mediu în care își desfășoară activitatea.
Factorii stohastici permit realizarea, în mod adecvat,
a modelării matematice a activităților sistemului
organizațional
și
crearea
mecanismelor
comportamentului adaptativ al acestuia anume într-un
mediu aleatoriu. Trebuie menționat faptul, că structurile
organizaționale și resursele financiare ale activităților de
producție și economice ale ocolurilor silvice și ale
industriei de prelucrare a lemnului sunt obiectele
gestionării pentru a asigura nivelul de rentabilitate a

tuturor tipurilor de activități antreprenoriale și a unui
nivel sporit socio-economic al țării. În acest caz, în
calitate de sistem de conducere este activitatea de piață
a întreprinderilor și organizațiilor care utilizează
produse forestiere și diverse utilități forestiere pentru a
răspunde nevoilor și cerințelor diverse ale populației.
Cu toate acestea, producţia reală, adică sortimentul
și calitatea produselor și serviciilor silvice furnizate se
poate deosebi semnificativ de producţia necesară, ca
urmare a existenței diverselor caracteristici și probleme
ale producției economice forestiere și a industriei
forestiere, menționate mai sus.
Este caracteristic faptul că particularităţile
industriale influențează destul de puternic rezultatele
activităților de producție ale tuturor întreprinderilor din
sectorul forestier al regiunii. Modificările producţiei,
care diferă de impactul dorit, trebuie urmărite constant
în procesul de monitorizare ecologică, socială și
economică și, respective, ajustate. Astfel, procesul de
gestionare a dezvoltării socio-economice a sectorului
forestier necesită elaborarea și implementarea unui
sistem eficient de monitorizare și gestionare a măsurilor
de control al impactului. În acelaşi timp, informațiile
obținute în timpul procesului de monitorizare sunt
utilizate ulterior la elaborarea programelor pentru
dezvoltarea durabilă a economiei forestiere și
gestionarea durabilă a pădurilor în sistemul general de
management al mediului [5, p. 216].
Totodată, cu ajutorul acestora, considerăm că pot fi
soluționate un set de sarcini cum ar fi:
• atragerea investițiilor în sectorul forestier al
economiei;
• optimizarea și utilizarea rațională a forței de
muncă și a resurselor materiale;
• implementarea proiectelor inovative în toate
ramurile sectorului forestier al țării.
Următorul pas în această direcție poate fi
introducerea pe scară largă a modelării matematice
pentru planificarea managementului de mediu, alegerea
strategiei forestiere naţionale, planul de acţiune în
domeniul forestier, strategia naţională şi planul de
acţiune în domeniul silviculturii. Elaborarea unor
prognoze privind dezvoltarea ecosistemelor forestiere
cu diferite opțiuni de gestionare forestieră este deosebit
de actuală, deoarece durata de viață a obiectelor
modelate - plantațiile și timpul caracteristic pentru
răspunsul la impacturile antropice - deciziile luate
depășesc timpul propriu al subiectului impactului –
omul.
Modelarea matematică este una dintre cele mai
importante metode pentru elaborarea fundamentelor
științifice ale managementului resurselor forestiere și
optimizarea gestionării pădurilor. Aceasta este un
instrument care poate fi utilizat în studierea aprofundată
a relației dintre structura, diversitatea biologică și
funcționarea ecosistemelor forestiere și a elementelor
acestora; un mijloc de dezvoltare a strategiei de
gestionare a economiei forestiere și a pădurilor, ținând
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cont de condițiile sociale și de mediu.
Aplicarea metodei de modelare a scenariului
matematic de prognoză va permite găsirea unui
compromis între diferite grupuri ale societăţii prin
intermediul elaborării unei strategii de gestionare a
pădurilor responsabile pentru mediul înconjurător din
anumite teritorii forestiere. În plus, rezultatele calculelor
predictive pot fi utilizate la:
 formarea specialiștilor în silvicultură în ceea ce
priveşte elementele de bază ale gestionării raționale a
pădurilor;
 informarea managerilor și a publicului cu privire
la perspectivele dezvoltării resurselor forestiere din
regiune și a problemelor care pot parveni în utilizarea
acestora;
 sporirea gradului de conștientizare a publicului
cu privire la starea și utilizarea pădurilor;
 formarea unei strategii raționale de gestionare a
pădurilor.
Astfel, constatăm că criteriul eficienței economice
pentru economia forestieră reprezintă venitul net,
calculat ca diferența dintre veniturile din tăierea de bază
și rărirea și costurile pentru reîmpădurire și îngrijirea
plantaţiilor tinere.
Metodele tradiționale de justificare a dimensiunii
utilizării durabile a pădurilor sunt proiectate, în mod
implicit, pentru gestionarea intensivă a silviculturii:
exploatarea forestieră este egală cu vârsta maturității
tehnice, nu se ia în consideraţie perioada de
reîmpădurire de tăieri curente și schimbarea elementară
a speciilor. Practica este departe de aceste presupuneri.
Problema alegerii și justificarea economică a sistemului
economic este inseparabilă de problema optimizării
vârstei de exploatare, tăiere și a justificării dimensiunii
de utilizare a pădurii.
Metoda modelării de scenariu va permite crearea
câtorva scenarii de gestionare a sectorului silvic și de
utilizării pădurilor, de simulare a activităților planificate
și obținerea datelor relevante de prognoză despre
dinamica plantațiilor. Astfel, devine posibil de a elabora
scenarii de dezvoltare naturală, de gestionare extensivă
și intensivă a economiei silvice și a utilizării pădurilor.
Diferența fundamentală a gestionării „intensive” a
silviculturii este crearea culturilor forestiere în zonele ce
au suportat tăiere curentă.
În acest context vom încerca să soluționăm
următoarele:
1) să calculăm și să justificăm dimensiunea
utilizării de uz general, durabilă, continuă și economică
a pădurii;
2) să identificăm avantajele și dezavantajele
sistemelor alternative (extensive și intensive) ale
gestionării economiei forestiere;
3) să determinăm fezabilitatea creării culturilor
forestiere;
4) să determinăm fezabilitatea păstrării molidului
subţire la tăiere curente;
5) să evaluăm tendințele spre modificare a
diversității pădurilor cu diferite strategii de gestionare a
economiei forestiere.
Este important ca industria să mențină utilizarea
crescândă a întregii baze de materie primă, iar dacă
ultima constă din mai multe păduri, atunci este posibilă
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armonizarea tăierii pentru fiecare dintre ele, astfel încât
utilizarea în ansamblu să fie maximă și constantă în
același timp; totodată, trebuie să fie luate în considerare
interesele populației locale.
Scenariul modelării pe termen lung permite o
evaluare comparativă a modificărilor nu doar privind
caracteristicile producției, ci și ecologice ale plantaţiilor
forestiere în diferite opțiuni de gestionare a pădurilor.
Gestionarea silviculturii fără a ține cont de parametrii
ecologici ai ecosistemelor forestiere poate duce la
pierderea elementelor mediului forestier cum ar fi:
copacii bătrâni, lemnul uscat, specii de foioase etc.,
necesare pentru ciclul biologic. La rândul lor, aceste
schimbări vor atrage după sine dispariția mai multor
verigi ale lanțului trofic – multe specii de plante,
ciuperci, animale. Încălcarea proprietăților ecosistemice
ale plantaţiilor forestiere va duce la pierderea
caracteristicilor producției și a durabilității lor.
Modelarea de prognoză va permite să evaluăm
dinamica nu doar a particularităţilor de producție şi de
mediu, dar și a celor economice ale resurselor forestiere.
În scenariile elaborate pentru gestiunea forestieră se pot
face calcule și se poate analiza dinamica veniturilor și a
cheltuielilor. Venitul net forestier poate fi calculat prin
scăderea din veniturile din închiriere pentru utilizare
curentă și intermediară a costurilor pentru crearea
culturilor și îngrijirea plantaţiilor tinere.
Astfel, prognoza pe termen lung permite
evidenţierea dezavantajele ascunse la prima vedere a
metodei extinse de gestionare forestieră și a utilizare a
pădurilor, evaluarea avantajele îndepărtate în timp ale
agriculturii intensive. Astfel de evaluări ale dinamicii pe
termen lung a fondului de exploatare forestieră sunt
necesare la planificarea şi dezvoltarea capacităților de
producție și formarea unei strategii forestiere.
Modelarea oferă oportunitate de a evalua rapid
consecințele pe termen lung ale diferitelor metode de
gestionare forestieră și a pădurilor pentru ecosistemele
forestiere.
O utilizare veridică continuă a pădurii trebuie
considerată atunci când se păstrează nu doar mărimea
descrescătoare a exploatării forestiere pe termen lung,
dar nici nu se agravează componenţa sortimentului de
lemn recoltat şi se păstrează diversitatea ecosistemelor
forestiere.
Totodată, considerăm că este necesară elaborarea
unei tehnologii pentru obținerea evaluării integrate
(agregate pentru diferiți parametri ai diversității
pădurilor) a biodiversității ecosistemelor forestiere și
formarea strategiilor cu intensitate redusă (ecologice)
pentru gestionarea intensivă a economiei forestiere.
Acesta este singurul mod de a păstra potențialul propriu
de resurse pentru generațiile viitoare.
Pe de o parte, la elaborarea strategiei de gestionare
forestieră este necesară prognoza pe termen lung, iar pe
de altă parte, dinamica venitului forestier net din 1-2
rotaţii de tăiere poate servi drept criteriu de eficacitate a
diferitelor forme de gestionare. Prin urmare, forma de
gestiune, împreună cu dimensiunea de utilizare și
standardele de exploatare forestieră trebuie să fie
aplicate de către stat ca o expresie a intereselor
naționale ca cel mai important instrument pentru
reglementarea administrativă a relațiilor forestiere.

Calculele de prognoză sunt foarte utile nu doar pentru
estimarea adecvată a resursele necesare, dar și pentru
elaborarea strategiilor de viitor pentru o silvicultura
durabilă.
În această ordine de idei, menţionăm că,
actualmente, practica mondială în domeniu vine cu
dovezi extrem de semnificative în favoarea clusterelor
bazate pe dezvoltare inovativă. În fiecare caz,
gestionarea sectoarelor forestiere elaborează propriile
rețete și strategii optime. De regulă, aceste strategii
vizează activitatea comună a mai multor întreprinderi,
formarea unei comunități organizate dintr-un anumit
conglomerat, a cărei activitate este determinată de o
cooperare reciprocă benefică.
Actualmente, reîmpădurirea și dezvoltarea durabilă a
complexului forestier al României sunt asociate
inseparabil de îmbunătățirea legislației în domeniul
gestionării pădurilor. Prin urmare, este necesară
revizuirea reglementării legale a industriei forestiere și
introducerea inovațiilor în politica forestieră în
conformitate cu abordarea globală cu privire la
gestionarea pădurilor, ținând cont de scopul dublu al
pădurilor: pădurile – ca bun public la nivel național și
global și pădurile – ca resursă pentru dezvoltarea socioeconomică a țării.
Activitățile sectoarelor forestiere se bazează pe
utilizarea resursei naturale regenerabile, pădurea, care
este o componentă importantă de mediu a habitatului
uman. Prin urmare, tranziția la principiile dezvoltării
durabile a fost determinată drept principala condiție
pentru funcționarea eficientă a sectorului forestier al
economiei pe termen lung.
Deci, pentru a utiliza eficient potențialul
semnificativ de materie primă forestieră, componentele
recreative și de protecție ale silviculturii, este nevoie de
existenţa unui sistem funcțional clar pentru
monitorizarea indicatorilor de dezvoltare durabilă, care
va optimiza infrastructura socio-economică a țării,

ținând cont de potențialul și capacitățile reale ale
sectorului forestier.
În procesul de gestionare dinamică a economiei
sistemelor organizatorice ale întreprinderilor, controlul
trebuie să acționeze ca un element de feedback, iar,
conform datelor sale, este necesar să se ajusteze
deciziile de gestionare luate anterior. Monitorizarea
constantă permite nu doar să detecteze abaterile de la
indicatorii economici planificați, ci și să le anticipeze,
precum și să evalueze cauzele erorilor și să ia rapid
decizii justificate de management.
Premize pentru construirea modelelor de prognoză,
evaluare și control a resurselor forestiere și optimizarea
gestionării pădurilor pot fi rezultate din sporirea
cantității și a calității resurselor forestiere pentru în
scopul reducerii deficiențelor locale de materii prime
pentru prelucrare. Sporirea calității poate asigura:
- actualizarea informațiilor privind gestionarea
inventarului pădurilor, în special în zonele tradiționale și
bogate în păduri, într-un ritm mai rapid; tranziția la
tăiere selectivă, care permite păstrarea mediului natural
al viitoarelor plantaţii și, pe termen lung, va crește
productivitatea și rentabilitatea economică a acestora;
- intensificarea economiei silvice, inclusiv
reîmpădurirea eficientă și creșterea arborilor cu
caracteristici speciale, dezvoltarea cărora în România
necesită elaborarea unui document strategic adecvat.
Concluzii. La final, generalizând, putem afirma că
problemele cu care se confruntă zonele forestiere, în
general, sunt similare, dar se manifestă diferit în fiecare
grup și au o stringenţă diferită. Zonele forestiere
eficiente necesită modernizarea suplimentară continuă a
industriilor de prelucrare a lemnului, aprofundarea
specializării și creșterea gamei de puieți, deoarece
rezervele de lemn din aceste zone permit creșterea
semnificativă a volumelor de recoltare și prelucrare.
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ASPECTE CONCEPTUALE PRIVIND REGLEMENTAREA LOBBYSMULUI LA NIVEL
INTERNAȚIONAL ȘI NAȚIONAL
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doctorand,
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REZUMAT
Activitatea de lobby este una dintre caracteristicile democraţiei performante, cu adevărat în folosul cetăţenilor.
Noțiunea de lobby e folosită fie de către politicieni, sau de reprezentanții societății civile, cu sensul influențării
deciziilor politice prin trafic de influență. Această categorie a trezit interesul politicienilor, si a societății civile, însă este
necesar de a reflecta o explicare corectă a conceptului de lobby, a rolului si a importanței acestuia intr-o guvernare
democratică si transparentă.
Cuvinte-cheie: lobby, legislație, management, reglementare.

CONCEPTUAL ASPECTS REGARDING THE REGULATION OF LOBBYMS AT INTERNATIONAL
AND NATIONAL LEVEL
MANTALUȚA Aliona,
PhD student,
Academy of Economic Studies of Moldova
SUMMARY
Lobbying is one of the hallmarks of effective democracy, truly for the benefit of the citizens. The notion of
lobbying is used either by politicians, or by representatives of civil society, in order to influence political decisions
through influence trafficking. This category has aroused the interest of politicians and civil society, but it is necessary to
reflect a correct explanation of the concept of lobbying, its role and its importance in democratic and transparent
governance.
Key words: lobby, legislation, management, regulation.
Introducere. Învolburarea scenei politice din ultima
vreme are la bază, într-o mare măsură, lipsa de claritate
în ceea ce priveşte utilizarea influenţei pentru a
promova anumite interese, precum şi dacă acestea sunt
sau nu sunt legitime. Lobby-ul este foarte important
pentru structurile politice. Dacă democraţia înseamnă
reprezentare, iar reprezentarea se face prin politici
publice înseamnă că orice ales şi numit în urma
procesului electoral democratic este obligat să ţină
seama de interesele celor care i-au dat creditul.
În așa mod, şi preşedintele, şi primul-ministru şi
parlamentarii şi alţi factori de putere au dreptul de a face
lobby pentru grupuri cu interese legitime. Nu este
normal însă, ca într-un grup de agenţi economici sau
grup de interese să intervină ca un factor de putere care
să-i defavorizeze pe alţii. În acest caz vorbim despre
trafic de influenţă care este sancţionat de Codul Penal
[1].
O definiţie general acceptată a lobby-ului este cea
oferită de către CERP (Confederaţia Europeană de
Relaţii Publice – CERP) , în care se spune că activitatea
de lobby reprezintă o funcţie managerială, dar şi o
importantă zonă a spaţiului public, al cărei rol este
realizarea şi menţinerea consensului social prin
armonizarea intereselor particulare cu interesul public,
aşa cum rezultă acesta la un moment dat, în urma
comunicării dintre actorii sferei publice.
Activitatea de lobby trebuie înțeleasă ca
modalitatea transparentă de influențare a deciziilor
legislative si executive prin orice acțiuni care au scopul
de a susține drepturi si interese legitime in promovarea,
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adoptarea, modificarea sau abrogarea unor acte
normative ori administrative, de către autoritățile
publice
Intr-un sens mai larg, termenul se poate referi la
acțiuni publice (de exemplu, manifestații) sau la
activități cu caracter public întreprinse de diferite
instituții (asociații, firme de consultanta, grupuri de
reflecție, ONG-uri, avocați etc.);
În marea majoritate lobbys-mul este conceput ca o
activitate organizată spontan de către grupuri sau
persoane private interesate în promovarea intereselor și
scopurilor sale prin intermediul persoanelor atribuite
cu putere de decizie .
Rezultate și discuții. În realitate însă în statele cu o
democrație avansată Lobbysmul este o activitate
reglementată și organizată cu structuri de administrare
și registre de evidență.
În perioada actuală sunt elaborate programe soft care
pot determina care din grupurile de influință, membri
guvernului sau deputaţi care ar putea genera diferite
forme de presiune politic.
Obiectivele oricărei acţiuni de lobby pot fi clasificate
în două mari categorii:
• adoptarea sau respingerea unei propuneri, în
componenta legislativă
• emiterea sau abținerea de la emitere a unui act
administrativ, în componenta executivă (propunerile
sunt supuse atenţiei funcţionarilor din instituţiile
administraţiei publice şi culminează cu adoptarea şi
aplicarea acestora prin decizia voluntară a unui demnitar
învestit cu putere executivă (primar, director de agenţie,

departament ori direcţie judeţeană, prefect sau ministru).
Evoluția reglementări lobbysmului în Republica
Moldova. În Republica Moldova foarte adesea, in
opinia publică, persistă confuzia între trafic de
influenţă
şi
lobby,
majoritatea
oamenilor
considerându-le sinonime ceia ce se capătă o conotație
negativă si este frecvent văzută ca o formă de
manipulare, care exclude muritorii de rând de la luarea
deciziilor si care ocolește interesul general al populației.
Prin urmare, se creează impresia că prin legiferarea
lobby-ului se va legaliza traficul de influenţă. ,,Lobby-ul
acţionează transparent şi se bazează pe o comunicare
argumentată şi strategii discursive excepţionale, precum
şi pe cunoştinţe tehnice şi legislative solide” [2, p. 18.].
Conform reglementărilor - traficul de influenţă este
o infracţiune care face parte din grupul infracţiunilor
care aduc atingere unor activităţi de interes public sau
reglementate de lege. Sintagma este asociată cu darea de
mită, luarea de mită şi primirea de foloase necuvenite
[3, p. 4].
Activitatea de lobby presupune o serie de contacte
cu conducători sau reprezentanţi ai autorităţilor sau
instituţiilor publice în vederea promovării sau
respingerii anumitor legi sau reglementări. Lipsa unei
legi care să reglementeze această activitate sporeşte şi
mai tare confuzia şi amână desfăşurarea unor campanii
cu adevărat profesioniste de lobby în diferite domenii .
La momentul actual în Moldova nu este o noțiune
legală a activității de lobby.
Însă aparențe a acestui fenomen sunt reflectate în
mai multe acte legislative ale RM .
În perioada activității statului independent Republica
Moldova au fost întreprinse mai multe încercări de a
reglementa activitatea de lobby prin adoptarea unei legi
speciale .
În Republica Moldova au fost mai multe încercări
de reglementa activitatea lobbiștilor.
În 2001 Parlamentul RM a respins proiectul de Lege
cu privire la activitatea lobbystică înaintat de expreședintele Lucinschi. Acest proiect prevedea
legalizarea activității de lobbyism, ordinea de evidență,
reguli de înregistrare și acreditarea a lobbiștilor, precum
și răspunderea acestora în cazul încălcării legii. Petru
Lucinschi a motivat necesitatea adoptării acestei legi
prin faptul că „fără un control eficient activitatea de
lobbyism duce la prejudicii statului, intereselor
societății civile și valorilor democratice ”.
Prin Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr.
227 din 3 martie 2003 „Planul de măsuri privind
eficientizarea activităţii autorităţilor publice în vederea
executării sarcinilor trasate de Dl Vladimir Voronin,
Preşedintele Republicii, în cadrul şedinţei Guvernului
Republicii Moldova din 15 februarie 2003 şi a
obiectivelor Programului de activitate a Guvernului pe
anii 2001 – 2005 „ Renaşterea Economiei – Renaşterea
Ţării” era prevăzură elaborarea proiectului actului
legislativ în cauză. În 2004 a fost elaborat un nouă
variantă a legii care a fost discutată în comisiile
permanente ale Parlamentului însă nu a fost dezbătut în
plen și nu a fost adoptă.
Ulterior a fost adoptată Strategia naţională de
prevenire şi combatere a corupţiei şi Planului de acţiuni
pentru realizarea Strategiei naţionale de prevenire şi

combatere a corupţiei aprobată prin Hotărârea nr. 421XV din 16.12.2004 Monitorul Oficial al R. Moldova
nr.13-16/58 din 21.01.2005.
Consecinţele negative grave ale promovării pe plan
legislativ a grupelor de interes sunt conştientizate de
către structurile internaţionale ce monitorizează
procesele sociale din ţara noastră, de către unele
instituţii, segmente sociale din ţara noastră [Unele
modalităţi de promovare a grupurilor de interes în
Procesul de legiferare Dr. Conf. Gheorghe Neagu].
Eforturile conjugate ale acestor forţe au condus la
faptul că în Planul de acţiuni pentru realizarea Strategiei
naţionale de prevenire şi combatere a corupţiei pe anul
2005, compartimentul „Acţiuni prioritare” pentru
trimestrul III al anului 2006 era prevăzută adoptarea
Legii „ Cu privire la conflictul de interese” [4, p.16].
În anul 2006 Ministerul justiției în colaborare cu
CCCEC Ministerul Economiei și Ministerul Finanțelor
avea obligația de a prezenta varianta finală a legii.
Ulterior a mai fost fixat un termen de elaborarea
proiectului de lege cu privire la lobbyism pentru
noiembrie 2008 unde executor la fel era Ministerul
Justiţiei însă toate eforturile au fost zădarnice. Moldova
însă are nevoie de reglementarea activităţii de lobby,
iniţiativă susţinută atât de opinia publică, cât şi de
politicieni şi companii şi care ar putea duce la reducerea
corupţiei în anumite sectoare de activitate.
Reglementările naţionale în ceea ce priveşte
activitatea de lobby. Atât pentru perfecţionarea
mecanismelor legislative şi administrative ale puterii,
cât şi pentru societatea civilă reglementarea activităţilor
de lobby este deosebit de importantă şi actuală
Legea lobby-ului reprezintă o iniţiativă pentru
promovarea încrederii publice în integritatea procesului
legislativ. Încrederea pe care cetăţenii
o acordă
organismelor statului în luarea deciziilor în propriul lor
interes este vitală pentru o societate liberă şi
democratică.
Legiferarea lobbys-mului ar putea contribui la
stopare a intervenţiilor politice ale unor cercuri de
afaceri care contravin interesului public, prin instituirea
de reguli şi sancţiuni corespunzătoare pentru orice tip de
influenţă care se abate de la cadrul legal. Atât pentru
perfecţionarea
mecanismelor
legislative
şi
administrative ale puterii, cât şi pentru societatea civilă
reglementarea activităţilor de lobby este deosebit de
importantă şi actuală.
În legislația Republicii Moldova nu este o definiție a
activității de Lobby. Ca de altfel nu există nici o lege
sau alt act normative care ar conține careva noțiuni sau
explicații ale acestei activități.
Ne vom referi aici doar la câteva prevederi
constituţionale care dau dreptul la o oarecare activitate
lobbystică.
Avem în vedere art. 52, 41 şi 42 din Constituţia
Republicii Moldova privitor la dreptul de petiţionare şi
dreptul de asociere în partide, alte organizaţii socialpolitice şi sindicate în care se prevede: „Art.52-(1)
Cetăţenii au dreptul să se adreseze autorităţilor publice
prin petiţii formulate numai în numele semnatarilor. (2)
organizaţiile legal constituite au dreptul să adreseze
petiţii exclusiv în numele colectivităţilor pe care le
reprezintă”.
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„Art.41- (1) Cetăţenii se pot asocia în partide şi în
alte organizaţii social-politice...”
„Art.42 – (1) Orice salariat are dreptul de a întemeia
şi de a se afilia în sindicate pentru apărarea intereselor
sale”
Totodată, Constituția Republicii Moldova prevede în
art.34: (1) Dreptul persoanei de a avea acces la orice
informație de interes public nu poate fi îngrădit. (2)
Autoritățile publice, potrivit competențelor ce le revin,
sunt obligate să asigure informarea corectă a cetățenilor
asupra treburilor publice și asupra problemelor de
interes personal.
Se poate observa că aceste reglementări se referă
doar la dreptul fiecărei persoane de a se putea adresa
autorităţilor în nume propriu sau prin intermediul unei
organizaţii din care face parte.
Activitatea în cauză este realizată de către fiecare
cetăţean în parte, iar nu de profesionişti care cunosc
activitatea autorităţilor statului.
Pe lângă actul normativ fundamental în legislația
Republicii Moldova se conțin norme speciale ce asigură
posibilitatea persoanelor și organizațiilor de a contribui
la procesul de creare a normelor de drept.
Asigurarea si garantarea transparentei actului
decizional este o preocupare constanta, in acest sens
fiind in vigoare acte normative importante in acest
domeniu precum:
- Legea
privind transparenţa în procesul
decizional Nr. 239 din 13.11.2008 05.12.2008 în
Monitorul Oficial Nr. 215-217 presupune asigurare si
garantare dreptul persoanei interesate sa aibă acces la
procesul decizional si mai ales sa-l poată influența
inclusiv in procesul de elaborare a actelor normative.
Potrivit Articolul 6 a legii menționate Cetăţenii,
asociaţiile constituite în corespundere cu legea, alte părţi
interesate au dreptul:
a) să participe, în condiţiile prezentei legi, la orice
etapă a procesului decizional;
c) să propună autorităţilor publice iniţierea elaborării
şi adoptării deciziilor;
d) să prezinte autorităţilor publice recomandări
referitoare la proiectele de decizii supuse discuţiilor.
La rândul lor autorităţile publice sunt obligate, după
caz, să întreprindă măsurile necesare pentru asigurarea
posibilităţilor de participare a cetăţenilor, a asociaţiilor
constituite în corespundere cu legea, a altor părţi
interesate la procesul decizional, inclusiv:
- recepţionarea şi examinarea recomandărilor
cetăţenilor, asociaţiilor constituite în corespundere cu
legea, ale altor părţi interesate în scopul utilizării lor la
elaborarea proiectelor de decizii;
- consultarea opiniei tuturor părţilor interesate de
examinarea proiectelor de decizii, conform prezentei
legi.
Recomandările cetăţenilor, asociaţiilor obștești , vor
fi recepţionate de către autoritatea publică responsabilă
de elaborarea proiectului de decizie în modul următor:
- recomandările în formă verbală şi scrisă,
prezentate în cadrul consultărilor vor fi reflectate în
procesele-verbale ale şedinţelor respective, perfectate în
modul stabilit;
- recomandările în formă scrisă, primite în mod
individual, inclusiv pe cale electronică, vor fi
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înregistrate conform legislaţiei.
În același timp şedinţele din cadrul autorităţilor
publice privind luarea de decizii sunt publice, cu
excepţia cazurilor prevăzute de lege.
Persoanele interesate vor participa la şedinţele
publice în limita locurilor disponibile din sala de şedinţe
şi în ordinea prioritară stabilită de persoana care
prezidează şedinţa, luându-se în considerare interesul
cetăţenilor, asociaţiilor [5, art. 13].
Prima si cea mai importanta regula a transparentei
decizionale este acea obligație a autorității emitente a
actului administrativ de a-si face publica nu numai
intenția de a reglementa intr-un anumit domeniu, dar si
modul in care dorește ca o anumita problema sa fie
reglementata. In acest
scop,
este obligatoare
postarea proiectului normativ pe site-ul emitentului
concomitent cu arătarea dreptului persoanelor interesate
de a-si exprima un punct de vedere precum si arătarea
datei pana la care punctul de vedere poate fi comunicat.
Nu poate exista nici o urma de îndoiala cu privire la
faptul ca legiuitorul nu ar cunoaște si recunoaște
importanta transparentei decizionale atâta vreme cat a
adoptat acte normative exact in acest sens si cu acest
scop, respectiv de a asigura si garanta dreptul persoanei
interesate sa aibă acces la procesul decizional si mai
ales sa-l poată influenta inclusiv in procesul de
elaborare a actelor normative
Este in afara oricărei discuții faptul ca exista un
drept legal de a participa la influențarea deciziei
autorității publice. Persoana care participa si
influențează chiar in interes propriu luarea unei decizii
nu beneficiază de un privilegiu, ci își exercita un drept
legal.
- LEGE cu privire la petiţionare Nr. 190 din
19.07.1994 Publicat : 24.01.2003 în Monitorul Oficial
Nr. 6-8.
- LEGE privind accesul la informaţie Nr. 982
din 11.05.2000. Principalul scop al legii este de a
consacra dreptul oricărei persoane de a avea acces la
informațiile aflate în posesia furnizorilor, indiferent de
faptul dacă au fost elaborate, selectate, prelucrate,
sistematizate și/sau adoptate de organe ori persoane
oficiale sau puse la dispoziția lor în condițiile legii de
către alți subiecți de drept.
Acest drept este piatra unghiulară a transparenței și
responsabilității autorităților și instituțiilor publice, fapt
ce se va lua în considerare la adoptarea deciziilor asupra
cererilor de acces la informație [6, p. 9 ].
- Legea
privind
evaluarea
integrităţii
instituţionale nr. 325 din 23 decembrie 2013
26.08.2016 în Monitorul Oficial Nr. 277-287.
În Art. 5 al acestei legi se menționează
entităţile publice îşi desfăşoară activitatea în interes
public, asigurând climatul de integritate instituţională.
Agenţii publici îşi exercită atribuţiile de serviciu cu
integritate profesională.
Integritatea instituţională se asigură prin aplicarea
politicilor anticorupţie, precum şi a cerinţelor specifice
de integritate profesională inclusive:
j) transparenţa procesului decizional;
k) accesul la informaţii de interes public;
Legea prevede modul de evaluarea a integrităţii
instituţionale cu posibilitatea aplicării testelor de

integritate profesională agenţilor public
de către
Centrul Naţional Anticorupţie şi Serviciul de Informaţii
şi Securitate.
- Legea cu privire la funcţia publică şi statutul
funcţionarului public nr. 158-XVI din 4 iulie 2008.
- Legea privind Codul de conduită a
funcţionarului public Nr. 25 din 22.02.2008.
- Legea pentru adoptarea Regulamentului
Parlamentului
nr. 797-III
din
02.04.1996
Republicat: Monitorul Oficial al R. Moldova, nr.50/237
din 07.04.2007.
- Legea nr. 133 din 17 iunie 2016 privind
declararea averii și intereselor personale.
- Legea cu privire la asociaţiile obşteşti Nr.
837 din 17.05.1996 care în Art. 2 specifică că
asociaţiile obşteşti se constituie şi îşi desfăşoară
activitatea în scopul realizării şi apărării drepturilor
civile, economice, sociale, culturale, a altor drepturi şi
libertăţi legitime; dezvoltării activismului social şi
spiritului de iniţiativă al persoanelor, satisfacerii
intereselor lor profesionale şi de amatori în domeniul
creaţiei ştiinţifice, tehnice, artistice; ocrotirii sănătăţii
populaţiei antrenării acesteia în activitatea filantropică,
în practicarea sportului de masă şi a culturii fizice;
desfăşurării activităţii de culturalizare a populaţiei;
ocrotirii naturii, monumentelor de istorie şi cultură;
educaţiei patriotice şi umanistice; extinderii contactelor
internaţionale; consolidării păcii şi prieteniei între
popoare; desfăşurării altor activităţi neinterzise de
legislaţie.
Potrivi art. 24 din lege asociaţia obştească are
dreptul: să execute lucrări de cercetare ştiinţifică, de
proiectare, să efectueze expertiza obştească a proiectelor
şi programelor de importanţă socială, să participe la
lucrările comisiilor mixte atunci când se examinează
aceste proiecte, cu condiţia stipulării acestor activităţi în
statut.
Aceste acte normative instituie mecanisme juridice
prin care se asigura nu numai dreptul fiecărei persoane
interesate de a avea acces la informațiile cu caracter
public, inclusiv informațiile care țin de procesul de
decizie publica, dar instituie si mecanismele prin care
acest drept poate fi exercitat, iar in caz de inculcare sau
nerespectare poate fi aparat si revendicat pe calea
instanțelor de judecata.
Recunoașterea legalității a activității de lobby este
data
în prezent prin Ordinul Ministerul Muncii
Protecției Sociale și Familiei Nr. 22 din 3.03.2014,
publicat în MO nr. 120 - 126 din 23.05.2014, a fost
aprobat Clasificatorul ocupaţiilor din Republica
Moldova (CORM 006-14), unde la poziția 243220 și
243213 apare ca fiind recunoscuta si atestata legal
activitatea de "specialist in activitatea de lobby" .
O activitate de lobby, bine reglementată, reduce din
birocraţia inerentă cadrului instituţional şi fluidizează,
în acelaşi timp, comunicarea publică [7].
O reglementare a procesului de lobby este
considerată legală și necesară deoarece:
• se asigură transparență și integritatea procesului
legislativ-condiţie sine qua non a democraţiei.
• se asigură participarea nemijlocită și efectivă la
elaborarea și luarea deciziilor.
• se garantează un grad reprezentativ veritabil .

• adoptarea legii privind activitatea de lobby şi
crearea registrului public al activităţilor de lobby este un
obiectiv înscris la capitolul 10 - Politici anticorupţie din Programul de guvernare pe 2005-2008, publicat în
HG nr. 25/28 decembrie 2004.
• asigură aplicarea principiului reprezentării politice,
a nediscriminării şi a oportunităţii.
• asigură echilibrarea celor două sisteme de interese
principial contrare, care se manifestă în mod inerent la
nivelul oricărei societăţi: sistemul intereselor generale,
susţinute de reprezentanţii aleşi sau numiţi în funcţii de
demnitate publică şi sistemul intereselor individuale sau
de grup; sau în condiţiile în care nu se realizează
echilibrarea dorită, poate, cel puţin, genera creşterea
gradului de acceptabilitate economică sau socială a unui
proiect prin cunoaşterea şi însuşirea motivaţiilor
declarate care au stat la baza iniţierii lui.
Reglementarea activităților GRUPURILOR DE
PRESIUNE. Lobby-ul este, înainte de a fi o activitate
de influenţare/convingere, o punere în relaţie a actorilor
spaţiului social: distanţele sociale fiind mari, iar
contextul informaţional extrem de complex, este nevoie
de un mecanism de traducere şi de apropiere. Acest
mecanism este lobby-ul, pentru că el este încorporat în
social, dar în acelaşi timp relaţionat cu politicul.
Grupurile de presiune sunt grupuri sociale cu un
grad variabil de formalitate, care caută să promoveze
si/sau să apere interesele specifice ale membrilor lor,
prin exercitarea unei presiuni asupra puterii politice sau
asupra administrației.
Ele intră în interacțiune cu instituțiile statului si cu
partidele po1itice, dar nu participă direct la cucerirea
sau exercitarea puterii, ci acționează asupra acesteia, o
influențează, rămânând însă exterioare ei. Grupul de
presiune acționează din interese proprii si chiar dacă se
declară nepolitic, este angajat politic, de vreme ce
"adoptă. o anume politică pentru un anume interes sau o
anume conduită politică".
În opinia lui Jean Meynaud, orice grup de interes
(grup social cu interese specifice) se poate transforma în
grup de presiune în momentul când utilizează, în
direcția aparatului guvernamental sau a parlamentului,
presiunea pentru a face să triumfe aspirațiile si
revindecările.
În spaţiul occidental, chiar dacă lobby-ul nu
beneficiază de o legiferare unitară, el este tacit admis,
întocmai pentru beneficiile pe care le aduce unui dialog
constructiv între grupurile dintr-o societate şi clasa
politică. Este firesc, pe de altă parte, ca grupurile sociale
să fie coezive şi să cristalizeze interese comune, în
virtutea cărora să acţioneze.
În statele care nu au încă o lege a lobby-ului, există
cel puţin o reglementare a acestei practici, prin
instituirea unor registre de lobbiști, la intrarea în forurile
legislative. Aşadar, grupurile coezive, reunite în jurul
unor interese comune şi de reală importanţă pentru ele,
beneficiază de un cadru reglementat, astfel încât
activitatea de a milita pentru propriile interese nu mai
este susceptibilă de a fi incriminată drept trafic de
influenţă.
Statele care beneficiază de o legislaţie
corespunzătoare în domeniu1 - Statele Unite ale
Americii, Canada, Polonia, Israel - specifică foarte clar
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care sunt actorii legitimi ai lobby-ului şi care nu,
precum şi principiile deontologice care circumscriu
domeniul [7].
Cele mai semnificative grupuri de interes sunt
sindicatele, organizaţiile non-guvernamentale şi
oamenii de afacerii, grupuri care protejează minoritatea
pe care o reprezintă, etc.
La nivel central, sindicatele participă prin calitatea
de parteneri, în cadrul sistemului tripartit de dialog
social, împreună cu guvernul şi patronatul.
La nivelul confederaţiilor naţionale, sindicatele
prezintă programe concrete de dezvoltare economică
sectorială sau globală. Ele îşi susţin atitudinile şi
proiectele în faţa administraţiei centrale a statului.
Organizaţiile non-guvernamentale încearcă să
joace un rol de monitorizare (Watch dog), dar au reuşit
să contribuie şi la dezvoltarea instituţională, prin
activităţi de parteneriat cu administraţia publică centrală
şi locală, de exemplu, prin instruirea funcţionarilor
publici şi a celor aleşi [8, p.13]. Aceste iniţiative au fost
sprijinite în multe cazuri de către programele de reformă
a administraţiei publice şi reforma legislativă;
programul pentru administraţia publică locală al USAID
etc.
Moldova a trecut de la un parlament „manipulat” de
către conducerea unui singur partid, în regimul
comunist, la un parlament „controlat”, de către un
guvern prin intermediul partidelor. Însă la moment
persistă fenomenul parlamentului „captivat” de grupuri
oligarhice care își promovează interesele într-o manieră
dictatorială infiltrându-se nu numai în instituțiile
reprezentative ale statului dar și în cele executive și
judiciare ce reduce la zero eforturile de formare a unui
stat de drept .
Impactul economic al corupţiei se manifestă în
diverse moduri. Tergiversarea birocratică la întocmirea
documentelor, incapacitatea statului de a asigura
securitatea producătorilor, lobbysmul, protecţionismul,
traficul de influenţă, concurenţa neloială, reglementările
şi controalele de stat excesive, ce afectează
mecanismele economiei de piaţă şi libera concurenţă,
descurajând potenţialii investitori şi iniţiativa de
întreprinzător, duc la creşterea costului proiectelor
publice, la diminuarea eficienţei economice, la
extinderea evaziunii fiscale, la reducerea plăţilor la
buget şi la dezvoltarea economiei subterane.
În Republica Moldova mai multe persoane fizice,
grupuri şi asociaţii din sectoarele public şi privat
continuă să influenţeze în mod constant asupra
proceselor de elaborare a legilor, regulamentelor
decretelor şi a altor acte normative în folosul lor.
Indiferent de faptul dacă aceasta are loc în parlament, în
cadrul executivului sau al corpului judecătoresc, scopul
urmărit este tragerea foloaselor personale în detrimentul

societăţii în ansamblu. Unul din factori este includerea
intenţionată în textul actelor oficiale a unor imprecizii şi
denaturări, care obstrucţionează implementarea lor. Au
fost înregistrate mai multe cazuri de vânzare şi
cumpărare a actelor normative şi a deciziilor în curţile
de justiţie şi în tribunalele economice, de finanţare
ilegală de către anumite grupuri economice private sau
de partide politice a campaniilor electorale” [9, p. 5051].
Concluzii. De fapt „este vorba despre o formă de
corupţie care acţionează cu mijloace legale.
Legile sunt formulate cu bună ştiinţă cu lacune
pentru a putea legaliza anumite afaceri. Prin această
uzanţă cercurile închise de oameni de afaceri apropiaţi
puterii pot realiza afaceri în dauna bugetului,
concurenţii sunt scoşi de pe piaţă, creându-se practic o
situaţie de monopol. Un mic viciu de procedură este
folosit pentru eliminarea concurenţei incomode” [10, p.
29].
Lobby-ul înseamnă participare la actul de luare a
deciziilor şi, în acelaşi timp, înseamnă asumare
responsabilă a mecanismului de putere. Lobby-ul are,
cel mai adesea, o finalitate social-politică. Lobby-ul nu
se traduce prin profit, oricare ar fi acesta, ci prin
beneficii cu valenţă socială şi politică [7].
Recomandări.
a) Monitorizarea consecventă şi continuă a
intervenţiei structurilor societăţii civile, interesate în
influenţarea actului decizional, în scopul evidenţierii
dezechilibrelor între funcţionalitate Audierea publică
„Lobby – intre grupuri de interese si politici publice?”
februarie 2007 şi legitimitate. Tendinţele de creştere a
dezechilibrului vor oferi decidentului, motivele
necesităţii reglementării lobby-ului.
b) Monitorizarea etapelor în care se află tema lobbyului în structurile de decizie europeană şi cuplarea
Moldovei la acestea.
c) Intensificarea transferului de cunoștințe către
reprezentanţii societăţii civile şi către funcţionarii
publici, cu privire la tehnicile de armonizare a
intereselor, de elaborare şi implementare a politicilor
publice şi a reglementărilor corespunzătoare, în
consecinţă.
d) Efectuarea de studii, pe sectoare ale societăţii
civile cu privire la gradul de utilizare a pârghiilor de
intervenţie în decizia publică, a obstacolelor întâmpinate
şi a modului de depășire a acestora.
e) Continuarea organizării unui set de audieri
publice, pe tema lobby-ului, prin care să se clarifice ce
se reglementează: activitatea şi/sau profesiunea.
În consecinţă identificarea unor principii, criterii de
reprezentativitate, criterii de legitimitate, criterii de
competenţă a profesiunii, etc., sunt dezirabile, utile şi
necesare pentru o viitoare reglementare a lobbyului.
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REZUMAT
De-a lungul deceniilor, turismul a crescut constant și a devenit tot mai semnificativ și variat până în punctul de a
deveni un domeniu economic important, cu cea mai accelerată ascensiune din lume. Turismul modern este strâns legat
de dezvoltare și cuprinde un număr tot mai mare de noi destinații. Această dinamică îl face un motor esențial al
progresului socio-economic. Astăzi, volumul afacerilor în sectorul turismului este superior industriei petroliere,
alimentare sau auto. Turismul este în prezent un jucător important în comerțul internațional și, în același timp, devenind
sursă majoră în unele țări lipsite de zăcăminte naturale de venit, țări emergente și slab dezvoltare. Această creștere
merge mână în mână cu diversificarea și competiția crescândă între destinații.
Cuvinte-cheie: schimbări, turism mondial, structura călătoriilor, efectele turismului.
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SUMMARY
Over the decades, tourism has grown steadily and has become more and more significant and varied to the point of
becoming an important economic field, with the fastest acceleration in the world. Modern tourism is closely linked to
development and includes a growing number of new destinations. This dynamic makes it an essential driver of socioeconomic progress. Today, the volume of business in the tourism sector is higher than the oil, food or auto industry.
Tourism is currently an important player in international trade and, at the same time, becoming a major source in some
countries lacking natural income deposits, emerging countries and weak development. This growth goes hand in hand
with the increasing diversification and competition between destinations.
Key words: changes, world tourism, travel structure, tourism effects.
Introducere. Turismul internațional este un
fenomen definit prin mișcarea oamenilor în alte
localități decât mediului lor de trai stabil în scop

recreativ, cognitiv etc. Termenul de ședere poate fi
variabil, dar este întotdeauna între o noapte și trei luni
(dincolo de aceasta vorbim de migrație). Termenul
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turism își are originea din expresia preluată din engleză
„marele tur” pe care tânăra burghezie britanică a
efectuat-o în Europa. Prin urmare, turismul,ca o
calificare, este activitate rezervată unei elite. De atunci,
această activitate a devenit mai democratică. Domeniul
turismul constituie principalul beneficiar al „mediului”
lumii [5]. Astăzi, clasele de mijloc reprezintă
aproximativ o treime din populația lumii: într-o

generație, trei miliarde de persoane sunt sortiți sărăciei.
În anul 2015, clasele mijlocii chineze au depășit pe cele
ale Statelor Unite. Democratizarea a continuat cu
accesul la transporturi „low cost”: companii aeriene,
precum Easy Jet, Blue Air, Wizz Air,Ryan Air etc. (vezi
tabelul 1). Prin urmare, turismul constituie o activitate
elitistă
la
era
masificării
democratice.

Tabelul 1. Previziunea turismului internațional pe regiuni și destinații[7]
Sosiri turistice internaţionale (milioane)
Cota de piață (%)
2020
2030
2020
2030
Mondial
1,360
1,809
100
100
- economii avansate
643
772
47
43
- economii emergente
717
1,037
53
57
Europa
620
744
45.6
41.1
De menționat, că turismul reprezintă provocări
economice importante: aceste fluxuri, care corespund
călătoriilor temporare ale consumatorilor în vacanță,
sunt însoțite de transferuri financiare semnificative.
Turismul este unul dintre sectoarele economice de
frunte: cu 12% din PNB mondial și 6,5% din exporturile
mondiale.
Gradul de investigare. În cadrul cercetării asupra
temei, au fost investigate și analizate opere teoretice și
evoluții practice ale savanților și practicienilor cu
privire la problemele ce vizează dezvoltarea și
gestionarea domeniul turismului și ospitalității din
spațiul mondial și european. Problemele metodologice
de gestionare și funcționare a sectorului turistic au fost
investigate prin publicațiile unor savanți, precum: V.I.
Azar, A. Yu. Alexandrova, A.I. Balabanov, M. B.
Birzhakov, A. Bull, S. Vanhill. Recent, cercetătorii V.S.
Bogolyubov și N.I. Kabushkin și-au sporit atenția
asupra proprietăților sistemice ale turismului și au
evaluat eficiența socio-economică a dezvoltării acestei
sfere de activitate în regiune. În studierea problemelor
dezvoltării durabile a sectorului turistic, justificarea
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științifică a dezvoltării echilibrului economiei turismului
și a mediului, autorii s-au bazat pe rezultatele lucrărilor
lui I. Ya. Blekhtsin și N. F. Gazizullin.
Scopul cercetării țintește investigarea direcțiilor
mondiale și regionale (europene) în dezvoltarea
turismului, formularea recomandărilor metodologice și
practice bazate științific pentru îmbunătățirea
mecanismului organizatoric și economic pentru
dezvoltarea turismului, bazat pe utilizarea metodelor de
management intensiv.
În lucrare au fost utilizate metodele de analiză
sistemică și comparativă, statistici, diagnostice
manageriale, evaluări ale experților, estimări în
profunzime, metoda de clustering, metoda examinărilor
socio-psihologice etc. În cercetare s-au utilizat, pe scară
largă, documentele și calculele statistice ale
Organizației Mondiale a Turismului (UNWTO) [8], ale
organizaţiilor și asociațiilor internaționale și regionale
turistice. Sunt analizate sursele literare și cartografice
disponibile care acoperă legile generale ale dezvoltării
turismului și lucrările relativ rare despre funcționarea
turismului de afaceri în lume și în Federația Rusă.

Tabelul 2. Denumirea companiilor aeriene la prețuri reduse [6]

Sosirile turistice internaționale (înnoptări) în
întreaga lume au crescut cu 4% în anul 2019, ajungând
la 1,5 miliarde. Anul 2019 s-a adeverit un an de creștere
puternică a turismului, deși mai lent comparativ cu
ratele excepționale din 2017 (+ 7%) și 2018 (+ 6%).
Cererea a fost mai lentă, în principal, în economiile
avansate și, în special, în Europa. Creșterea a fost
determinată de incertitudinea cu privire la Brexit,
tensiunile geopolitice și comerciale, încetinirea creșterii
economice globale. Astfel, 2019 a fost, în mod univoc,
anul schimbărilor majore din sectorul turismului,

marcate de prăbușirea Thomas Cook și a mai multor
companii aeriene din categoria low-cost europene.
Toate regiunile s-au bucurat de o creștere a sosirilor.
Orientul Mijlociu atestă o creștere de + 8%, urmată de
Asia și Pacific – de + 5%. Sosirile internaționale în
Europa și Africa (ambele + 4%) au crescut în
concordanță cu media mondială, în timp ce cele din
America au înregistrat o creștere de 2% [3].
Cercetarea principalelor piețe, în special Franța a
raportat cea mai puternică creștere a cheltuielilor
internaționale pentru turism,plasându-se printre primele
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zece piețe, în timp ce Statele Unite au direcționat spre o

creștere absolută.

Fig. 1. Performanța turismului global și regional, 2018[4]
Pe baza tendințelor actuale, a perspectivelor
economice și a Indexului de încredere al OMT,
UNWTO prognozează o ascensiune de la 3% la 4% a
sosirilor de turiști internaționali în lume în anul
2020.Sectorul turistic european, în sensul strict al
termenului (furnizori tradiționali de servicii ospitaliere),
înglobează2,3 milioane de agenții, în special ÎMM-uri,
și cuprinde circa 12,3 milioane de călători. Anul 2014 sa remarcat prin faptul că una din nouă afaceri din
economia de piață nefinanciară europeană a aparținut
sectorului de voyage. Deja în 2018, domeniul
călătoriilor și turismului a constituit 3,9% din PIB-ul
UE și a ocupat 5,1% din totalul populației active (adică
11,8 milioane de oameni). Marcând relații strânse cu
alte ramuri economice, impactul ramurii turismului
depășește cu 10,3% din PIB și 11,7% din totalul
ocupării, ceea ce corespunde cu 27,3 milioane angajați.
Turismul pe Terra,la nivelul anului 2017,a ajuns la
1,33 miliarde de sosiri (+7%) și a reprezentat, în
Europa, 672 milioane sosiri sau 51% din piață (+9%).
Autorii remarcă că cercetarea prospectivă a rapoartelor
realizate de UNWTO atestă o creștere mai modestă a
călătoriilor în Europa până în 2030, apreciate la 745 de
milioane de călători (+1,9%) sau 41,1% din piața
mondială.
La nivel european, politica turistică permite
urmărirea unor obiective mai largi vizând reducerea
șomajului și politica de creștere a angajaților. În plus,
dimensiunea de mediu al turismului [5] va câștiga
importanță de-a lungul anilor, deși este deja prezentă în
aspectele sale „durabile”, „responsabile” sau „etice”[1].
De menționat, că peste 50% din turismul mondial
este realizat în spațiul UE. 50% din totalul turismului
mondial, inclusiv turiștii europeni, constituie deplasarea
turiștilor în altă țară decât locul de trai stabil. În anii
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2017 și 2018, numărul turiștilor, care își părăsesc țara de
reședință pentru a călători în UE, a crescut cu 6%. După
criza economică globală din 2009, numărul de sosiri
internaționale (turiștii care își părăsesc țara de reședință
minim pentru o noapte) în UE continuă să crească, cu
rate de creștere anuală de peste 4% în ultimii cinci ani.
În 2016, soldul comercial al turismului din UE a
înregistrat un excedent de 27 de miliarde de euro.
Încasările turistice internaționale colectate în UE (342
miliarde EUR sau 31% din total, inclusiv cheltuielile
europenilor care călătoresc într-o altă țară a UE) sunt
superioare sumelor cheltuite de europeni în timpul
călătoriilor lor în afara UE. În 2016, procentul din PIB
din turism a fost cel mai mare în Croația (18,6%), Cipru
(13,7%) și Malta (13,2%)[1].
În 2017, au fost înregistrate 3,1 miliarde de
înnoptări, cu o distribuție aproape egală între vizitatorii
naționali (52,3%) și vizitatorii străini (47,7%),
majoritatea provin dintr-o altă țară europeană. Pentru
anul 2020, numărul de nopți petrecute în unitățile de
cazare turistică ar trebui să crească cu 5,1% față de
2018. În 2009, numărul de nopți petrecute în UE a
crescut constant, în special datorită creșterea turiștilor
străini (inclusiv din alte țări UE). Cele mai mari creșteri
ale rezervărilor au fost înregistrate în Slovenia și
Finlanda – peste 15%.În 2017, 62% din populația UE
(cu vârsta peste 15 ani) a petrecut cel puțin un sejur
turistic din motive personale,iar ¾ dintre ei au făcut
acest lucru numai în țara lor.
În 2018, Spania a găzduit 20,9% dintre europenii
care călătoresc în spațiul UE, iar Italia și Franța sunt
egale cu 11,7%. În ceea ce privește turismul emițător al
UE, aproximativ 15% din călătorii sunt orientați către
SUA (15% dintre călătoriile în afara UE), Elveția (8%)
și Turcia (8%).

Fig. 2. Încasări din turismul internațional, Europa, 2018 [4]
Așadar, 48% dintre europenii, care nu au făcut o
călătorie turistică, consideră că principalele obstacole
sunt lipsa resurselor financiare. Dar aceste cifre ascund
diferențe importante: 75% dintre „non-turiști” greci
menționează această lipsă, față de doar 21% din danezi
și austrieci. Lipsa motivației de a călători este
menționată de 60% dintre turiștii non-suedezi față de
5% dintre români, 3% din maghiari și chiar mai puțin de
1% din bulgari. În Republica Cehă (40%) și Germania
(39%), problemele de sănătate sunt menționate drept
principalul motiv pentru care cetățenii rămân acasă.
Lucrările sau studiile sunt foarte des citate în Portugalia
(31%), Belgia, Germania și Austria (25% fiecare).
Franța a cunoscut o ușoară scădere a turismului în
2016 față de 2015 (-2%), în principal din cauza
atacurilor din 2015, dar tendința s-a inversat din
2017.Conform estimărilor pentru anul 2020, țara rămâne
prima destinație mondială înaintea SUA și Spaniei, cu
un record de aproximativ de 89,3 milioane de vizitatori
străini sau 2,5 milioane în plus decât în 2017.Dar, atunci
când părăsesc Franța, țara iubită, și călătoresc în afară,
aceștia pleacă, în principal, în Spania, Italia și Regatul
Unit. Aceste date plasează Franța pe locul trei în
încasările din turismul mondial, în spatele SUA (186,6
miliarde USD) și Spania (60,3 miliarde USD).
Concluzii. Punctul de reper pentru dezvoltarea
globală a fost adoptarea Agendei 2030 pentru
Dezvoltare Durabilă, împreună cu Obiectivele de
Dezvoltare Durabilă (ODD). Agenda îndrăzneață
stabilește un cadru global pentru a pune capăt sărăciei
extreme, a lupta împotriva inegalității și a nedreptății și

pentru a repara schimbările climatice până în 2030.
Bazându-se pe obiectivele istorice de dezvoltare ale
mileniului (ODM), setul ambițios de 17 obiective de
dezvoltare durabilă și 169 de ținte asociate sunt
oamenii. Turismul are potențialul de a contribui, direct
sau indirect, la toate obiectivele. În special, acesta a fost
inclus în obiectivele 8, 12 și 14 privind creșterea
economică incluzivă și durabilă, consumul și producția
durabile (SCP) și utilizarea durabilă a oceanelor și,
respectiv, a resurselor marine. Turismul durabil este
poziționat ferm în Agenda 2030 [2]. Realizarea acestei
agende necesită, totuși, un cadru de implementare clar,
o finanțare și investiții adecvate în tehnologie,
infrastructură și resurse umane.
Recomandări. Pentru realizarea Agendei 2030,
pentru îmbunătățirea calității serviciilor turistice,
spirituale, ameliorarea calității vieții cetățenilor se poate
realiza prin garantarea securității personale, precum și a
unor standarde înalte de sprijinire a turismului; prin
creșterea economică, care se realizează în principal prin
dezvoltarea unui sistem național de inovare și investiții
în turism și capitalul uman. Dezvoltarea turismului și
satisfacerea doleanțelor consumatorilor trebuie să
deruleze armonios între ecologia sistemelor vii și
gestionarea rațională a naturii, a căror întreținere se
realizează printr-un consum turistic echilibrat,
dezvoltarea tehnologiilor avansate și reproducerea
adecvată a potențialului de resurse naturale al țării.
Pentru stimularea turismului receptor propunem ca
tur-operatorii și agențiile de turism să primească
subvenții pentru fiecare turist străin atras în țară.
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REZUMAT
Economia mondială se preconizează a spori va crește mai lent decât se aștepta recent, rezultă din prognoza
actualizată a Organizației pentru Dezvoltare și Cooperare Economică (OCDE). Printre principalele riscuri pentru
creștere, organizația numește consolidarea protecționismului comercial (de data aceasta vizând importul de mașini în
SUA), încetinirea creșterii PIB-ului Chinei la un nivel sub orientările oficiale și ieșirea britanică din Uniunea Europeană
fără acordul preconizat al părților. Rata ascensiunii economice mondiale va fi mult diminuată comparativ cu așteptările
anterioare, care în 2019 a constituit doar 3,3%, iar în 2020 va atinge 3,4%, rezultă din prognoza macro actualizată a
OCDE. Comparativ cu perioada 2018, estimarea a fost redusă cu 0,2% în 2019 și cu 0,1% în 2020. Motivele pentru
scăderea prognozei în organizație sunt incertitudinea ridicată a acțiunilor autorităților de reglementare, litigiile
comerciale continue și scăderea indicilor de încredere în afaceri și consumatori. La finele anului 2019, creșterea globală
a încetinit atingând 3%, potrivit OCDE. Scopul cercetării este de a dezvolta fundamentele teoretice, practice ale
economiei țărilor cu economie dezvoltată (inclusiv OCDE) la dezvoltarea durabilă pe baza identificării rolului și locului
relațiilor economice internaționale întru creșterea bunăstării populației.
Cuvinte-cheie: economia țărilor OCDE, stagnare, creștere lentă, țări emergente.

THE ECONOMY OF THE OECD COUNTRIES IN THE "QUIET WATER OF THE GULF" 2020
RIMAH Haj,
PhD student, Israel
SUMMARY
The world economy, in the next two years, will grow slower than expected recently, results from the updated
forecast of the Organization for Economic Development and Cooperation (OECD). Among the main risks to growth,
the organization calls for strengthening trade protectionism (this time in terms of car imports to the US), slowing
China's GDP growth to a level under official guidelines and British exit from the European Union without the parties'
expected agreement. The overall economic growth rate will be lower than previously expected, which in 2019 was only
3.3%, but in 2020 it will be 3.4%, resulting from the updated OECD macro forecast. Compared to 2018, the estimate
was reduced by 0.2% in 2019 and 0.1% in 2020. The reasons for the lowering of the forecast in the organization are the
high uncertainty of the actions of the regulatory authorities, the continuous commercial disputes and the decrease of the
confidence indexes in business and consumers. By the end of last year, global growth has already slowed to 3%,
according to the OECD. The purpose of the research is to develop the theoretical, practical foundations of the economy
of the developed economies (including the OECD) to sustainable development based on identifying the role and place
of international economic relations in increasing the well-being of the population.
Key words: economy of OECD countries, stagnation, slow growth, emerging countries.
Introducere. Economia globală continuă să
încetinească. Focus, pentru țările dezvoltate (OCDE),
care unește principalele țări dezvoltate –prevede o
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creștere de 3% în 2020-2021 – cea mai mică cifră de la
criza financiară internațională. Banca de investiții
Société Générale are în vedere în mod serios

posibilitatea unei recesiuni în 2020 în cea mai mare
economie din lume – Statele Unite, se publică periodic
calculele pentru a evalua probabilitatea ca recesiunea să
se întâmple în următoarele 12 luni. Actualmente, 26%
din problemele majore sunt analizate de unul dintre cei
mai mari mass-media financiari din lume - Bloomberg.
Gradul de cercetare al problemelor. Cercetând
diverse surse analitice considerăm oportun să remarcăm
studiul din două volume „Eseuri privind planificarea
macroeconomică”, autor L. Johannsen, care examinează
și geneza planificării (și acest termen este deja folosit în
întregime!), oferă premise obiective pentru apariția sa și
definește în detaliu definițiile [5]. Citând metodologia
planificării orientative, autorul se concentrează asupra
începuturilor sale descentralizate, spre deosebire de
planificarea centralizată în țările socialiste. Un interes
deosebit este conceptul dezvoltat de Johannsen despre
dependența tipului de modele de planificare de natura
sistemului conic, esența căruia este de a distinge, în
cadrul sistemului economic, grupurile de relații:
echilibru, tehnologic, comportamental, demografic,
organizațional, necontrolat și, invers, controlat – care
determină profilul sistemului: capitalist sau socialist,
pentru a „proiecta” apoi „scheletul” rezultat al
sistemului economic „profilul modelului planificat”. În
opinia noastră, problema dependenței modelului de
planificare de sistemul economic ridicat de Johannsen
necesită studii suplimentare în trei domenii. În primul
rând, comparația se referă nu doar la sistemele
economice de piață și de control administrativ, ci și o
comparație a diferitelor modele în cadrul unui sistem –
piața. În rândul doi, se iau în considerare modelele de
reglementare de către stat a economiei în cadrul
sistemelor economice și, în al treilea rând, căutarea unor
elemente specifice ale modelului de reglementare care
să determine specificul formelor și metodelor specifice
de planificare în cadrul acestuia. Ulterior, tema a fost
abordată de savanții-economiști, precum: Alletta M.,
Balassa B., Bilson J., Dornbusch R., Krugman P., Laffer
A. și Moussa M.
Scopul cercetării este de a evolua fundamentele
empirice și teoretice ale economiei țărilor cu economie
dezvoltată (inclusiv OCDE) la dezvoltarea durabilă pe
baza identificării rolului și locului relațiilor economice
internaționale întru creșterea bunăstării populației.
Baza metodologică a studiului este, în principal,
analiza de cauzalitate calitativă a interacțiunii ratelor
nominale de schimb și a raporturilor brute ale
produsului. Un instrument auxiliar de cercetare sunt
metodele statistice, în special, analiza de corelație a
seriilor de timp, care servește la cuantificarea relațiilor
postulate la nivel teoretic.
Rezultate și analize. Organizația pentru Cooperare
și Dezvoltare Economică și-a redus brusc estimările vis-
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à-vis de creșterea economică mondială din 2019 la 2,9%
față de 3,2% anterior. Prognoza pentru 2020 a fost
diminuată în continuare – imediat cu 0,5 puncte
procentuale comparativ cu estimarea din mai 2019, la
3%.La finele anului 2018, creșterea PIB-ului real a atins
3,6% [1].
Raportul OCDE afirmă:„Creșterea continuă să
slăbească atât în țările cu economiile dezvoltate, de rând
cu țările în curs de dezvoltare". Investițiile scad pe
fondul incertitudinii ridicate, lipsei creșterii comerțului
și colapsului producției industriale. Pentru țările G20,
este probabil ca PIB să crească cu 3,1% în 2020.
Estimările anterioare au fost de 3,4%, respectiv 3,6%
(2019).Constatăm că economia SUA a crescut în anul
precedent cu 2,4%, iar în 2020 se preconizează cu 2%
față de aprecierile precedente de 2,8% și 2,3%.Prognoza
pentru spațiul euro pentru următorii doi ani (2020-2021)
a fost înrăutățită cu 0,1 și 0,4%, respectiv până la 1,1%
și 1%. În Germania, creșterea economică este de
așteptat la 0,5% în 2020 (prognoza anterioară 0,7%) și
0,6% în 2021 (față de 1,2% anterior). Pentru Franța,
estimarea pentru 2019 s-au menținut la 1,3%, iar pentru
2020 – a fost redusă cu 0,1 puncte procentuale, la 1,2%.
În Italia, creșterea zero este remarcată în 2019, iar în
2020 se estimează că aceasta se va recupera la 0,4% față
de 0,6% anterior estimat. Economia britanică a crescut
cu 1% în 2019 (prognoza era de 1,2%), iar în anul 2020
va slăbi până la 0,9% (anterior se presupunea 1%).Între
timp, în raportul pentru PIB-ul japonez pentru 2019 a
fost îmbunătățită cu 0,3 puncte procentuale, la 1%, în
2020 este încă de așteptat o creștere de 0,6%. În bine, a
fost modificată și estimarea creșterii economiei
canadiene pentru anul curent – până la 1,5%, cu toate
acestea, prognoza pentru anul 2020 a fost agravată la
1,6%[3].
Scăderea indicatorilor previziunii este asociată cu:
 încetinirea economiilor din zona euro, în special
în Germania și Italia. Pentru arealul euro, prognoza a
fost redusă imediat cu 0,8 pp (la 1%) în acest an și cu
0,4 pp (la 1,2%) în următorul (în 2019, creșterea a fost
de 1,8%);
 estimările sunt cu rezervă prind economia din
Marea Britanie, Canada și Turcia. Așadar, pentru
economia britanică, prognoza este redusă cu 0,6 pp la
0,8% doar din cauza condițiilor unui Brexit „moale”;
 încetinirea preconizată a cererii interne și a
comenzilor de export din China, motiv pentru care
creșterea economiei chineze ar trebui să scadă la 6,2%
în acest an și la 6% în 2020;
 riscurile de încetinire a comerțului și producției
mondiale din cauza protecționismului crescut.
În tabelul 1 este prezentată dinamica schimbărilor în
rata de avansare a PIB-lui fiecărei țări între prognozele
din
noiembrie
2018
și
martie
2019.

Tabelul 1. Previziunea dezvoltării economice a țărilor OCDE, % [6; 7]
2019
2020
2019
3,3
3,4
G20
3,5
2,7
2,5
Argentina
-1,5
1,5
2,0
Brazilia
1,9
1,1
1,3
China
6,3
0,7
1,1
India
7,1

2020
3,7
2,3
2,4
6,0
7,3
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Franța
Italia
Japonia
R.Coreea
Marea Britanie
SUA

1,3
-0,2
0,8
2,6
0,8
2,6

1,3
0,5
0,7
2,6
0,9
2,2

Pentru toate țările de pe piețele emergente,
prognozele au fost reduse, cu excepția Turciei: OCDE
remarcă o scădere a PIB-ului turc cu 0,3% în 2019,
anterior fiind prevăzută o scădere mai semnificativă.
Așteptările privind creșterea economică a Chinei pentru
2019 și anul viitor au fost reduse la 6,1% și 5,7%,
comparativ cu prognoza anterioară de 6,2%, respectiv
6%.Prognoza pentru India a fost redusă în mod deosebit
în2019, economia indiană a crescut cu 5,9% și nu cu
7,2%, în 2020 – cu6,3% și nu cu 7,4%. Pentru Africa de
Sud, prognoza a fost, de asemenea, înrăutățită
semnificativ: la 0,5% de la 1,2% pentru 2019 și la 1,1%
de la 1,7% pentru 2020.OCDE și-a redus prognoza
pentru creșterea PIB-ului Rusiei pentru 2019 la 0,9%

Indonezia
Mexic
Rusia
Arabia Saudită
RSA
Turcia

5,2
2,0
1,4
2,1
1,7
-1,8

5,1
2,3
1,5
2,0
2,0
3,2

față de 1,4%, estimat în mai, prognoza pentru 2020 s-a
agravat la 1,6%, de la 2,1% [8].
Creată în 1961, OCDE este una dintre cele mai
importante organizații cu profil economic la nivel
mondial, care include 36 dintre cele mai dezvoltate țări.
În prezent, include Australia, Austria, Belgia, Marea
Britanie, Ungaria, Germania, Grecia, Danemarca, Israel,
Irlanda, Islanda, Spania, Italia, Canada, Letonia,
Lituania, Luxemburg, Mexic, Olanda, Noua Zeelandă,
Norvegia, Polonia, Portugalia, Slovacia, Slovenia, SUA,
Turcia, Finlanda, Franța, Republica Cehă, Chile,
Elveția, Suedia, Estonia, Coreea de Sud și Japonia.
OCDE
are
sediul
central
la
Paris
[8].

Fig. 1.PIB-ul Australiei pe cap de locuitor (OCDE) [10]
Piața mondială a transportului de containere rămâne
sub presiune din cauza dorinței țărilor de a reduce
costurile de poluare: Activarea agendei geopolitice este
o asigurare importantă în cazul în care fondul economic
se agravează din nou. Până în prezent, economia
mondială s-a stabilizat, în noiembrie, traficul global de
containere a înregistrat o creștere de 1%/an pe fondul
unui sezon ridicat de vânzări în ajunul sărbătorilor de
Crăciun (2019/2020) în Europa și SUA. Concomitent,
modificările structurale grave care se produc pe piețele
globale sunt un motiv de îngrijorare. Recent, au apărut
numeroase publicații despre transformarea pieței
globale a gunoiului. Începând cu 1992, China a importat
45% din deșeurile de plastic din lume, pe care le-a
folosit parțial pentru producerea de bunuri noi. Însă, din
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2018, situația a început să se schimbe, iar până în
octombrie 2019, aprovizionarea cu deșeuri de plastic din
SUA către China a scăzut cu 89% de la începutul lui
2017, iar furnizarea de deșeuri de hârtie cu 96% în
aceeași perioadă. Aproximativ 5 milioane de containere
pentru transportul gunoiului ar trebui să câștige o nouă
piață după ce China a decis să își închidă piața internă
pentru gunoiul extern [9]. Alte țări au început, de
asemenea, să impună restricții severe asupra tipurilor de
deșeuri pe care le primesc; Malaiezia și Filipine chiar au
returnat deșeuri nemarcate. Aceste schimbări, împreună
cu factorul războiului comercial, au fost cu siguranță și
rămân un factor de influență pe piața transportului de
containere.

Fig. 2. Dinamica transportării containerelor,%

Fig. 3. Prețul poluării aerului, % din PIB [6]

[5]
Pentru țările OCDE, costurile de poluare a aerului
sunt estimate, în medie, la 3,5% din PIB, investițiile în
economia ecologică vor crește: decizia Chinei nu pare
surprinzătoare în contextul creșterii preocupărilor legate
de poluarea mediului și costurile lor pentru economie.
Conform unui studiu recent al OCDE, poluarea aerului
propriu-zisă cauzează daune enorme economiilor Chinei
și Indiei, iar o soluție la această problemă ar costa aceste
țări 1,6 trilioane USD, respectiv 883 miliarde USD,
reprezentând 8,4% și 11,6% din PIB-ul acestor două
țări. De asemenea, costurile ar fi semnificative pentru
Rusia, deși în termeni nominali este de doar 448
miliarde USD, în structura PIB-ului formând 12,5% (a
se vedea Fig. 3). În medie, pentru țările OCDE, soluția
problemelor aerului poluat ar costa 3,5% din PIB, în
timp ce este important de menționat că aproximativ
jumătate din impacturile negative asupra calității aerului
sunt atribuite de autor – dezvoltării transportului. Nu
este surprinzător faptul că problemele de mediu se
reflectă în dinamica piețelor financiare[1]. Drept
urmare, faptul că problema păstrării mediului
înconjurător apare pe prim-plan. Conform datelor pentru
Statele Unite, cu cât generația este mai tânără, cu atât
este mai mare înclinația sa pentru investițiile
responsabile din punct de vedere social (ESG) – dacă
din generația X 18% dintre respondenți au exprimat
această preferință, atunci printre milenii este deja 25%,
iar în rândul investitorilor din generație – 31%. Alte
studii notează că investitorii neinstituționali iau în
considerare riscul schimbărilor climatice atunci când
investesc, reducând alocarea fondurilor lor companiilor
cu emisii mari de carbon sau companiilor care au o
pondere mare din rezervele de hidrocarburi nedezvoltate
în comparație cu cele dezvoltate. Conform estimărilor,
volumul de sub investire pe piața financiară datorită
legislației noi poate ajunge până la 2,3 trilioane USD.
Se preconizează că piața obligațiunilor verzi a depășit
200 miliarde USD în 2019 față de 167,3 miliarde USD
în 2018 [3]; cu toate acestea, conform estimărilor ONU,
țările vor trebui să investească 90 de miliarde USD
pentru a atinge obiectivele prevăzute în Acordul de la
Paris.
Astfel, 2020 poate fi un an bun pentru piețele
emergente, deși se preconizează că piețele dezvoltate
vor continua să încetinească creșterea economică,

piețele emergente vor profita și de avantajele unei
lichidități bune. Acest interes pare mai accentuat pe
fondul riscurilor continue pentru economia chineză, cu
toate acestea, se menține un număr suficient de țări care
atrag investitori. În primul rând, acest interes este
determinat de ritmul de creștere al economiilor lor. Cele
mai recente prognoze ale FMI prevăd creșterea
economiilor dezvoltate cu 1,7% în 2020, în timp ce
țările cu economii în tranziție și piețe emergente vor
crește cu o medie de 4,6%. Potrivit Centrului Harvard
pentru Dezvoltare Internațională, piețele emergente,
care sunt mai avantajoase din punctul de vedere al
creșterii economice, includ Egiptul, Vietnamul, China,
Indonezia și India. De asemenea, investitorii preferă
cazurile originale de creștere rapidă – rate foarte mari de
creștere economică au fost tipice pentru Etiopia din
2008 până în 2018[4]. Economia acestei țări a crescut în
medie cu 9,9% pe an, această creștere s-a datorat, în
principal, cheltuielilor guvernamentale pentru proiecte
de infrastructură; în special în perioada 2017-2018.
Creşterea în această țară a încetinit semnificativ la 7,7%,
iar piaţa rămânând atractivă. Toate aceste țări au o
caracteristică comună, și anume prezența unui procent
mare din populația tânără. În timp ce în țările cu venituri
mari, populația în vârstă de muncă cuprinsă între 25 și
64 de ani este în scădere, în aceste țări (cu excepția
Chinei), această categorie de cetățeni este prevăzută să
crească până în 2030. Cu toate acestea, ratele de creștere
rapidă ale acestor țări pot fi asociate cu riscuri
suplimentare. De exemplu, India a fost recent într-un
flux de știri economice destul de negative. De exemplu,
potrivit experților, datorită specificului metodologiei de
calcul, creșterea PIB a Indiei a fost anterior
supraevaluată și, conform estimării sale, din 2012 până
în 2017, PIB-ul țării a crescut cu doar 4,5% și nu cu
7%[8]. Dinamica consumului este îngrijorătoare.
Conform unui studiu, consumul în mediul rural a scăzut
cu 8,8% comparativ cu nivelul din 2012-2018, iar
consumul total a scăzut cu 3,7%, în timp ce șomajul a
fost de 7,7% în decembrie 2019. De asemenea, afacerea
este pesimistă, în timp ce împrumuturile neperformante
pun presiune atât pe bănci, cât și pe creditorii din
umbră, riscul tulburărilor politice crește, întrucât țara
este îmbrățișată de proteste masive împotriva noilor
inițiative. În 2019, Bank Reserve din India a făcut cinci
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reduceri ale ratelor dobânzii în încercarea de a sprijini
creșterea economică.
Concluzii. Potrivit studiilor, economia globală în
2019, a fost în pragul stagnării: creșterea reală a fost de
doar 2,3 la sută, iar aceasta este cea mai mică cifră din
ultimul deceniu. Se explică situația dată prin dispute
comerciale prelungite. Nici perspectivele de dezvoltare
pentru 2020 nu sunt foarte optimiste –rata de creștere a
economiei mondiale diminuează spre 2,5%. Indiferent

de acestea, perspectiva unei recuperări minime este
discutabilă. Agravarea tensiunii în relațiile comerciale,
tulburările financiare sau escaladarea tensiunii
geopolitice pot perturba procesul de redresare
economică. Într-un scenariu nefavorabil, creșterea
globală în 2020 poate încetini la 1,8%. Încetinirea are
loc în toate țările dezvoltate (OCDE) și în majoritatea
țărilor în curs de dezvoltare, atât din cauza unor factori
externi, cât și externi.
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SUMMARY
In an economic age where academic education is of great importance, the academic world is looking for ways to
increase demand from the element of academic and economic competition that exists between academic organizations
within the state, and between countries. This article will try to introduce the mapping and changes that the academy has
made in Moldova and Israel to maintain competitiveness to the other countries and academic institutions.
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REZUMAT
Într-o epocă economică în care educația academică are o importanță deosebită, lumea academică caută modalități
de creștere a cererii din elementul de concurență academică și economică care există între organizațiile academice din
96

stat și între țări. Acest articol va încerca să introducă cartografierea și modificările pe care academia le-a făcut în
Moldova și Israel pentru a menține competitivitatea celorlalte țări și instituții academice.
Cuvinte-cheie: învățământ superior, organizații academice, competitivitate academică.
Introduction. The world is changing rapidly, driven
by powerful forces such as economics, politics,
demographics, religion and technology. We have seen
enormous increases in globalization over the past few
decades that have transformed how we do business, how
we live, and how our governments function. Israeli and
Moldavian universities have been affected only
marginally by these powerful forces thus far, but it is
difficult to imagine that they will not be changed in
significant, perhaps radical, ways over the next few
decades higher education systems have both external
and internal' boundaries [8].
The external boundaries define the kind of
institutions that consist part of each higher education
system, and thus influence greatly the size of the
system. In the USA, for example, most tertiary level
institutions, including the two-year colleges, are
considered as an integral part of the American higher
education system . The same is also the case in Canada
and in Australia. In many other countries, including
Israel, only institutions that grant academic degrees
(from bachelor degrees on) are defined as part of the
higher education system . All other post-secondary
establishments, such as teacher training colleges,
professional schools for practical engineers, many Paramedical institutions, Yeshivas (religious higher learning
institutions for Judaic studies), operate outside the
higher education boundaries [3]. The definition of
external boundaries is not merely an arbitrary one . It
reflects. The underlying assumptions as to what
constitutes a university or another type of a higher
education institute .
The accreditation procedures between institutions
are heavily influenced by the legal and official status of
each institution. Given the fact that the two-year
colleges in the USA are an integral part of the higher
education system, it follows quite naturally that there
are special arrangements and contracts that enable their
graduates to enter universities, and get an academic
accreditation for their previous learning. In California,
for instance, the Higher Education Plan enables a
percentage of able graduates of two-year colleges to
continue their third-year studies at a university, even at
prestigious universities, such as the University of
California at Berkeley. Such an arrangement is
unthinkable in the context of the Israeli academia.
Materials and methods.
The structure of higher academic studies in
Moldova. In the Republic of Moldova, higher education
is optional and represents the level of education. Any
citizen who holds a high school (lyceum) diploma can
benefit from higher education. Free higher education,
funded from the state budget, can be accessed only once
for each cycle of higher education, within limits of
available places. At the same time, the citizens of the
Republic of Moldova can benefit from studies with
mixed funding, as well as studies for a fee. In 2005,
Moldova joined the Bologna process [3]. With the
launch of this process, the Republic of Moldova has

assumed responsibilities and has been actively involved
in the reform and modernization process of higher
education, in order to align it with European standards
[5].
The first changes led to the modification of the
structure of the university system, the organization of
higher education in three cycles and the
institutionalization of ECTS (European Credit Transfer
System) study credits. Another major novelty for the
system was the adoption in July 2014 of the new
Education Code. Entered into force in November2014 ,
the Code has replaced the old 1995 Law on Education.
After adopting the new Code of Education, several
changes have been introduced in higher education in
Moldova, aimed at modernizing the system and aligning
it with European standards [5]. These changes include
the development of new university curricula or the
organization of the internal and external quality
evaluation and monitoring system, by establishing the
National Agency for Quality Assurance in Professional
Education (ANACIP). Higher education is performed
on two channels – academic and advanced professional
– and is structured in three cycles (with exception of
medical and pharmaceutical education):
 Cycle I – Bachelor;
 Cycle II – Master;
 Cycle III – PhD.
Cycle I– Is carried out through Bachelor studies for
a duration of 3-4 years, which corresponds to 180-240
credits. The student can choose to study full-time, parttime or at a distance. In case of double specialties of the
cycle I higher education in the area of education
sciences, the duration of studies is one year longer.
Cycle II– Represents Master studies lasting 1.5-2
years and corresponding to 90-120 transferable study
credits, 30 credits for each semester. The studies can be
organized full-time, part-time and at a distance .
Cycle III – PhD – the studies have duration of 3-4
years that correspond to a number of 180 transferable
study credits and can be full-time or with reduced
attendance. The medical and pharmaceutical education
is organized exclusively as full-time education, with
duration of 4-6 years. Each semester corresponds to 30
transferable study credits. In the Republic of Moldova,
the higher education programmers are developed and
implemented per academic year that begins in
September and ends in July. One academic year has two
semesters of 15 weeks each, which include two
examination sessions, internships and two vacations (all
are established by each separate higher education
institution) .
After joining the Bologna Process in 2005, the
duration of higher education studies (5 years) was
divided in: Cycle I – 3-4 years and Cycle II – 1.5 – 2
years. In case of part-time or distance studies, a period
of 4 or 5 years was established, depending on the
specialty. Starting 2014 the higher education in
Moldova is organized based on III Cycle system [9].
The structure of higher academic studies in
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Israel. Universities in Israel generally require a certain
amount of "bag rut matriculation" units (as well as a
certain grade average) and a good grade in the
Psychometric Entrance Test, which is similar in many
respects to the American SAT. The Open University of
Israel accepts all applicants regardless of their academic
history, though it still maintains high academic
standards. All of Israel's nine public universities, and
some of its colleges, are subsidized by the government,
and students pay only a small part of the actual cost of
tuition. Students who completed military service are
entitled to a 90% discount on their first-year tuition fees
[4]. Further financial assistance is provided by student
loans, grants, and scholarships approved by the Ministry
of Education.
The Psychometric Entrance Test colloquially known
in Hebrew simply as "psychometry" – is a standardized
test used as a higher education admission exam. The
PET covers three areas: quantitative reasoning, verbal
reasoning and the English language [1]. It is
administered by the Israeli National Institute for
Testing and Evaluation (NITE) and is heavily weighed
for university admissions. The test may be taken in
Hebrew, Arabic, Russian, French, Spanish, or combined
Hebrew/English.
According to the OECD, the median age Israeli
students complete their first degree is slightly above 27.
Today Israel boasts 64 academic institutions: 9
universities (8 research universities and the Open
University), 34 academic colleges (of which 20 are
public "budgeted" academic colleges and 15 private
"non-budgeted" colleges) and 21 teacher-training
colleges [6].
Today all higher education institutions award
Bachelor's degrees, some award Master's degrees, and
only the research universities award doctoral degrees.
However, any higher education institution may request
the CHE permission to award any degree level,
provided it demonstrates adequate academic level.
More than 300,000 Students are currently pursuing
academic degrees in Israel. This is an amazing figure,
implying that almost 50% of the relevant age cohort in
Israel attends Higher Education. The total government
budget for Higher Education is about 9B NIS, to be
added to tuition and other sources of funding. Israel is
the third most educated country, according to 2017 data
compiled by the Organization for Economic
Cooperation and Development (OECD). OECD
calculated the percentage of each country’s population
between the ages of 25 and 64 who have completed a
two- or four-year degree beyond high school – including
both academic and vocational programs. he data shows
that 50.9 percent of Israelis in the target age bracket
have a higher-education degree. The report noted that
Jewish Israelis enter college at a later age than most
Western counterparts because most serve in the military
for at least two years after high school.
The structure of academic institute – Moldova. In
the Republic of Moldova, higher education is provided
by universities, academies and institutes. All enjoy the
status of university autonomy, and this entitles them to
set their own education programs, human resource
policies, and to manage their budget. These institutions
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are divided in three categories, depending on the offered
higher education programs:
• Category A – higher education institutions that
conduct higher education in one or more areas of
professional development and offer Bachelor, Master
and PhD study programs;
• Category B – higher education institutions that
conduct higher education in one or more areas of
professional development and offer Bachelor and
Master study programs ;
• Category C – higher education institutions that
conduct higher education in one area of professional
development and offer Bachelor study programs.
The university is a higher education institution that
generally offers studies in a wide range of domains/
specialization's, initial and continuing professional
development of specialists in various areas of the social
life, provides conditions for fundamental and applied
scientific research activity in a wide range of domains
and guarantees access to the lab our market to its
graduates.The academy is a higher education institution
that offers studies in a general area of professional
education, such as economy, law or arts.The institute is
a higher education institution that offers education in a
specific domain.
The structure of academic institute – Israel.
Institutions of higher education operate under the
authority of the Council for Higher Education, which is
headed by the minister of education, and includes
academics, community representatives, and a student
representative [2]. It grants accreditation, authorizes the
awarding of academic degrees, and advises the
government on the development and financing of higher
education and scientific research.
The Planning and Grants Committee composed of
four senior academics from different fields and two
public figures from the business or industrial sectors, is
the intermediary body between the government and the
institutions of higher education regarding financial
matters, submitting budget proposals to both bodies and
allocating the approved budget. Public funds provide 70
percent of the budget for higher education, 20 percent
derives from tuition, and the rest from various private
sources. The committee also promotes cooperation
among the various institutions.
Most Israeli students are over age 21 when they
begin their studies, after three years' compulsory
military service for men and two years for women. Until
the early 1960s, students pursued higher education
mainly to acquire knowledge, while in recent years they
have been more career-oriented, with larger numbers
enrolled in the wide range of professional studies now
offered. At present, well over half of Israelis in the 2024 age group are enrolled in one of the country's
institutions of postsecondary or higher education.
Bachelor’s Degree Programs in Israel. These
courses last for duration of three years. The bachelor’s
degree programs at Israeli universities need three years
of concentrated study following which the degree is
conferred. Students can opt for single or dual degree
except in the following cases: nursing, engineering, law
and architecture. In the latter disciplines, degrees are
only granted following 4 years of studies .

Requirements for degrees are determined through credit
points in that the curriculum is very extensive and one
can reach up to 40 hours per week. Undergraduate
studies take several three unit courses for each semester.
120 units of credit are normally needed for completion
of Bachelor’s degree courses in Israel. Individual
departments may need more units for the actual
graduation. Program of studies for bachelor’s degree are
directly linked to the major being pursued by the
student. Courses for law and medicine must be pursued
following completion of secondary school exams .
Postgraduate Degree Programs in Israel. Students
must hold at least one undergraduate grade of 80 or
more for them to be admitted to postgraduate degree
courses. Some disciplines may accept students with
lower grades. For business schools, GMAT and
interview are also needed. There are two kinds of
postgraduate degree programs namely one that involves
pursuance of doctoral degree programs and another
which does not. There are non-university institutions
approved by the Council of Higher Education which
offer the latter type of postgraduate program [11].
Master’s degree students can complete their studies
and thesis within a short span of 2 years in case of the
former type of course .
PhD/Doctorates in Israel :
 Indirect Programs: Israel has 7 universities
which have been authorized for awarding doctorates.
These universities award the degrees within 4 or more
years. Students must have secured a postgraduate degree
grade average of 80 in course work and thesis grade of
85 or higher. Applicants who cannot meet these
requirements immediately can opt for provisional
admission. Prior research experience and publications
are taking into account before admission to doctoral
programs .
 Direct Programs: Direct doctorates are also
offered by Israeli higher educational institutions. These
programs are for students who in the undergraduate
degree courses have earned a GPA of close to 90 or
more in their field of specialization and an average of 80
in regular coursework. During the first year of the direct
program, students undergo training in accelerated
Master’s degree courses. Students who are unable to
finish their doctorate in such programs are awarded the
Master’s degree .
The Israeli education in school years is divided into
Jewish and Arabic [4]. The content and syllabus of these
type of schools is mostly the same, only the medium of
instruction is different. Higher education comprises not
only undergraduate and postgraduate courses, but also
doctoral and medical degree courses [2].
There are several specialized colleges and
university/college programs geared to the needs of the
Haredi population. There are nine major universities

and over 50 colleges in Israel:
 Hebrew University has three campuses, two in
Jerusalem and one in Rechovot. It has universal renown
and a variety of fields of study ranging from humanities
to sciences and engineering.
 IDC Herzliya is Israel’s first private university
and is the largest international school in the country,
with over 2,000 international students from 90 different
countries. IDC is also the largest academic absorption
center in Israel, with over 600 Olim on campus every
year.
 Tel Aviv University has the benefit of being
located in the “city that never sleeps.” It offers programs
of study in engineering, international relations,
medicine, film and television, philosophy, English, and
fine arts, among many others.
 Bar-Ilan University is located in Ramat Gan,
near Tel Aviv and Givat Shmuel, and has the benefit of
an advanced Torah study option, combined with studies
across 8 faculties.
 Ben Gurion University in Beer Sheva is named
after the first prime minister of Israel. Its health science
programs are very popular, especially physical therapy,
nursing, public health, and gerontology.
 Haifa University is the site of one of the few
IBM research centers located outside the USA. Popular
fields are the sciences, law, business, and education.
 Weitzman Institute of Science, offering
graduate and doctoral degrees, is one of the top-ranking,
multi-disciplinary research institutions in the world. It is
located in Rechovot, and is relatively small, with only
2,500 students.
 Technion in Haifa is where Professor Musa,
inventor of the cure for Parkinson’s disease, studied.
Top fields include architecture, engineering, medicine,
sciences, and mathematics.
 Ariel University recently received recognition
as the ninth Israeli university. It is located in the
Shomron and offers a variety of degrees in the
humanities, social sciences and health sciences.
 The Open University is located in Ra’anana. It
is based on a system of distance learning and therefore
has no admission requirements.
Conclusions. For summery, the author concludes
that in both countries, Israel and Moldova, there are
preparing steps for the new changes which become
status of the academy and there is a renewed adjustment
as to the new student needs, and the cause of
competition factor. The structures of higher education in
each country are influenced by the existing
organizational and economic culture in the country.
Education budgeting, the control mechanism, the
independence of the operation of the system, and the
prevention of political intervention are the basis for the
success of higher education.
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SUMMARY
In order to be successful on the international market, knowledge regarding the business environment, culture and
specific business environment is required. Cultural differences are varied, for this reason it is difficult to find legality,
but in any chaos, however, certain common elements can be found. We believe that the road to success concerns every
person, regardless of his/her role, level, department or location, to demonstrate inclusive behavior in order to achieve
extraordinary results. In order to impose ourselves in a constantly changing world, we actively involve all our
employees to create an organization with an integrating character, better equipped. In terms of business communication,
the benchmarks of great practical relevance are those concerning the communication methods and techniques developed
by marketing and management practitioners, public relations, diplomacy, advertising creation, negotiation and sales,
and their aspects are analyzed in details. The aim of the study consists in the efficient theoretical and experimental
grounding of the model for forming the bases of the business culture of professional business in support of the
efficiency of the activity.
Key words: culture, business, international affairs, cultural conflicts, educational differences, diversity.
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REZUMAT
Cauzele succesului pe piața internațională, sunt predeterminate de cunoștințele despre mediul de afaceri, cultura și
specificul mediul de afaceri. Diferențele culturale sunt variate, din acest motiv este dificil să găsești o legalitate, însă în
orice haos pot fi găsite anumite elemente comune. Considerăm că drumul către succes privește fiecare persoană,
indiferent de rolul, nivelul, departamentul sau locația sa, pentru a demonstra un comportament incluziv pentru a obține
rezultate extraordinare. Pentru a ne impune într-o lume, în continuă schimbare, implicăm activ toți angajații noștri
pentru a crea o organizație cu caracter integrator, bine dotată, abilă. În ceea ce privește comunicarea de afaceri, punctele
de referință de mare relevanță practică sunt cele privind metodele și tehnicile de comunicare dezvoltate de către
practicienii de marketing și management, relațiile publice, diplomația economică, crearea de publicitate, negocierea și
vânzările, iar aspectele acestora sunt analizate în detaliu. Scopul studiului constă în fundamentarea teoretică și
experimentală a modelului pentru formarea bazelor culturii de afaceri a afacerilor profesionale în sprijinul eficienței
activității.
Cuvinte-cheie: cultură, afaceri, afaceri internaționale, conflicte culturale, diferențe educaționale, diversitate.
Introduction. Modern society is inconceivable
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without

international

communication

and

trade

cooperation between countries. The conditions and
possibilities of mutual trade are provided by bilateral
and multilateral agreements, characterized by
heterogeneity and differences both in the totality of the
countries and in relation to a certain country inn
dynamics. The term "culture" has two main meanings:
the first characterizes civilization, the brain product,
expressed, in particular, in literature and art; the second
one is a mentality that reflects people's daily thoughts,
behavior and actions, ways to solve problems. The
culture in which we live forms our opinions about the
world around us, which in turn affects our decisions,
including decisions about what brands we buy. People
around the world are increasingly exposed to other
cultures through trade, travel and the media. However,
globalization of markets does not always lead to a
decrease in the heterogeneity of cultures. In the future,
global brand marketers could learn to understand,
account and adapt to an increasingly diverse consumer
audience.
The research to date on the topic. The problems of
relations, communication, rivalry, cooperation between
people have always been the subject of scientific
discussions of philosophers and scientists, culture
workers, sociologists and political scientists, historians
and economists. However, the literature in the field
represents some analyzes, touching upon various
aspects of the problem. The business culture appears as
a set of recipes, practical recommendations judging by
which we can conclude the state of the business
environment as [3]: D. Dörner, D. Carnegie, M.
Mescon, J. Peter Lawrence, J. Soros, B. Warren, G.
Emerson and others. The modern research reflects
various theoretical and methodological aspects of
organizational culture management of enterprises.
However, a holistic view of the organizational culture of
the business remained unformed. Incomplete
conceptualization of the conceptual apparatus
complicates the process of efficiently managing the
organizational culture of the business. There are no
studies dedicated especially to the organizational culture
of modern business. The factology of the studies carried
out is limited. There is no methodological basis for
implementing a policy that is consistently targeted at
changes of organizational culture [4]. The state of
scientific developments in the management of business
organizational culture determines the need for a special
study.
The aim of the study consists in the efficient
theoretical and experimental grounding of the model for
forming the bases of the business culture in the support
of the activity efficiency.
To test the hypothesis and implement the objectives,
the following research methods were used: theoretical,
analysis of the philosophical, cultural, social and
economic, psychological, pedagogical, legal literature
on the research problem, comparison, classification,
modeling of results and processes of their achievement
in different stages of the research work and others;
empirical -, interviews, testing, expert evaluation,
observation, generalization of experience, experiments,
etc .; mathematical statistics: processing the results
obtained during the study.

Results and analysis. Culture differs in the degree
of observability and knowledge - explicitly and
implicitly. Explicitly (manifesting itself openly)it
includes the material products of human labor (for
example, buildings, clothing) and customs (forms of
mutual greeting or addresses by name). Implicitly
(indirectly, presumptively) it consists of norms (banning
of bribes, cheating), values (dress-code) and beliefs
(dependence on behavioral fate).The norms, values and
beliefs that make up an implicit culture are not easy to
observe, but can be deduced from the words and actions
of people.
The liberalization of the movement of people, trade
and communication under the conditions of
globalization have brought global brands. Most of the
trade marks in the Brand Z Top 100 Most Valuable
Brands are the most appreciated ones worldwide.The
values are based on a strong emotional connection with
consumers from different countries and cultures. As
globalization develops, it seems that the role of local
cultures may be diminished. If consumers see the same
advertising, visit the same Internet sites and use the
same brands, their tastes and preferences will surely
become similar. The emergence of rich consumers in
developing countries will lead to a revival of local
culture [1].
The national culture is determined by 4 groups of
parameters: the physical environment, the belief
systems in the society, the common historical
experience and the level of development.
Physical environment. People living on the coast
face other life problems than those living in
mountainous areas. The former are more willing to
make contact with other communities and civilizations,
therefore, they are more open and receptive, and more
tolerant of strangers.
General belief systems. Religion is an important
source of culture, as evidenced by, for example, the
basic principles of Orthodox and Protestant churches.
Historical experience. People remember the
experience of foreign occupation, the attitude towards
the occupants, invasions, the conquest of America by
white people, Europeans. In the memory of the
Russians,
the occupation by the Mongols, the
Napoleonic and German invasions left the mark, the
Ottoman Ports in Moldova, China in Japan and Korea,
France in Algeria, Tunisia, Senegal, Togo, etc.
Obviously, different historical experiences explain (at
least in part) why the Americans are so optimistic and
the Hungarians are so pessimistic. These cultural
characteristics are reflected in their national anthems
[6].
The level of development. Companies tend to move
from less to more individualism as the economy
matures.
The author's studies indicate that cultural values are
more durable than it might be expected. Some
publications Mapping Cultural Values for Global
Marketing and Advertising, by Marieke de Mooij,
indicate that national cultural values according to Geert
Hofstede influence consumer behavior both in terms of
purchases and in their relations with the media. The
author concludes that „ countries can be approached in
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terms of income, but they do not come together in terms
of national culture values”. An analysis of a recent
Global TGI (Index Target Group) study leads to the
same conclusions [2]. We can see the same values
among the rich and poor in a country, but there are
significant differences between the groups of population
with a relatively high standard of living in different
countries.
The author considers that it is late for the consumers
in the developed countries to restore their traditional
way of life. However, developing countries seem to
have such an opportunity. The attractiveness of Western
brands as compared to local brands is partly based on
their characteristic promise of quality and reliability.
But as local companies and brands consolidate, this
advantage will begin to fade. However as local
companies and brands consolidate, this advantage will
begin to fade. At the same time, raising the standard of
living and raising awareness of both brands and
marketing will enable consumers to choose exactly
which brands that best suit their functional and
emotional needs. Instead of spending their money on
buying western goods, people may prefer to retain their
own cultural identity by purchasing local products,
brands and services.
Every nation has something useful for business

communication. The Japanese experience offers many
examples of adaptation of foreign cultures of
institutions, economic structures, scientific and
technological achievements, while retaining their
rationality, incorporating foreign cultural values into
their own value system, evolving ideas in the process of
intercultural interaction. Studying the mechanisms and
possibilities of the emergence of such cultural hybrids
contributes to clarifying the limits and the framework of
westernization [3].
Americans are distinguished by a systematic
approach to internal communications (the term
"organizational communication" is frequently used), in
which every employee of the company participates. In
this regard, the special role of efficient communications
of linear management with their subordinates is
emphasized: line managers are believed to be key
participants in the process of internal communication in
companies. They are key intermediaries in global
communication because they are the ones who adapt the
information to the local context. The most important
function
of
those
responsible
for
internal
communications is the formation (training) of the
functional communicative competence of the
management.

Fig. 1. TOP Ten Countries according to the Current Population Number and in the Perspective of 2050
Source: author's research based on [5]
By 2050, the first three of the most populated
countries on the planet will be India - which will surpass
China with 1.6 billion inhabitants, compared with 1.3
billion Chinese - followed by Nigeria, which will take
third place in United States. Currently, 1 in 6 people live
in Africa. By 2050, the continent will have one in four.
Niger is also the youngest country on the planet, with
fewer than 15s accounting for half of the population.
«Who does not know foreign languages does not
know anything about his/her own language»
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(Johann Wolfgang von Goethe)
It is universally recognized that the knowledge and
study of foreign languages is highly appreciated when
employing young specialists. But how should the
employees of a particular company understand what it is
dealing with: it is a construction project, a research
project, the development of an entertainment portal or
the opening of a new restaurant without knowing the
language of the partners.
European entrepreneurs pay attention to the fact that

the first contacts with partners from Asian countries
were presented with various gifts, which were marked
as souvenirs in the minutes. European businessmen, as a
rule, are not prepared to accept gifts, especially at first
contact, especially from completely unknown people
[6]. Most often, these gifts served as a basis for
conclusions about the selfish motives of partner
behavior. The problem of the role of gifts for the
representatives of Asian culture has a completely
different meaning. According to their ideas, business
relationships, first and foremost, should be based on
interpersonal relationships. In order to create a strong
personal relationship, the partner is checked for
reliability and respect for valuable ideas. As soon as it
becomes clear that the partners match each other and
have long-term interests, the initial relationship is
maintained through a continuous exchange of token and
gifts.
Conclusion. Culture plays a special role in
organizing a business. Culture helps to increase the
efficiency of the enterprise, improves the quality of
products and services, and increases revenues,
consequently, the prestige of the company increases.
Entrepreneurial culture is the set of norms and methods
of conducting the activity established by rules,, taking
into account the legal norms and laws of the country,
the moral and ethical behavior in the implementation of
modern businesses.
International communication takes place at different
levels, both in the official form (traditionally) and in the

form of a public diplomacy. There are extensive data
regarding
the
characteristics
of
intercultural
communication, diplomatic etiquette, diplomatic
protocol, etc. Recently, experts in communication
theory, linguistics, psychology and other social sciences
have "entered" medical and legal discourse. “The word
heals” - this well-known truth leads to reflection on
exactly how this happens and the way in which the word
works. The conversation between the doctor and the
patient does not have to be spontaneous, otherwise fatal
accidents are possible.
The field of religious discourse responds to the
needs of communication in the church. The problem of
understanding and interpretation is important here too,
not without reason the science of hermeneutics (theory
of interpretation) arose precisely because of the need to
interpret the ancient texts of Scripture.
Usually, the behavior of people in the
communication process is determined by a number of
factors with varying degrees of significance and
influence, depending on the mechanism of
enculturation. Empathy is the type of communication
and understanding that expresses the desire to
understand another person, not to offend. Sympathy
implies that one person puts himself mentally in place
of another. However, sympathy uses its own methods of
interpreting other people's behavior, based on the ideas
of the interpreter himself. This lecture also discusses
various
areas
of
communication.
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АННОТАЦИЯ
Статья посвящена анализу особенностей поведения особой группы современных потребителей, людей
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поколения Z, которые, по некоторым оценкам, в ближайшем будущем будут составлять треть населения мира.
Авторы рассматривают методологические аспекты различных исследований о механизмах формирования
покупательского поведения этой группы, а также факторы, определяющие их систему ценностей. Результаты и
выводы, полученные в этой работе, могут служить основой для совершенствования маркетинговых стратегий
компаний, ориентированных на эффективную работу в рыночной среде.
Ключевые слова: Экологический маркетинг, поколение Z, хоумлендеры, маркетинговая стратегия.
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SUMMARY
The article is devoted to the analysis of the behavior of a special group of modern consumers, people of generation
Z, who, according to some estimates, will make up one third of the world's population in the near future. The authors
consider the methodological aspects of various studies on the mechanisms of formation of the purchasing behavior of
this group, as well as the factors that determine their value system. The results and conclusions obtained in this work
can serve as the basis for improving the marketing strategies of companies focused on effective work in a market
environment.
Key words: Environmental marketing, Generation Z, home lenders, marketing strategy
Введение. Уже не первое десятилетие
человечество остро обсуждает вопрос ухудшения
экологической обстановки на нашей планете.
Современные тренды в этой области не являются
позитивным сдвигом: наращивание темпов развития
пищевой
промышленности,
особенно
в
развивающихся странах, продолжение загрязнения
воздуха и истощение природных ресурсов,
появление новых заболеваний,
умышленная
культивация бесконечного потребления, исчерпание
возможностей утилизации мусора в ряде стран и
многое другое. Многочисленные дискуссии на тему
экологии, пикеты в защиту здоровья планеты и
прочие акции неоднократно проводились и
продолжают действовать. Однако, массового
общественного
осознания
необходимости
ответственного экологического поведения
в
обществе сформировано не было. Важно отметить,
что в данном случае речь идет именно о личном
поведении
каждого
индивида
на
основе
экологических ценностей. Это выражается не
столько в эмоциональной поддержке акций по
спасению планеты, сопереживанию и сочувствию,
сколько в ежедневных поступках, осознанно
осуществляемых на основе принципа «не навреди»
экологии.
Согласно
последним
исследованиям,
позитивным сдвигом в этой ситуации стало
выявление этих ценностей у людей целого
поколения,
которое
принято
называть
«Хоумлендеры» или «поколение Z» (речь идет о
людях, родившихся в промежуток 1995 – 2005
годов). Поведение этой группы отличаются тем, что
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период становления личности пришелся на пик
технологического прогресса сети интернет, бума
различных девайсов, развития digital-коммуникаций.
Особенности людей Z заключаются в большем
уровне
социальной
ответственности
перед
экологией, зависимости от мнения окружающих, но,
и в то же время, более самостоятельных, активно
пользующихся ресурсами сети.
С
точки
зрения
управления
бизнесом
современные компании проявляют серьезный
интерес к данному поколению, рассматривая его в
качестве особой целевой группы потребителей. Для
сохранения конкурентоспособности на рынке
современные предприятия должны не только
производить
свою
продукцию
с
учетом
особенностей
предпочтений
хоумлендеров
(например,
создавая
экологически
чистые
продукты), но и ориентировать маркетинговую
деятельность на ценности поколения Z (пропаганда
чистого воздуха, благотворительные экологические
акции и прочее). В связи с этим нам представляется
актуальным проведение исследования особенностей
принятия решений, потребительского поведения и
коммуникационных характеристик данной группы.
Постановка проблемы исследования. Целью
исследования в этой работе является выявление
факторов, влияющих на потребительское поведение
поколения Z. В качестве научной базы
использованы
актуальные
теоретические
и
практические работы российских и иностранных
авторов. В том числе, поставлена задача, выяснить,
какую степень влияния оказывает информационнотехнологическое
общество
и
всесторонние

коммуникации, на развитие и формирование
экологических ценностей хоумлендеров. Результаты
данного исследования позволят лучше понять
мотивы и предпосылки принятия решений людьми
поколения Z, что позволит выделить общие
рекомендации для компаний по формированию
стратегии маркетинга.
Результаты
исследования.
Зеленое
потребление, очевидно, рассматривается как
процесс,
на
который
сильно
влияют
потребительские ценности, нормы и привычки [1]. В
частности,
недавние
исследования,
которых
становится все больше, сосредоточены на молодых
потребителях.
Исследуются
формирования
поведения и отношения к окружающей среде,
факторы, которые могут стимулировать или
препятствовать
формированию
поведению
потребителей в данном вопросе [2, 3, 4, 5, 6].
Однако, экологические проблемы мирового
масштаба зависят не только от людей, но и от
политики
самого
государства.
Примером
практически идеального экологического общества
может выступать Дания, в которой 90% жителей
считают улучшение экологической ситуации в
стране наиболее приоритетной задачей, стоящей
перед ними и государством, которое в свою очередь
предпринимает активные действия по защите
окружающей среды. Дания соответствующим
образом изменила законодательство и теперь
наиболее вредные производства обязаны платить
специальные налоги, которые свою очередь
перераспределяются между малым и средним
бизнесом, которые в своей деятельности используют
ресурсосберегающие
технологии
[7].
Также
экологическая
безопасность
обеспечивается
постепенным переходом на ветроэнергетику,
биогазовое топливо, уменьшением количества
разрешенной тары, сокращением энергопотребления
при строительстве посредством утепления зданий и
т.д.
Перед учеными всего мира стоит проблема
формирования экологических ценностей у нового
поколения. В работе «Determinants of generation Z
green purchase decision: ASEM-PLS approach»
ученых Мохд Н. и др. проводили исследование на
основе теории запланированного поведения И.
Айзена, которое показало, что решение о покупке
экологически чистых продуктов принимается на
основе нескольких факторов: отношения к
экологическим проблемам, субъективным нормам,
воспринимаемым
экологическим
знаниям
и
социальной видимости покупки экологической
продукции [8]. Исследование подтвердило 4
гипотезы о факторах, которые влияют на принятие
решения о покупке экологически чистых продуктов,
которые были приняты авторами на основе других
исследований
и
Теории
запланированного
поведения, а именно:
1. Отношения к мероприятиям по охране
окружающей среды;
2. Субъективные общественные нормы;
3. Наличие знаний об экологических проблемах;

4. Социальная видимость (демонстрация).
Авторы предлагают использовать Теорию
обоснованного действия (TRA) и Модель принятия
технологий (TAM), как основу последующих
исследований, а также изучить структуру расходов
поколения Z и принятие решения о покупке на
основе такого фактора, как безопасность для
здоровья.
Говоря о факторе безопасности для здоровья,
исследователи утверждают, что поколение Z, как
правило,
более
обеспокоено
состоянием
окружающей среды и отдают предпочтение
здоровью при выборе продуктов питания, а также
стремятся к повышению качества жизни по
сравнению с другими поколениями [9, 10, 111].
Исследования в России показывают, что 57%
респондентов говорят о «чрезвычайной» или
большой важности осуществления программ по
защите окружающей среды [12]. Наиболее
обеспокоенными проблемами экологии в России,
как раз являются люди, входящие в поколение Z (в
исследовании - от 15 до 20 лет). Следовательно,
необходимо учитывать тот факт, что молодежь
является одной из самых подвергающихся влиянию
социальных групп, психология которых активна,
лабильна и отличается внушаемостью. Это можно
объяснить тем, что положение молодого поколения
в социуме пока неустойчиво и зависит от поиска
социально-ролевых групп, неполным исполнением
имеющихся
социальных
ролей,
неудовлетворенностью ими и так далее. Также стоит
отметить, что восприимчивость к влиянию резко
падает в более старшем возрасте, что показано в
исследовании Касало Л. и Эскарио Дж.[6].
В связи с тем, что между правительством,
компаниями и потребителями существует прочная
связь в вопросах формирования экологического
поведения необходимо принимать комплексные
меры по экологизации современного общества. При
формировании необходимых законов и активной
деятельности неправительственных организаций и
неравнодушных людей, у компаний не останется
выбора в отношении экологического маркетинга,
применение которого в свою очередь будет выгодно
выделять компании на фоне конкурентов, а также
способствовать улучшению окружающей среды.
Интересное исследование было проведено для
анализа дифференциации между представителями
поколения Z в разных странах. Для примера были
выбраны Румыния и Турция. Исследование
показало, что между поколением Z этих стран не
было найдено значительных отличий, что говорит
нам о схожем отношении к «зеленому» маркетингу
в этих странах [13]. Исследование полезно для
международных
компаний,
ведущие
свою
деятельность в данных странах, которые могут
использовать
схожие
стратегии
«зеленого»
маркетинга в Турции и Румынии. Данное
наблюдение можно объяснить тем, что поколение Z
родилось в эпоху интернета. Число интернетизданий среди этого поколения выше на 25% по
сравнению с поколением миллениума [14]. У них
больше друзей в интернете по всему миру, чем в
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реальной жизни, и поэтому они менее патриотичны,
если не совсем не патриотичны, что является еще
одним направлением для исследований. Таким
образом, по всей вероятности, в самом ближайшем
будущем мы сможем получить действительно
глобальное онлайн-поколение, разделяющее схожие
взгляды, идеологию и цели.
Средства массовой информации в сети интернет
также оказывают влияние на формирование
отношения
к
экологическим
вопросам
у
хоумлендеров, т.к. в СМИ России в последние годы
уделяется все больше внимания проблемам
экологии, посредством внедрения и реализации
зеленых проектов, выступлений государственных
деятелей и исследователей, а также распространения
независимых интернет-сообществ с экологическонаучной тематикой, либо научно-популярных
изданий, где также затрагиваются вопросы охраны
окружающей среды [15].
Еще один важный вывод в отношении поведения
рассматриваемой потребительской группы сделан о
влияние родителей на поколение Z. В исследовании
Касало Л. и Эскарио Дж. (Luis V.Casaló José, Julián
Escario) было выяснено, что родители значительно
влияют на экологическое поведение детей,
посредством информирования и обучения, а также
мероприятия по информированию в школах
способствуют росту внимания и заботы со стороны
детей
школьного
возраста.
Касаясь
взаимоотношений с родителями, стоит отметить,
что основную часть родителей Z-детей, составляет
поколение X, которые изменили методы своего
воспитания и отошли от чрезмерного контроля по
отношению к детям. Воспитание сейчас больше
сосредоточено
на
таких
качествах,
как
независимость, адаптивность и стремление к успеху.
Таким образом, у поколения Z сложились более
дружеские отношения со своими родителями, на
уровне «друг-друг», а не «ребенок-родитель», по
сравнению с предыдущими поколениями. Это
привело к тому, что поколению Z предоставляется
больше личного пространства по сравнению с
предшественниками; они находят ответы на все
свои вопросы в интернете и более сосредоточены на
себе и своих проблемах. Z-дети уважают своих
родителей, однако в то же время меньше зависят от
них [16].
В свою очередь авторы Матова Х. и Капута В.
(Hana Maťová, Vladislav Kaputa) в своем
исследовании доказали, что поколение Y (которое
на данный момент уже активно вступают в
семейные и брачные отношения, планирует или уже
имеет детей) с высшим образованием готовы
отдавать предпочтение «зеленым» продуктам, даже
если их цена выше, а также понимают, что
посредством их действий и образа жизни они могут
влиять на окружающую среду и способствовать
улучшению ее состояния. Также стоит отметить, что
важность знания о производителе или бренде важно

для 85% респондентов при принятии решения о
покупке экологически чистой продукции.
Отдельное направление в исследованиях по
рассматриваемой проблеме это наполнение понятия
«экологическая грамотность». На сегодняшний день
нет единого понимания авторов в этом вопросе, хотя
это одна из важных составляющих, которую
необходимо учитывать компаниям при построении
стратегий зеленого потребления и устойчивого
развития. В исследованиях Пити К. и Пилгрим С.
она
определяется как
уровень понимания
потребителями
экологических
проблем
и
способность устанавливать соответствующие связи
между потребляемыми продуктами и проблемами
экологии [1,17]. В своем исследовании «U.S.
Sustainable Food Market Generation Z Consumer
Segments» Чинг Дж. С. и соавторы разделяют
потребителей
экологической
продукции
на
сегменты в зависимости от их осведомленности об
экологических
проблемах
[18].
Данное
исследование полезно тем, что классификация
сегментации рынка позволяет определить более
точно предпочитаемый потребителями ассортимент
товаров
и
оптимизировать
его.
Согласно
исследованию, потребители США поколения Z все
больше заботятся об окружающей среде (92,8%), но
это растущее экологическое сознание среди
потребителей различается в зависимости от уровня
их озабоченности проблемами окружающей среды и
устойчивости
поведения.
Ориентируясь
в
сегментировании потребителей, производителям
сектора FMCG будет легче делать акценты на
важных характеристиках продукта, например,
связанных с охраной окружающей среды и
полезности для здоровья при маркировке
продукции, в рекламе, а также при разработке
стратегий мерчендайзинга.
Выводы к работе. На основе российских и
иностранных исследований было выяснено, что
основными факторами, влияющими на принятие
решения
о
покупке,
становятся:
общая
осведомленность о проблемах экологии и
отношение хоумлендеров к ним, субъективные
нормы в обществе, влияние общественного мнения.
Поколение Z прислушивается к своим родителям, но
активно изучают продукт посредством интернета
самостоятельно, что многократно повышает их
осведомленность и придирчивость к компаниям в
вопросах открытости информации. Хоумлендеры на
данный момент являются самым заинтересованным
поколением в решении экологических проблем.
Таким образом, можно сделать вывод, если
компании хотят быть эффективными в современной
рыночной среде, активно привлекать клиентов из
поколения Z, то, очевидно, им необходимо
учитывать их экологические запросы, производить
более экологическую продукцию (в т. ч. упаковку), а
также самостоятельно принимать участие в
формировании экологических ценностей общества.

Библиографические сноски:
1. Peattie, K. Green consumption: Behavior and norms. Annu. Rev. Environ. Resou. 2010, 35, 195–228.
2. Lee K (2008) Opportunities for green marketing: Young consumers. Marketing Intelligence &Planning, 26, рр.
106

573-586.
3. Muralidharan S, Xue F (2016) Personal networks as a precursor to a green future: A study of «green» consumer
socialization among young millennials from India and China. Young Consumers, 17, рр. 226-242.
4. Fischer D, Böhme T, Geiger SM (2017) Measuring young consumers sustainable consumption behavior:
Development and validation of the YCSCB scale. Young Consumers, 18, рр. 312-326.
5. Otto S, Kaiser FG (2014) Ecological behavior across the lifespan: Why environmentalism increases as people
grow older. Journal of Environmental Psychology, 40, рр. 331-338.
6. Luis Vicente Casaló Ariño, José-Julián EscarioIntergenerational association of environmental concern: Evidence
of parents' and children's concern Journal of Environmental Psychology, 48, 2016. URL:
https://www.researchgate.net/publication/307979480_Intergenerational_association_of_environmental_concern_Eviden
ce_of_parents'_and_children's_concern.
7. Громова А. И. Опыт внедрения принципов «Зеленой» экономики в мировой экономике (на примере
Дании) // КЭ. 2014. №8 (92). URL: https://cyberleninka.ru/article/n/opyt-vnedreniya-printsipov-zelenoy-ekonomiki-vmirovoy-ekonomike-na-primere-danii.
8. Mohd Nazri Mohd Noor, Rudaini Sham Abdullah Jumain, Afandi Yusof, Mohd Amirul Hafidz Ahmat, Izzat
Fakhruddin Kamaruzaman. Determinants of generation Z green purchase decision: A SEM-PLS approach, International
Journal of Advanced and Applied Sciences, 4(11) 2017, рр. 143-147.
9. Игнатов С. Б., Игнатова В. А. Экологическая культура: системно-синергетический подход к описанию
феномена
// Социально-экологические технологии.
2011. № 1. С.
19-26.
URL:
http://
elibrary.ru/item.asp?id=18167432.
10. Masdar. Gen Z Survey, The world’s first youth survey on the attitudes of young people towards climate change,
2016. URL: https://masdar.ae/en/strategic-platforms/youth-4-sustainability/gen-z-survey.
11. Institute for Emerging Issues. NC State UniversityInvesting in Gen Z. URL:https://iei.ncsu.edu/emergingissues/ongoing-programs/generation-z/.
12. Нильсон. Эволюция менталитета: Как забота об экологии приводит к измеримым успехам, Тренды и
рынки, 2018 URL: https://www.nielsen.com/ru/ru/insights/article/2018/evolyuciya-mentaliteta-kak-zabota-ob-ekologiiprivodit-k-uspehu/.
13. Tamer B.,Cătălin P.Generation Z attitudes toward green marketing: a cross country and gender analysis Annals
of the «Constantin Brâncuşi» University of Târgu Jiu, Economy Series, Issue 3/2016.
14. Albert L. The New Generational Divide: Generation Z vs. Millennials, 2016CivicScience Reports: Use Cases for
Our Real-Time, Deep Consumer Insights. URL:https://civicscience.com/reports/generational-divide-generation-z-vsmillennials/.
15. ТетунашвилиЕ. В., Шумилина В. Е. Концепция зеленой экономики и ее роль в современном обществе //
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АННОТАЦИЯ
Подчеркивается значение эффективной системы учета затрат, которая позволяет существенно сократить
расходы организации. Одной из таких систем является «директ-костинг». Она позволяет осуществить
разделение затрат на переменные и постоянные их составляющие в зависимости от изменения объема
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производства. Система «директ-костинг» имеет свои преимущества и недостатки. Основное преимущество
этой системы состоит в том, что на основе информации, которая в ней получается, можно принимать
оперативные управленческие решения. Недостатком являются трудности в определении постоянных расходов.
Сложность разработки метода точного распределения затрат состоит в том, что расходы, которые являются
переменными в одном случае, в другом могут быть постоянными и наоборот. В сельском хозяйстве разделение
затрат на постоянные и переменные далеко не так очевидно, как в промышленности. Отмечается, что важным
подспорьем может служить графический метод исследования. Его особенностью является использование
данных всей совокупности сельскохозяйственных предприятий региона. Он базируется на статистическом
методе корреляции, при котором уравнение тренда затрат имеет вид прямой линии. Затраты на один гектар
земли прямо пропорциональны урожайности. Именно графически определяется уравнение регрессии,
отражающее величины постоянных и удельных переменных затрат на возделывание той или иной культуры
(группы культур). Полученная таким образом структура затрат принимается в данном регионе в качестве
нормативной.
Ключевые слова: Сельское хозяйство, земля, урожайность, система директ-костинг, затраты, графический
метод, уравнение регрессии.
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SUMMARY
The importance of an effective cost management system which allows decreasing the costs of an organization
significantly is emphasized. Direct costing is one of such systems. It allows performing a separation of total cost into
fixed and variable costs and their sub-components depending on changes in the total production volume. The direct
costing system has its own advantages and disadvantages. The main advantage of this system is that information it helps
obtain allows undertaking timely managerial decisions. The disadvantage of the system is the difficulty of determining
the fixed cost. The difficulty for the method of a precise distribution of costs entails the fact that the costs which are
considered to be fixed in one situation tend to be variable in other situations. The distribution of costs in agriculture is
not as obvious as it is in the industry. It is emphasized that an important aid can be the graphical method of research. Its
feature is the use of data from the totality of agricultural enterprises in the region. It is based on the statistical method of
correlation at which the graphical trend of total costs is depicted as a straight line. Total cost per one hectare of land is
directly proportional to crop yield. The regression equation indicating the magnitudes of fixed and variable costs for
cultivating a particular crop type is determined via a graphical method. The cost structure obtained this way is accepted
as normative in the given region.
Key words: Agriculture, land, crop yield, direct costing system, cost, graphical method, regression equation.
Введение.
В
условиях
динамично
развивающегося рынка продовольствия руководство
сельскохозяйственной
организации
должно
обладать оперативной информацией о том, во что
обходится производство продукции, оказание услуг,
осуществление того или иного вида деятельности.
При этом актуальным вопросом становится выбор
эффективной системы учета затрат, которая
позволяет
существенно
сократить
расходы
организации. Одной из таких систем и является
«директ-костинг». Она позволяет в первую очередь,
осуществить разделение затрат на переменные и
постоянные.
Обобщенно
сущность
системы
«директ-костинг» состоит в подразделении затрат на
постоянные и переменные их составляющие в
зависимости от изменения объема производства [1,
с. 88; 3, с.123].
Анализ
последних
исследований.
При
современном уровне хозяйствования процесс
принятия управленческих решений тактического и
стратегического
характера
базируется
на
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информации о затратах и финансовых результатах
деятельности предприятия. Одним из эффективных
инструментов в управлении затратами предприятия
является система «директ-костинг». Ее особенность
заключается в соединении производственного и
финансового учета. По данной системе учет и
отчетность на предприятиях организованы таким
образом, что появляется возможность регулярного
контроля данных по схеме «затраты – объем –
прибыль». Это особенно важно в сельском
хозяйстве, где период производства носит
длительный по времени характер и не совпадает с
периодом проведения работ. В литературе
встречается описание двух разновидностей директкостинга. Так, например, М.А. Вахрушина выделяет
классический «директ-костинг» (калькулирование
себестоимости по прямым (основным) переменным
затратам)
и
развитой
«директ-костинг»
(калькулирование себестоимости по прямым
переменным и прямым постоянным затратам) [2,с.
121]. Практика учета затрат и калькулирования в

сельском хозяйстве выработала ряд методов.
В действующей практике деление затрат на
постоянные и переменные осуществляется двумя
основными
методами:
аналитическим
и
статистическим [3, с. 224]. При аналитическом
методе все затраты предприятия, исходя из опыта
прошлых лет, в начале постатейно подразделяют на
постоянные,
полностью
переменные
(пропорциональные) и частично переменные
(полупеременные). Затем на основе анализа
соотношения затрат и результатов предыдущих
отчетных периодов по каждой статье частично
переменных расходов исчисляется удельный вес
переменной части.
Основными статистическими методами
дифференциации общей суммы затрат на
постоянные и переменные являются:
- метод минимальной и максимальной точки
(метод мини-макси);
- графический (статистический) метод;
- метод наименьших квадратов.
Перечислим основные методы, которые могут
быть использованы предприятиями для
распределения затрат на постоянные и переменные.
Метод,
основанный
на
записях
в
бухгалтерских регистрах. Он относится к
аналитическим методам. При этом методе
анализируются
бухгалтерские
проводки
по
регистрам.
Инженерный
метод
также
является
аналитическим методом. В отличие от предыдущего
подхода, ориентированного на анализ прошлых
периодов по данным бухгалтерского учета, данный
метод предполагает, что на каждую статью затрат
специалисты
исходя
из
технологической
необходимости, устанавливают в натуральном
выражении нормативы на расходование ресурсов, а
затраты определяются путем умножения этих
нормативов на соответствующие цены.
Метод «мини-макси» основан на наблюдении
величины затрат при максимальном и минимальном
объемах производственной деятельности.
Графический метод находит применение когда
затраты определены как смешанные или когда у
аналитика нет ясности по поводу их поведения,
полезным может быть составление графика на
основе наблюдений. Полученная рассеянная
диаграмма помогает установить зависимость между
затратами и объемом производства. Данный метод
основан на составлении графика на основе
наблюдений. Применение метода осуществляется в
несколько этапов.
Первый.
Начинается
данный
метод
с
осуществления первичных наблюдений или со сбора
первичных данных об объемах производства и
общих затратах, соответствующих данным объемам.
Сбор этих данных осуществляется за определенный
период.
Второй. Далее на основании первичных данных
строится график «затраты – объем производства».
По горизонтальной оси откладываются объемы
производства,
по
вертикальной
оси
–
соответствующие им затраты. На пересечении

данных об объемах производства и величине затрат
строятся точки.
Третий. Имея на графике облако точек, можно
выявить
прямую
линию,
которая
отразит
зависимости между затратами и объемом
производства. Чем ближе будут расположены точки
к проведенной прямой линии, то есть чем точнее
она будет проведена, тем более точные данные о
переменных и постоянных затратах получаются в
итоге.
Метод наименьших квадратов использует все
данные о совокупных издержках, определяет
величину удельных переменных затрат на единицу
продукции и величину постоянных затрат. В основе
метода лежит утверждение о том, что линия,
отражающая поведение затрат, должна проходить
таким образом, чтобы сумма квадратов отклонений
расстояний от всех точек до теоретической линии
регрессии была минимальной.
Система
«директ-костинг»
имеет
свои
преимущества
и
недостатки.
Основное
преимущество этой системы состоит в том, что на
основе информации, которая в ней преобразуется,
можно принимать оперативные управленческие
решения. В свою очередь это дает возможность
снижения цен. Недостатком являются трудности в
отделении постоянных расходов [4, с.4; 5, с.103].
Целью исследования является обоснование
некоторых особенностей распределения затрат на
постоянные и переменные при производстве и
реализации продукции растениеводства и выработка
практических
рекомендаций
для
их
непосредственного использования специалистами
сельскохозяйственных предприятий.
Результаты
исследования.
Проблемы
разделения затрат на постоянные и переменные
оказались, как правило, трудноразрешимыми в
условиях
отдельного
сельскохозяйственного
предприятия. В связи с этим система директ-костинг
в сущности не используется достаточно широко на
практике. Следовательно, в отрасли рычаги
эффективного
управления
производством
и
реализацией как отдельных видов продукции, так и
операционной деятельности предприятий в целом,
не находят должного применения. Вот почему ныне
исключительно востребованным является поиск
упрощенных методов распределения затрат в
зависимости от объемов производства продукции,
отличающиеся достоверностью результатов и
которые были бы доступны для широкого
использования
специалистами
сельскохозяйственных организаций.
Результаты
предварительных
исследований
показали, что существуют достаточно четкие и
объяснимые зависимости между производством
продукции с единицы площади и такими
экономическими показателями как себестоимость
единицы продукции, затраты, объем реализации и
прибыль в расчете на единицу площади и другие.
Влияние на экономические показатели деятельности
предприятий
урожайности
определяют
аналитически при помощи нижеприведенных
формул.
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Себестоимость единицы продукции Z = TC=

𝐹𝐶
𝑞

+ AVC, руб./ц
(1)
Критическая (минимальная) урожайность

q min 

FC
, ц/га
p  AVC

(2)

Прибыль с 1 гектара

П зем  q  (p - AVC) - FC  q  md - FC,
руб.

(3)
Прибыль с 1 центнера

П П  p - AVC -

FC
FC
 md 
, руб. (4)
q
q

Маржинальный доход

md = p – AVC, руб./ц (5)

Прирост предельной прибыли П 
руб./ц [8, с.162 ]

FC
,
q  qб
2
б

(6)

где: TC – совокупные затраты в расчете на 1 га,
руб.;
FC – условно-постоянные затраты в расчете
на 1 га, руб.;
AVC – переменные затраты в расчете на 1 ц
продукции, руб.;
q – урожайность, ц/га;
md – удельный маржинальный доход, руб./ц;
р – цена реализации единицы продукции,
руб./ц.
Следует отметить, что применение системы
директ-костинг в сельском хозяйстве имеет свои
особенности.
Это связано с тем, что в аграрном производстве
разделение затрат на постоянные и переменные
далеко не так очевидно, как в промышленности.
Так, расход горюче-смазочных материалов (ГСМ)
на вспашку полей, подготовку почвы к посеву и
посев косвенно связана с урожайностью и поэтому
следует относить к постоянным затратам, другая же
часть ГСМ будет использована на работы,
связанные с уборкой урожая, и, следовательно,
должна быть отражена в разделе переменных затрат.
Кроме того, внесение удобрений имеет двойную

оценку: одна часть из них используется для
восстановления плодородия почв; другая – для
непосредственной прибавки урожая. Следовательно,
ныне не представляется возможным точно
рассчитать
долю
постоянных
затрат
при
возделывании той или иной культуры, что
объясняет определенный диапазон величин этой
доли.
На основе многолетнего опыта применения
различных вариантов распределения затрат на
постоянные и переменные в данной статье
предлагается метод, основанный на экономическом
обосновании структуры затрат, складывающейся
при производстве продукции, отличающейся схожей
технологией возделывания культур. Разумеется, что
каждое предприятие использует свою технологию
производства той или иной продукции, однако
основа данной технологии является общепринятой и
заключена
в
технологических
регламентах
производства сельскохозяйственной продукции. Она
учитывает
в
полной
мере
биологические
особенности сорта (гибрида) и природноклиматические условия региона.
В современный период развития науки
возделывание, в частности, зерновых культур в мире
мало чем отличается. Технология производства
пшеницы, ячменя и других зерновых культур по
существу едина, что в США, странах Европы или
Азии. Как правило, при этом используется мало чем
отличающейся комплекс машин и орудий.
С целью обоснования методики распределения
затрат были исследованы показатели производства
продукции основных зерновых и бобовых культур
(озимые и яровые) в 126 сельскохозяйственных
предприятиях различных организационно-правовых
форм Гродненской области Республики Беларусь за
2018 г [9].
Сущность заключается в определении уравнения
регрессии, которое показывает влияние величины
урожайности (x) сельскохозяйственных культур на
затраты в расчете на единицу площади (y).
Исследования показали, что совокупные затраты
выражаются уравнением y = 18,9x + 229,7 (рис.1).

Рис.1. Взаимосвязь урожайности и затрат в расчете на 1 га при производстве зерновых и бобовых
культур 126 предприятий Гродненской области за 2018 г.
Источник: рассчитано авторами на основании источника [9]
Данное уравнение показывает, что постоянные
затраты в среднем по 126 предприятиям области
110

составили 229,7 руб./га, удельные переменные
затраты – 18,9 руб./ц. При средней урожайности
зерновых культур по области в размере 25,8 ц/га
совокупные затраты в расчете на 1 га посева
достигли 717,3 руб. (18,9 ∙ 25,8 + 229,7). Как
показывает уравнение регрессии его постоянная
часть не зависит от уровня урожайности и
составляет 229,7 руб. Следовательно, доля
постоянных затрат в расчете на 1 га составляет
32,0% (229,7 ∙ 100/717,32) от совокупных затрат.
Данный показатель доли постоянных затрат
можно считать нормативным не только для
сельскохозяйственных организаций Гродненской
области,
но
и
для
всех
предприятий,
возделывающих
зерновые
культуры
(кроме
кукурузы)
по
общепринятой
технологии
возделывания.
Как же на практике в рамках отдельного
сельскохозяйственного
предприятия
выявить
структуру затрат, т.е. как распределить затраты на
постоянные
и
переменные?
Рассмотрим
особенности
применения
вышеизложенных
рекомендаций на примере СПК «Гродненский»
Гродненского района за 2018 г. Исходные данные
деятельности предприятия по производству и
реализации зерновых культур (без кукурузы) за 2018
г.:
▪ урожайность (q) 47,9 ц/га;
▪ себестоимость (z) 22,4 руб./ц;
▪ затраты на 1 га (ТС) 1125 руб./га;
▪ цена реализации (р) 32,0 руб./ц.

руб./га.
𝑉𝐶
𝑇𝐶−𝐹𝐶
Удельные переменные затраты AVC = =
𝑞

=

1125−360
47,9

𝑞

= 15,97 руб./ц

В соответствии с формулами 3 и 4 находим
прибыль:
Пзем = q(p – AVC) – FC = 47,9 (32,0 – 15,97) – 360
= 407,8 руб./га;
𝐹𝐶
360
Пп = p – AVC - 𝑞 = 32.0 – 15.97 - 47.9 = 8,5 руб./ц
Заключение.
Сельскохозяйственные
предприятия, возделывающие зерновые культуры
(без кукурузы) по общепринятой современной
технологии, могут использовать нормативный
коэффициент доли постоянных затрат, который
показывает, что 32% затрат относятся к
постоянным, а 68 % – к переменным. Данный метод
дифференциации затрат, будучи экономически
обоснованным, не требует вести учет постоянных и
переменных затрат на предприятиях. Другими
словами, на субъектах хозяйствования исключается
необходимость дифференциации всех видов работ и
используемых
ресурсов
на
постоянные
и
переменные, тем более, что существующее деление
является достаточно условным.
Опыт использования укрупненных нормативов
дифференциации
затрат
показывает,
что
предложенная методика, является очень простой и
вполне реально отражает баланс понесенных затрат.

Постоянные затраты FC = 0,32 ∙ 1125 = 360
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АННОТАЦИЯ
В статье раскрыто сущность и значение экспортной деятельности для отечественных предприятий.
Рассмотрены ее положительные и отрицательные характеристики. Отмечено, что осуществление предприятием
экспортной деятельности оказывает существенное влияния на его результативность. Акцентировано внимание
на том, что для успешного ведения экспортной деятельности, предпринимательским структурам необходимо в
своем потенциале иметь экспортообразующие факторы.
Ключевые слова: внешнеэкономическая деятельность, экспорт, экспортная деятельность, реэкспорт,
прямой экспорт, непрямой экспорт, регулярный экспорт, нерегулярный экспорт.
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SUMMARY
The essence and significance of export entities for domestic enterprises are revealed in this article. Its positive and
negative characteristics are considered. It is noted that the implementation of export entities by the enterprise has a
significant impact on its results. The attention is focused on the fact that for the successful implementation of export
entities, entrepreneurial structures need to have export-forming factors in their potential.
Key words: foreign economic activity, export, export activity, re-export, direct export, indirect export, regular
export, irregular export.
Постановка проблемы в общем виде.
Расширение границ мирового экономического
сотрудничества,
усиление
конкуренции,
активизация
процессов
евроинтеграции,
подтверждают актуальность исследований такого
важного направления рыночной экономики, как
внешнеэкономическая
деятельность
субъектов
хозяйствования.
Поэтому,
в
современных
условиях
осуществления предпринимательской деятельности,
одной из насущных проблем предпринимательских
структур
выступает
эффективное
ведение
внешнеэкономической
деятельности
путем
проведения экспортных операций.
Для предпринимателей Украины, а также и
хозяйствующих субъектов других стран, участие в
международном
разделении
труда,
путем
осуществление экспортной деятельности, связано со
следующими
преимуществами:
способствует
эффективному
использованию
имеющихся
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экономических
ресурсов,
дает
возможность
использовать последние достижения науки и
техники, способствует получению дополнительных
финансовых ресурсов, влияет на улучшение
качества
продукции,
повышает
уровень
конкурентоспособности предприятия и т.д.
Поэтому множество предприятий склоняются в
сторону принятия решения об организации
экспортной деятельности. Однако, для успешной ее
реализации необходима подготовка менеджеров как
теоретическая, так и практическая.
Анализ
последних
исследований
и
публикаций.
Особенности
осуществления
экспортных операций являются объектом многих
теоретических и практических исследований как
зарубежных так и украинских ученых. К их числу
можем отнести таких как: Аль-Оста Салима АбдулАзиза, Бубенко С.П., Дениэлса Д.Д., Кузьмина О.Э,
Мельник О.Г., Черепа А.В., Шкурупий О.В. и
других авторов.

Бесспорно, что результаты, которые удалось
получить исследователям, сделали значительный
вклад в теорию и практику управления экспортноимпортными операциями как на макро- так и на
микро уровнях.
Однако,
необходимость
дальнейших
исследования данной проблематики подтверждается
тем, что сфера внешнеэкономической деятельности
является очень динамической и ее условия
постоянно изменяются.
Поэтому целью статьи является рассмотрение
сущности
экспортной
деятельности,
ее
положительных и отрицательных сторон, а также ее
влияния на результативность хозяйственной
деятельности отечественных предприятий.
Изложение основного материала. Понятие
экспорта и экспортной деятельности предприятий
тесно связано с сущностью внешнеэкономической
деятельности хозяйствующих субъектов. В Законе
Украины «О внешнеэкономической деятельности»,
отмечено, что: «внешнеэкономическая деятельность
– это деятельность субъектов хозяйственной
деятельности Украины и иностранных субъектов
хозяйственной деятельности, а также деятельность
государственных заказчиков, из оборонного заказа в
случаях,
определенных
законами
Украины,
построенная на взаимоотношениях между ними,
которая имеет место как на территории Украины,
так и за ее пределами» [1].
В данном документе также идет речь о том, что
экспорт и импорт товаров, рабочей силы и капитала,
является одним из видов внешнеэкономической
деятельности,
которую
имеют
возможность
осуществлять предприниматели.
В этом же законодательном акте, экспорт
определяется как: «продажа товаров украинскими
субъектами внешнеэкономической деятельности
иностранным
субъектам
хозяйственной
деятельности (в том числе с оплатой и в не
денежной форме) с вывозом или без вывоза этих
товаров через таможенную
границу Украины,
включая реэкспорт товаров».
При этом категория «реэкспорт» означает
продажу иностранным субъектам хозяйственной
деятельности и вывоз за пределы Украины товаров,
которые были раньше импортированные на ее
территорию [1].
В наиболее популярном сегодня источнике
информации – Википедии, мы имели возможность
найти следующее определение для понятия
«экспорт»: «Экспорт – вывоз из таможенной
территории страны за границу товаров и услуг без
обязательного их обратного возвращения. Факт
экспорта фиксируется в момент пересечения
товаром таможенной границы и предоставления
услуг. К экспорту относятся также вывоз товаров
для переработки их в другой стране, перевозки
товаров транзитом через другую страну, вывоз
привезенных из другой страны товаров для продажи
их в третьей стране (реэкспорт) и др.» [2].
После тщательного анализа многих научных
источников информации, мы получили возможность
отметить, что многие авторы не видят разницы

между сущностью понятия «экспорт» и «экспортная
деятельность»,
потому
они
считают
их
тождественными. Мы можем предположить, что
такая ситуация объясняется тем, что даже в главном
документе относительно внешнеэкономической
деятельности
[1],
отсутствует
определение
категории «экспортная деятельность». Экспорт и
экспортная деятельность подаются как слова
синонимы.
Однако, если провести тщательный анализ
данных экономических категорий, то можно найти
между ними отличия и сформулировать их как
отдельные определения. Поэтому, рассмотрев
результаты исследований как украинских, так и
зарубежных специалистов по данной проблематике,
мы
получили
возможность
сформулировать
собственное определение экспорта и экспортной
деятельности предприятий.
Мы считаем, что под «экспортом» следует
понимать операцию по продаже товаров (услуг) за
пределы страны. А под «экспортной деятельностью»
субъектов хозяйствования необходимо понимать
процесс, который включает в себя перечень
операций
относительно
маркетинговых
исследований зарубежного рынка, производства
определенного товара, для внешних рынков,
доставку готового продукта потребителю и тому
подобное.
То есть нужно рассматривать эти две категории
как целое и часть. В нашем случае целое – это
экспортная деятельность, а часть – это экспорт.
Экспорт входит в состав процесса, который мы
называем экспортной деятельностью.
Рассмотрим основные мотивирующие факторы,
которые побуждают современные предприятия
осуществлять экспортную деятельность.
Во-первых, благодаря организации и ведению
экспортной
деятельности
отечественные
предприятия формируют позитивный имидж
собственной фирмы на внутреннем рынке,
привлекая внимание потенциальных потребителей к
своему продукту. Как известно, экспортирование
товаров возможно лишь при условии соответствия
их международным стандартам и наличию пакета
документов, в который входят, в первую очередь,
сертификаты качества. Следовательно, формируется
представление о данном товаре, как более
качественном, полезном, современном и так далее.
Все эти моменты способствуют повышению спроса
на все товары, которые производит предприятие, а
не только на экспортируемые позиции.
Во-вторых, экспортная деятельность дает
возможность предприятию-экспортеру расширить
рынки сбыта, который автоматически ведет к
увеличению объемов выпуска товара, и как
следствие, к увеличению прибыли фирмы. Как
известно, ни один хозяйствующий субъект не станет
организовывать экспортную деятельность, если
предварительно не проведет анализ рынка и не
сделает прогнозные расчеты. И только в случае
получения
положительных
результатов,
предприятие начинает экспортную деятельность.
В-третьих, благодаря экспортной деятельности,
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предприятия имеют возможность
привлечь в
производственный
процесс
дополнительные
ресурсы, это могут быть и трудовые ресурсы, и
материальные, и финансовые, но главная выгода
складывается
в
том,
что
используются
производственные мощности, которые были не
задействованными
при
ориентировании
производителя только на внутренний рынок. Как
следствие, хозяйственная деятельность становится
эффективнее.
Четвертый
фактор
–
возможность
экспортировать товар, предоставляет предприятию
возможность, невзирая на состояние спроса и
предложения на отечественном рынке, иметь
гарантированный
сбыт
для
определенного
количество товара и избегать накопления товаров на
складах, тем самым экономить на хранении
изготовленных
товаров
и
быть
частично
независимыми от возможных кризисных ситуаций
на отечественном рынке. В свою очередь, если
спрос на внутреннем рынке значительно меньше
предложения
определенных
товаров,
то
предприятия-экспортеры
все
равно
имеют
возможность
наладить постоянное непрерывное
производство, благодаря чему застраховаться от
значительных финансовых потерь.
Пятый мотив – постепенное получение опыта
внешнеэкономической деятельности украинскими
организациями,
приводит
к переориентации
производства на зарубежные рынки, в связи с
возможностью
значительно
увеличить
прибыльность
собственной
хозяйственной
деятельности. Со временем, такие фирмы могут
быть способными совсем покинуть внутренние
рынки сбыта. Таким образом, и предприятияэкспортеры извлекают выгоду, и предприятияконкуренты получают возможность укрепиться на
отечественном рынке.
Шестой
пункт,
благодаря
организации
экспортной
деятельности,
на
предприятиях
становится актуальным вопрос о создании новых
отделов, задание которых, – оптимизировать все
имеющиеся
ресурсы,
обнаружить
все
потенциальные возможности и сделать прорыв на
международный рынок. К работе в таких отделах
приглашаются
высококвалифицированные
специалисты, которые, как правило, обнаруживают
слабые места организации и предлагают пути их
ликвидации.
Благодаря
чему
деятельность
предприятия однозначно становится эффективнее.
На макроуровне этот фактор также становится
двигателем развития отечественной экономики
потому, что создаются высокооплачиваемые
рабочие
места,
оптимально
используются
имеющиеся экономические ресурсы, находятся и
реализуются резервы роста и т.д.
И последний мотивирующий фактор – это
уровень конкурентоспособности фирм, который
сразу же становится выше в разы и позволяет
предприятию-экспортеру более уютно чувствовать
себя на отечественном рынке. Однако, следует
отметить, для того, чтобы предприятие имело
возможность
положить
начало
экспортной
114

деятельности оно на момент принятия решения
должно быть готовым к внедрению такого вида
деятельности, то есть оно должно быть
современным и конкурентоспособным.
Мы согласны с мнением тех авторов, которые
считают, что фирма не сможет выйти
на
зарубежные рынки, не имея экспортнообразующих
факторов. Рассмотрим некоторые позиции, которым
должна отвечать организация при принятии
решения
о
начале
внешнеэкономической
деятельности,
по
мнению
современных
специалистов.
Во-первых, – это наличие квалифицированного
персонала, начиная от обслуживающих кадров и
заканчивая управленческими. От кадрового состава
зависит будущее компании не только на внешних
рынках, но и на внутреннем тоже. Персонал должен
быть не только качественным, но и еще мобильным,
который сможет быстро реагировать на все
изменения внешней среды, которая, как известно,
является крайне переменчивой.
Во-вторых, – это наличие резервов, благодаря
которым можно увеличивать объемы производства
существующих товаров в случае экспортирования
именно их. Если производитель ставить цель –
экспортировать новые изделия, тогда нужные
активы, которые будут задействованы при
производстве новых товаров: финансовые ресурсы,
производственные площади, производственные
фонды и т.п.
В-третьих, – это возможность производить
качественный товар, который будет отвечать всем
требованиям
покупателей
и,
в
случае
необходимости,
расширять
ассортимент
и
увеличивать объемы в короткие сроки.
Вполне понятно, что принятие субъектом
хозяйствования решения, относительно организации
экспортной
деятельности,
является
сугубо
индивидуальным и зависит от множества факторов
от наличия ресурсов до возможности управлять
фирмой в новых условиях. Сегодня, очевидно, что в
случае
принятия
положительного
решения,
предприятия получают больше выгод по сравнению
с
конкурентами,
которые
не
занимаются
внешнеэкономической деятельностью.
Однако, нужно акцентировать внимание также и
на том, что предприятиям (потенциальным
субъектам внешнеэкономической деятельности)
необходимо понимать и возможности наступления
факторов,
которые
входят
в
группу
дестабилизационных (рисковых). Рассмотрим их.
1. Благодаря тому, что на предпринимательскую
деятельность за рубежом влияют множество
факторов,
которые
входят
в
группу
неконтролируемых экзогенных, уровень прибыли
может
оказаться
значительно
ниже
прогнозируемого.
2. Для организации эффективной экспортной
деятельности
нужны
будут
значительные
инвестиционные вложения.
3. Возможное
применение
правительством
страны-импортера нетарифных барьеров на пути
экспортируемого товара поставит под угрозу бизнес

на этом рынке [3].
Однако, невзирая на наличие рисков во
внешнеэкономической
деятельности,
реалии
настоящего, требуют от предприятий усилий для
начала экспортной деятельности потому, что
именно она создает новые перспективы для
эффективного
ведения
предпринимательской
деятельности.
Согласно
действующему
законодательству
Украины любой хозяйствующий субъект имеет
право вести внешнеэкономическую деятельность по
ее видам в случае соблюдения определенных
требований, а именно: в уставе предприятия должен
быть указано, что оно имеет право вести
хозяйственную деятельность за рубежом; должны
быть заключены соответствующие контракты с
партнерами-иностранцами,
при
установлении
объемов экспорта нужно учесть все ограничения,
такие как лицензирование и квотирования, которые
установлены действующими законодательными
актами и т.д.
Организация
международной
деятельности
фирмы
предусматривает
выбор
вида
внешнеэкономической
деятельности,
способа
выхода на зарубежные рынки, который зависит от
цели предприятия, масштабов деятельности,
характера товара и намерений контролировать
продажи [4].
В зависимости от периодичности осуществления
экспортных
операций
выделяют
экспорт
нерегулярный и регулярный.
Нерегулярный экспорт – это пассивный уровень
внешнеэкономических
отношений,
когда
предприятие время от времени экспортирует
избытки своих товаров и продает товары местным
оптовым
фирмам,
которые
представляют
заграничных покупателей [5].
Регулярный экспорт – это активный способ
ведения
внешнеэкономической
деятельности,
который характеризуется постоянными операциями
по сбыту товаров (услуг) и ставит целью
расширение объемов экспорта, как на рынке где
предприятие уже действует, так и на новых рынках
сбыта.
Экспорт также бывает двух разновидностей:
непрямой и прямой.
При непрямом экспорте
предприятие пользуется услугами посредников, а
при прямом – проводит экспортные операции
самостоятельно [5].
Непрямой экспорт чаще всего используют
предприятия, которые являются новичками в
международном
бизнесе.
Такая
ситуация
объясняется тем, что такой вид экспорта нуждается
в
значительно
меньших
инвестиционных
вложениях; он не нуждается в построении
собственного торгового аппарата и торговой сети;
минимизирует большое количество рисков, которые
связаны с организацией продаж товаров за рубежом,
в том числе, которые касаются изменения цен,
сроков реализации, изменения вкусов покупателей
и т.д.
К основным преимуществам непрямого экспорта
можно отнести: скорость попадания на внешние

рынки, использование опыта посреднических
структур, минимизацию рисков, необходимость
наличия
значительно
меньших
финансовых
ресурсов в сравнении с прямым экспортом и др.
При этом нам необходимо заметить, что такой
способ ведения международного бизнеса, кроме
отмеченных преимуществ, имеет и недостатки, на
которые обязательно нужно обратить внимание
субъектам предпринимательской деятельности.
Среди них: отсутствие прямых контактов с
покупателями изолирует производителя от них и не
дает своевременно информацию о состоянии спроса
на определенном рынке; наличие определенной
зависимости
предприятия-производителя
от
посреднических
структур
и
их
условий;
незаинтересованность
посредника
в
усовершенствование товара; отсутствие интереса
посредников к освоению других доступных
сегментов заграничного рынка и др.
Что же касается прямого экспорта, он
предусматривает продажи через собственную
торговую сеть, поэтому тому предприятию, которое
выбирает данный вид экспорта,
необходимо
сформировать отдел, который должен будет решать
все вопросы относительно успешного выведения
товаров на внешнем рынке; иметь как минимум
торгового представителя, а как максимум торговое
представительство за рубежом, которые должны
продвигать
его
продукцию
за
пределами
собственной страны и стимулировать сбыт.
Среди основных преимуществ прямого экспорта
можно выделить: доступ к рынкам сбыта, который
дает возможность общаться с покупателями;
возможность быстро реагировать на изменения в
спросе и предложении; полный контроль за сбытом
товара и т.д.
К недостаткам прямого экспорта мы можем
отнести:
необходимость
в
значительных
финансовых ресурсах; наличие службы экспорта,
где должны работать опытные специалисты; полная
ответственность за судьбу товара от момента
внедрения в производство до момента потребления,
а иногда и до времени утилизации; необходимость
работать в условиях международной конкурентной
борьбы, которая требует от компании значительных
усилий.
Учитывая
выше
изложенное,
должны
констатировать, что такой вариант международной
деятельности по силам лишь опытным во
внешнеэкономической
деятельности
фирмам,
которые имеют значительный капитал, опытный
персонал и опыт работы на зарубежных рынках.
Бесспорно, что при принятии решения
предприятием относительно выбора вида экспорта,
необходимо учитывать преимущества и недостатки
каждого из них.
Выводы. В качестве итога хотелось бы заметить,
что для ведения экспортной деятельности
необходимо знания, умения и опыт фирмыпредпринимателя, а если всего этого недостаточно,
то на первых порах необходимо выбирать непрямой
экспорт, который позволит предприятию сделать
меньше ошибок и минимизирует финансовые
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потери.
Однако, мы должны отметить и то, что кроме
выше
рассмотренных
моментов,
которые
характеризуют международную деятельность и
раскрывают преимущества и недостатки каждого
вида
экспортной
деятельности,
существует
множество факторов, которые станут препятствиями
на пути будь какого субъекта предпринимательской
деятельности, не взирая на его опыт, финансовое
состояние, специфику товара, который идет на
экспорт и избранный вид экспорта.
К таким сдерживающим факторам специалисты
в этом вопросе относят: инфляционные процессы,
которые обесценивают объемы собственных
оборотных средств и инвестиционные вложения
партнеров,
а
также усложняют проблемы
конвертируемости
валюты;
сложные
государственные
методы
регуляции
внешнеэкономической деятельности, которые к
тому же часто изменяются; возможность изменений
в законодательстве стран-импортеров, которые
приводят к необходимости постоянно осуществлять
мониторинг изменений в нормативных актах,
которые регулируют международную деятельность;

отсутствие информации о реальном состоянии дел
на международных рынках или не своевременная
подача такой информации обществу; наличие
барьеров для входа на иностранные рынки в рамках
ведения политики протекционизма странамиимпортерами, которыми выступают квотирование,
лицензирование, тарифные и таможенные платежи;
низкий в стране уровень развития науки, технологий
и техники, который отображается на качестве
товаров; высокие расходы на производство
конкурентоспособных продуктов, что приводит к
установлению высокой цены на продукцию по
сравнению с товарами-конкурентами; слабая
поддержка государством интересов предприятийсубъектов внешнеэкономической деятельности и
другие причины.
Следовательно, решая вопрос относительно
организации экспортной деятельности, предприятия,
должны взвесить все факторы, которые прямо или
косвенно влияют на международный бизнес, но
решающими все же, будут факторы микроуровня,
которые будут свидетельствовать о наличии
экспортного
потенциала
у
предприятия.
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REZUMAT
Preadolescența este o vârstă crucială când comportamentul copiilor suferă schimbări majore, care îi pot afecta viața
școlară, socială și emoțională a acestuia. Intervenția terapeutică profesionistă în acest sens, cu aplicarea diferitelor
metode eficiente de lucru pot duce la combaterea devierilor comportamentale la preadolescenți, oferindu-i acestora
șansa de a se integra armonios în societate, evitând unii factori de risc care mai târziu și-ar putea lăsa adânc amprenta în
viața acestuia.
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SUMMARY
Pre-adolescence is a crucial age when the behavior of children undergoes major changes, which can affect their
school, social and emotional life. Professional therapeutically intervention in this regard, with the application of
different efficient working methods can lead to combating the behavioral deviations in the preadolescents, giving them
the chance to integrate harmoniously into the society, avoiding some facets of the later that would leave them deep in
his life.
Key words: psychologist, parent, therapeutic intervention.
În zilele noastre tranziţia de la preadolescenţă la
vârsta adultă, perioadă extrem de vulnerabilă, are loc
într-o ambianţă bulversată. În preadolescenţă,
precocitatea unor comportamente cu risc accentuează
decalajul între maturizare şi autonomie socială.
Decalajul conturează „zona de frustraţie" în care orice
obiect de consum suscită plăcerea, cu o forţă cu atât mai
mare cu cât preadolescentul nu-şi poate satisface singur
această plăcere din punct de vedere financiar. Evoluţia
moravurilor sociale şi sexuale a crescut riscul sarcinilor
nedorite, maladiilor sexuale transmisibile, de SIDA.
Tutunul, alcoolul, drogurile sunt larg disponibile şi
tentaţia preadolescenţilor de a încerca aceste substanţe
este exploatată frecvent pentru interese băneşti. A
crescut riscul accidentelor, traumatismelor şi
infirmităţilor la preadolescenţi. Totodată, în rândurile
preadolescenților poate fi întâlnit fenomenul de
maltratare din partea adulților sau semenilor [4,10].
Literatura de specialitate internaţională şi naţională

axată pe medicina şcolară consemnează, fără excepţie,
realitatea comportamentelor cu risc în preadolescenţă.
Schimbările apărute la nivelul societăţii ca urmare a
lungii perioade de tranziţie şi-au pus amprenta negativ
asupra familiei şi a şcolii în mare măsură [10].
Psihologii, asistenții sociali și pedagogii consideră
că
preadolescenţii
cu comportament
deviant
înregistrează o performanţă nespectaculoasă la
învăţătură din cauza factorilor socio-familiali. Pentru
aceștia sunt specifice comportamentele cu risc. În
condiţiile suprapunerii cu factori de mediu social,
trăsăturile de personalitate pregnante reprezintă un
factor de risc în apariţia comportamentelor cu risc la
preadolescenţii.
Specificul comportamental la preadolescenți.
Comportamentele sunt şi vor fi totdeauna probleme ale
întregii societăţi şi impun acţiuni prioritare.
Impactul unui comportament inadecvat asupra
noastră este considerabil. Întreruperi ale lecţiei
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provocate de preadolescenții care vorbesc în timpul orei
sau care nu-i lasă pe colegi să înveţe sunt lucruri de care
trebuie să se ocupe un profesor şi care nu fac decât să
mai adauge o doză la stresul meseriei de pedagog.
Cu toate acestea, reducerea comportamentelor de
acest fel se poate aborda eficient prin crearea unui
climat de promovare a comportamentului pozitiv,
combinat cu profesori care au la dispoziţie tehnici
adecvate de management al comportamentului. Deseori,
în cazul unor incidente mai serioase provocate de
comportamente neadecvate, profesorii trec prin
experienţe negative ca urmare a interacţiunilor cu
preadolescenţii. Acest lucru înseamnă sentimente de
furie, teamă, deznădejde şi incapacitate. Dar tocmai
aceste sentimente sunt cele care generează înţelegerea
comportamentului fiecărui preadolescent în parte [4].
Dacă un profesor se simte frustrat şi respins ca
urmare a comportamentului unui preadolescent (de
exemplu, pentru că preadolescentul i se adresează într-o
manieră total nepoliticoasă), de regulă, aceste
sentimente
oglindesc
sentimentele
pe
care
preadolescentul le are ca urmare a ceea ce se întâmplă în
propria sa viaţă.
Faptul că înţelege că sentimentele preadolescentului
sunt oglindite de profesor, printr-un proces de transfer,
îi permite profesorului să răspundă la comportamentul
preadolescentului din perspectivă profesională, şi nu
personală şi emoţională. Prin aceasta, nu numai că se
ajunge la identificarea unor reacţii /răspunsuri mai
eficiente, dar se reduc simţitor stresul şi tensiunea trăite
de profesori în astfel de situaţii dificile. O altă problemă
cu care se confruntă profesorii în combaterea
comportamentelor inadecvate este tendinţa de a descrie
comportamentul din punctul de vedere al impactului
comportamentului [1, 3, 6].
Delicvenţă formează una din speciile fenomenului
de devianţă cu mari implicaţii pentru individ şi
colectivitate. Dreptul penal dă o definiţie clară actului
delincvenţial (infracţiuni) punând accent pe caracterul
socialmente periculos al faptei şi pe vinovăţie în
săvârşirea ei. Infracţiunea este o faptă care prezintă
pericol social, săvârşită cu vinovăţie şi încriminată de
legea penală. Raportarea la norme reprezintă mai mult
un criteriu de „clasare", întrucât nu explicitează cauzele
comportamentului cu risc, ci doar îl discriminează de
comportamentul normal, socialmente acceptabil.
Delicvenţa
juvenilă
este
o
formă
a
comportamentului cu risc. La nivelul cunoştinţei
comune, comportamentul cu risc rezidă în formele de
conduită aflate în discordanţă cu valorile şi normele
unui anumit sistem socio-uman [2].
Menţionăm faptul că punctul de vedere juridic şi cel
psihosocial în aprecierea devianţei sociale, inclusiv a
fenomenului delincvenţial, nu se suprapun întocmai.
Mira y Lopez (1959) arată că între concepţia juristului şi
concepţia psihologului există de multe ori aceeaşi
diferenţă de criterii pe care o întâlnim între familia unui
bolnav şi medic.
Din punct de vedere al psihologului, soluţia
adoptată de un delincvent, prin caracterul său antisocial,
reprezintă doar un epilog, pregătit de mult, fiind un
rezultatul perturbării sau al răsturnării raporturilor
obişnuite, socialmente acceptabile, dintre individ şi
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colectivitatea în sânul căreia trăieşte. Pentru a înţelege şi
a explica un delict înseamnă ai determina valoarea
necunoscutelor ecuaţiei responsabile de conduita
individului în situaţia delictuoasă.
Sub aspect socio-psihologic, factorul comun al
delincvenţilor este că subiecţii din această categorie dau
dovadă de nonconformare la modul social, au un
comportament cu risc de la normele socio-morale, în
sensul că îşi realizează unele scopuri şi aspiraţii pe căi
sociale neacceptabile.
Punctul de vedere juridic trebuie completat cu
punctul de vedere psihosocial, deoarece el permite nu
numai o înţelegere mai aprofundată a delincvenţei, ci
permite o mai adecvată „tratare" a delincvenţilor pentru
a facilita reinserţia lor socială, precum şi o acţiune mai
sistematică, mulţi şi interdisciplinară, în direcţia
prevenirii recidivelor şi, în direcţia profilaxiei devianţei
sociale. A introduce punctul de vedere psihologic alături
de cel social, etic, pedagogic, juridic, medico-psihiatric
înseamnă a studia în toată complexitatea sa acestui, tip
de comportament cu risc. Punctul de vedere psihologic
are în vedere omul concret, al cărui comportament este
determinat de modul în care el există şi acţionează în
mediul ambiant fizic şi social, de modul cum el „cugetă"
asupra acestui mediu şi-1 evaluează, precum şi de
mediul cum omul percepe şi se evaluează pe sine în
raport cu alţii şi cu mediul său.
Abordarea ştiinţifică a delincvenţei juvenile trebuie
făcută de pe poziţiile determinismului probabilist aplicat
în psihologie, conform căruia orice fenomen psihic este
determinat în ultima instanţă, de acţiunea externă, dar
orice acţiune externă determină actul psihic numai
mijlocit, refractându-se prin însuşirile, stările şi
activitatea psihică a persoanei care este supusă acestei
acţiuni.
În definirea delicvenţei se consideră că este util să
pornim de la conceptul de maturizare socială.
Maturizarea socială are ca element definitoriu
capacitatea individului de a menţine un echilibru
dinamic între interesele sale şi interesele societăţii,
între nevoi şi aspiraţiile sale şi nevoile proiectele
societăţii.
Delincventul nu reuşeşte să-şi ajusteze conduita în
mod activ şi dinamic la cerinţele relaţiilor interpersonale
din mediul uman respectiv, datorită unui deficit de
socializare, determinat de perturbarea sau insuficienţa
produselor de asimilare a cerinţelor şi normelor
mediului sociocultural şi a produselor de acomodare la
aceste prin acte de conduită acceptabile din punct de
vedere social-juridic. Delicvenţă apare ca o tulburare a
structurării raporturilor sociale ale individului, tocmai
datorită insuficienţei maturităţi sociale. La majoritatea
delincvenţilor se manifestă un caracter disonant al
maturizării sociale şi al dezvoltării personalităţii.
Având în vedere ca maturizarea socială a individului
suferă influenţa nemijlocită a relaţiilor interpersonale şi
a climatului socio-afectiv existent în microgrupurile în
care trăieşte şi se dezvoltă, cauzele insuficienţei
maturizări sociale ale unor indivizi trebuie căutate în
perturbarea acestor relaţii în carenţele educative di
socio-afective din grupurile respective. Teoria
disocialităţii elaborată de R. Munchielli (1965), care
pune accent pe o serie de factori psihosociali în

explicarea delicvenţei juvenile şi se exprimă în:
 Neacceptarea colectivităţii, a societăţii;
 Falsă percepţie socială a celor din jur;
 Lipsa anticipării şi evaluării adecvate a
consecinţelor actelor comise;
 Respingerea rolului social ce i s-a acordat înainte
de a deveni delincvent şi pe care i-1 pretinde
colectivitatea.
Personalitatea preadolescentului se poate dezvolta
dizarmonic, în următoarele cazuri: în absenţa unei
învăţări necesare sau în condiţiile insuficienţei învăţări
(interiorizări) a normelor de conduită; în condiţiile unei
învăţări „pernicioase"; în cazul unei învăţări ineficiente
sau în condiţiile în care învăţarea este inaccesibilă.
T. Bogdan (1973) subliniază şi el necesitatea de a
încadra delicvenţă juvenilă în sfera devianţei sociale,
punând accentul pe acele carenţe educative care
provoacă acest tip de comportament cu risc [7].
Conceptul delincventă juvenilă este abordat, în
majoritatea clasificărilor care vizează comportamentul
uman sub unghiul evaluărilor normative, în cadrul mai
larg al devianţei.
Noţiunea de devianţă a fost elaborată de Sellin
(1938) care a studiat problemele complexe ale sociocrimino-genezei. Sellin definea devianţa ca ansamblul
comportamentelor îndreptate împotriva normelor de
conduită sau împotriva ordinii instituţionale. Merton
(1957) spunea că devianţa reprezintă ansamblul
comportamentelor disfuncţionale, ce ameninţă echilibrul
sistemului social [9].
Devianţele sunt de diferite naturi şi de diferite tipuri,
relaţionându-se cu fenomene de inadaptare sau de
dezadaptare socială.
Pentru înţelegerea fenomenului de delincvenţial, se
impune şi analiza diverselor universuri existenţiale şi
comportamentale ale preadolescenţilor ajunşi în derivă.
Unii „naufragiaţi sociali" pot fi victime ale unor
represiuni, persecutări politice sau religioase iar alţii pot
fi victime ale unor cataclisme naturale, ale războiului.
Mulţi dintre asemenea preadolescenţi, după un traseu
existenţial dissocial sau antisocial, posedă suficiente
resurse interioare pentru a deveni la o conduită
dezirabilă. Alţi preadolescenţi devin adevărate epave
sociale, inserându-se în viaţa grupurilor delinctogene,
chiar dacă la început au pornit doar de la vagabondaj.
Dar realităţile cotidiene arată că, sunt destul de fragile
frontierele trecerii de la acte dissociale (vagabondaj,
cerşetorie) la delicte grave (furt) şi foarte grave
(tâlhărie, viol, crimă).
În ultimele decenii numeroase lucrări, printre care şi
cea editată de Gialombardo (1972), abordează
comportamentul delincvenţilor minori în mod
diferenţiat, pornind de la premisa ca există numeroase
niveluri ale cauzelor şi ale manifestărilor caracteristice
inadaptări sociale şi devianţei, iar aceste niveluri sunt
structurate astfel:
A. Factori situaţionali devianţei la care
preadolescentul este expus acasă sau în mediul
extrafamilial: familie destrămată; disciplină neadecvată
(climat hiperpermisiv sau hiperpunitiv); vicii în familie;
situaţie materială deficitară, nesigură; grupuri
delictogene în vecinătate.

B. Probleme comportamentale care reprezintă un
mod specific de inadaptare la mediu, în raport cu vârsta
la care apar.
C. Atitudini disociale în care preadolescentul
descoperă reacţii subiective îndreptate împotriva
autorităţii, dar fără o înclinaţie serioasă spre agresiune:
izolare; anxietate; ostilitate.
D. Ieşirea de sub control, cu încălcarea unor norme
sau a unor standarde ale comunităţii printr-un
comportament dissocial moderat: inactivitate; fuga de
acasă; vagabondaj.
E. Încălcarea normelor şi legilor prin acte
antisociale grave şi foarte grave: furt; tâlhărie; viol;
omor [8,9].
Portretul psihologic și comportamental al
delincventului înglobează următoarele trăsături:
existenţă
marginală,
inactivitate,
parazitism,
respingerea valorilor morale, disociere între eul
personal şi cel social, absenţa orizontului temporal
existenţial şi resentimente contra societăţii. Toate aceste
trăsături sunt generatoare de comportamente
indezirabile, dissociale şi antisociale.
Factorii şi cauzele delincvenţei în structura
personalităţii sunt mai puţin generali, întotdeauna
concreţi şi legaţi de condiţiile şi evenimentele
existenţiale, de procesul educaţional, de modul specific
în care individul interacţionează cu colectivitatea.
Termenul „dificultăţi comportamentale" poate fi
explicat cu sensul de orice dificultăţi legate de
comportamentul preadolescenţilor în şcoală, indiferent
de cauza acestora. Deci, termenul nu se referă doar la
situaţiile de indisciplină, ci cuprinde şi dificultăţi de
natură socială, emoţională şi/sau legate de sănătatea
mentală, precum şi dificultăţi care îşi au originea în
situaţia socială sau familială a preadolescenţilor şi care
se reflectă în comportamentul problematic la şcoală și în
comunitate.
La baza acestor idei stau câteva convingeri
fundamentale:
 Comportamentul este un mijloc de comunicare
şi, atunci când este inadecvat, există o cauză. Dar
această cauză ţine de percepţia unui anume
preadolescent care, de multe ori, este diferită de propria
noastră percepţie asupra circumstanţelor şi cauzelor
exterioare. De aceea, o abordare eficientă este posibilă
numai în măsura în care noi reuşim să înţelegem
percepţia şi sentimentele preadolescentului.
 Comportamentul este strâns legat de contextul în
care apare. Ca urmare, considerarea tuturor aspectelor
contextuale este esenţială pentru rezolvarea problemelor
legate de comportamente neadecvate.
 Un comportament inadecvat manifestat la nivel
de grup de preadolescenţi reprezintă un aspect mult mai
grav decât un comportament inadecvat manifestat la
nivel individual. Manifestarea unui comportament
extrem este mult mai posibilă în cadrul unui grup. De
aceea, comportamentul inadecvat trebuie abordat cu
fiecare individ în cauză.
 Comportamentul inadecvat al preadolescenţilor
nu este de natură extraterestră. Din când în când, fiecare
dintre noi se comportă inadecvat, şi acest lucru ne poate
ajuta să înţelegem comportamentul inadecvat al
preadolescentului din perspectiva preadolescentului.
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Înţelegerea
perspectivei
preadolescentului
este
fundamentală pentru a determina o schimbare
comportamentală.
 De multe ori, anumite tipare de comportament
sunt reacţii /răspunsuri învăţate / însuşite din anumite
situaţii concrete. De exemplu, dacă un preadolescent
mic doreşte ca părinţii să-i dea ciocolată, dar aceştia
refuză, atunci preadolescentul începe să ţipe şi să se
agite nervos. Dacă ţipetele şi agitaţia nervoasă îi aduc
ciocolata, atunci preadolescentul învaţă foarte repede că
aceste manifestări îl duc la rezultatul dorit. Un
preadolescent de 15 ani deţine numeroase astfel de
răspunsuri însușite din anumite situaţii. Ca urmare,
pentru acei preadolescenţi cu cerinţe comportamentale
semnificative, progresul şi schimbarea se produc lent.
Ceea ce s-a învăţat în 15 ani este foarte greu de
schimbat în câteva luni. Dar „învăţul are şi dezvăţ", iar
acest lucru nu trebuie uitat de cei care simt că orice
încercare de a determina un comportament pozitiv pare
a fi fără speranţă.
 Comportamentul preadolescenţilor nu poate fi
controlat. Ceea ce putem face este să determinăm
contextul şi limitele care promovează un comportament
pozitiv şi reduc comportamentul inadecvat.
În concluzie, putem menționa că fiecare
preadolescent este unic, cu personalitate proprie şi tipar
de comportament individualizat. Nu există răspunsuri
simple. Dacă ar exista, le-am fi descoperit până acum.
Cuvintele lui Peter Sihastrul din secolul al 13-lea
„preadolescenţii de azi nu se gândesc la nimeni decât la
ei. Nu au pic de respect pentru persoanele mai în
vârstă." sunt la fel de actuale şi pentru foarte mulţi
dintre preadolescenţii din zilele noastre.
Principii ale managementului comportamentului
preadolescenţilor. Este de dorit ca şcolile să-şi dezvolte
modele proprii de intervenţie cu privire la dificultăţile
de comportament care să reflecte circumstanţele lor
particulare. Totuşi, considerăm utilă respectarea câtorva
principii care sunt esenţiale în activitatea cu
preadolescenţii care au dificultăţi legate de
comportament:
 Abordarea dificultăţilor comportamentale ale
unui preadolescent trebuie să înceapă cu o evaluare a
mediului în care apare comportamentul şi cu acţiuni de
remediere acolo unde evaluarea arată că acesta nu este
optim.
 Programele individualizate trebuie să fie
proporţionale cu dificultatea şi cât mai puţin intruzive.
 Abordarea dificultăţilor comportamentale ale
preadolescenţilor trebuie să fie adecvată, să atingă
obiectivele intervenţiei.
 Este recomandată înregistrarea atentă a naturii
dificultăţii, a acţiunilor întreprinse şi a rezultatelor
obţinute.
 Preadolescenţii trebuie implicaţi în programele
individualizate cât mai mult posibil.
 Trebuie să existe o consultare şi un parteneriat cu
părinţii preadolescentului.
 Este necesară recunoaşterea faptului că toate
persoanele care lucrează cu preadolescenţi pot avea, la
un moment dat în cariera şi activitatea lor, dificultăţi
legate de comportamentul preadolescenţilor. în aceste
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situaţii este necesar să se ceară asistenţă şi să se acorde
această asistenţă într-o manieră non-critică.
Putem concluziona că o familie disfuncţională, prin
structură, prin climat, prin stilul educativ, prin abuzuri
de tot felul generează disfuncţii la nivel psihologic şi de
structurare a personalităţii minorului acestea
constituindu-se, mai mult sau mai puţin, ca premise
pentru un comportament cu risc sau delincvent al
copilului şi adolescentului.
Cunoaștem că devierile de comportament ale
preadolescenților au fost clasificate în funcţie de mai
mulţi factori. D. Ozunu a alcătuit următoarea clasificare:
a. Devieri de comportament care ţin de constituţia
psihopatoidă - A copiilor care aparţin tipurilor de
perverşi, schizoizi, cicloizi, epileptoizi sau a
combinaţiilor acestor tipuri. Manifestările lor au cauză
organică şi sunt greu de tratat. Se recunosc după: lipsă
de afectivitate sau hiperactivitate, autism, amoralitate
sau labilitate morală accentuată, minciună, atitudini
obscene, tendinţe de a se constitui în bande etc.
b. Devieri de comportament ce ţin de modificările
structurii neuropsihice - Acestea sunt datorate unor
traumatisme cranio-cerebrale, unor boli infecţioase etc.
Se manifestă prin: nelinişte motorie, labilitate psihică,
negativism, isterie, refuz al sarcinilor de lucru, tendinţe
de chiul, vagabondaj, minciună ş.a. Sunt rare şi parţial
educabile.
c. Devieri de comportament datorate schimbărilor
negative din mediul fizic şi social - Din cauza carenţelor
mediului familial, a influenţelor negative ale prietenilor
etc.
d. Devieri de comportament ce ţin de schimbările
patologice produse şi în cazul individului, şi al
mediului - Sunt greu recuperabile.
În funcţie de sfera psihicului predominant afectată,
devierile de comportament se pot localiza astfel:
 în sfera relaţională - Copiii care refuză
comunicarea, fiind egoişti, capricioşi, respinşi de
colectiv. Aceşti copii fie sunt prea răsfăţaţi în familie,
fie sunt neglijaţi afectiv în familie. Ei afişează o
atitudine pesimistă sau criticistă.
 în sfera afectivităţii - Copiii irascibili sau total
pasivi. De obicei, ei au suferit traume psihice.
 în sfera dezvoltării intelectuale - Copiii ostili
învăţăturii, fără curiozitate pentru nou, cu retard
intelectual şi cu ritm lent de evoluţie. Ei au dese
conflicte cu părinţii, din aceste cauze, dar şi cu
profesorii şi colegii; obişnuiesc să chiulească, să mintă,
să fure, să consume alcool şi droguri.
 în sfera voliţională - Copilul încăpăţânat,
capricios, indisciplinat, dezordonat etc. Sunt urmări ale
tutelării excesive sau ale nesupravegherii copilului.
Tulburările de comportament pot fi uşoare (de
gradul I), mijlocii (de gradul II) sau grave (de gradul
III). Profesorii se confruntă, de obicei, cu tulburări de
conduită uşoare, care nu intră sub incidenţa juridicului,
dar în ultimul timp s-au răspândit şi abaterile severe de
conduită, care se vindecă mult mai greu, ca: furtul
repetat, vagabondajul, actele de tâlhărie, consumul
sistematic de alcool, de droguri, prostituţia ş.a.
Preocuparea psiho-pedagogilor de azi e în primul
rând de a preveni devierile de comportament, lucru mai
eficient decât terapia lor. Pentru a preveni, profesorul

are nevoie de cunoaşterea elevilor, a mediilor lor
familiale (spre exemplu, pentru a depista din timp copiii
orfani, pe cei abandonaţi, pe cei cu părinţi despărţiţi, pe
cei cu afecţiuni neuropsihice etc.), pentru a putea lua o
serie de măsuri.
De asemenea, el trebuie să anticipeze situaţiile de
inadaptare şi să le remedieze din timp. Iar dacă s-au
manifestat comportamente de inadaptare şcolară, trebuie
luate măsuri ca să nu se repete. Măsurile posibile sunt
următoarele:
- socioterapia şi psihoterapia familiei;
- plasarea preadolescentului în situaţii interpersonale
pozitive;
- consilierea spre alegerea unei profesii care să nu fie
în dezacord cu aptitudinile sau interesele elevilor;
- dacă e cazul, trimitere spre examen neuropsihiatric
şi endocrinologic;
- popularizarea legislaţiei penale, cu rol profilactic în
inducerea autocenzurii comportamentale.
Modalități de combatere a devierilor
comportamentale la preadolescenți:
În primul rând, este nevoie de relaţii adecvate,
echilibrate între elevi şi cadrele didactice. Este
importantă optimizarea comunicării dintre profesor elev, profesor (diriginte) - familie, îndrumarea elevilor
spre asistenţă psiho-pedagogică şi medicală. Părinţii
trebuie atraşi ca parteneri în prevenirea devierilor de
comportament ale copiilor lor, prin dezvoltarea
încrederii în posibilităţile acestora, în autocontrolul pe
care ei şi-l pot manifesta, în trăsăturile lor pozitive.
Pentru aceasta, profesorii au nevoie de urmarea unor
cursuri de perfecţionare (de psihologia copilului, de
sociologia familiei, de sociologia moralei, de
psihoterapie, de psihoterapie ortodoxă sau religioasă),
de înfiinţarea centrelor şi a cabinetelor de consultanţă
familială şi şcolară, mai ales pentru tratarea „elevilor problemă" (a celor cu tentative de suicid, a celor ce se
droghează etc.).
Să nu se uite faptul că elevul nu e un simplu „obiect"
ce poate fi manipulat la bunul plac al profesorilor, ci
este o persoană, sensibilă la influenţele exterioare.
Trebuie ţinut cont, în plus, şi de vârsta elevului.
Perioada cu frecvenţă maximă de manifestare a
conduitelor deviate este de la 10 - 11 la 14 - 15 ani,
pubertatea. În această etapă crizele de personalitate nu
trebuie să îngrijoreze, decât dacă sunt prelungite [4].
Trebuie să se aleagă sarcini de lucru pe cât posibil în
acord cu interesele şi aptitudinile reale ale elevilor şi să
se elaboreze metode şi procedee formative şi
diagnostice, încât elevul să se poată autocunoaşte,
autoevalua,
învăţa
creativ.
În mod concret, în sala de clasă profesorul poate recurge
la strategii diverse, pentru a evita sau a rezolva situaţiile
conflictuale rezultate din comportamentele deviante ale
elevilor. După Saunders, acestea sunt:

A. Strategii de evitare - Profesorul e tolerant,
glumeşte, pentru a evita conflictul; se preface, eventual,
că e bolnav. Aceste strategii nu pot fi folosite des, căci
profesorul îşi va pierde credibilitatea. Ele sunt utilizate
curent de profesorii din Occident, care sunt supuşi
permanent perspectivei conflictului. Ele sunt doar o
soluţie de moment, nu întotdeauna cea mai bună.
B. Strategii de diminuare - Prin acţiuni de amânare,
răspunsuri tangenţiale, care ignoră sursele principale de
conflict, în mod deliberat. Nici aceste strategii nu
rezolvă conflictul.
C. Strategii de confruntare - Ele sunt: de putere sau
de negociere. Cele de putere se ghidează după principiul
„Divide et impera" („fragmentează şi stăpâneşte"), adică
împărţirea grupului de elevi angajaţi în conflict sau a
situaţiei conflictuale. Sau se fac ameninţări care nu vor
fi puse niciodată în practică. De asemenea, se pot
promite recompense sau să se facă apel la tradiţia şcolii.
Cele de negociere: când elevii implicaţi în conflict
par dispuşi să accepte o soluţie raţională. Se pot folosi
trei procedee: compromisul, apelul la afiliere, pseudocompromisul [2].
Compromisul e riscant; poate fi un precedent, fiind
considerat de cele mai multe ori de către elevi ca o
dovadă de slăbiciune.
Apelul la afiliere înseamnă să se ceară elevilor neutri
la conflict să se disocieze de turbulenţi. Acesta se
recomandă numai în ultimă instanţă, pentru că afectează
relaţiile ulterioare dintre elevi.
Cercetătorii dau şi câteva sfaturi generale, în privinţa
unor situaţii conflictuale la clasă:
- Evitaţi confruntarea cu elevii în faţa clasei, căci ei
pot câştiga astfel noi aderenţi;
- Evitaţi orice ameninţare, mai ales pe cele care pot
fi percepute ca fizice;
- Optaţi pentru alternativa care dă câştig de cauză şi
profesorului, şi elevilor;
- Sfătuiţi elevul să vă descrie percepţia sa asupra
stării conflictuale, dar şi dumneavoastră explicaţi-i
propria percepţie asupra stării conflictuale respective
[3].
Concluzie. Trebuie să ţinem seama că nici o altă
etapă a vieţii nu cere mai multă înţelegere şi afecţiune
din partea adulţilor decât cea a adolescenţei (14 - 18/20
ani). Deşi ieşirea din conformismul infantil îmbracă
forma multor stridenţe, excentricităţi, nesupuneri, cu
timpul adolescentul va realiza penibilul situaţiei şi
faptul că doar integrarea e calea de emancipare şi
valorizare.
Să-l ajutăm, pentru aceasta, orientându-l spre
un ideal în viaţă, nu numai profesional, ci şi un ţel
duhovnicesc, spre împlinirea lui sufletească. Educaţia
religioasă poate ajuta foarte mult spre aplanarea acestor
comportamente
deviante,
supărătoare.
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REZUMAT
Familia constituie unitatea fundamentală a societății și mediul natural pentru creșterea și bunăstarea copilului.
Fiecare societate are un anumit sistem familial de reglementare a relațiilor dintre bărbați și femeile de vârstă matură și
dintre aceștia și copii, care se bazează pe relații sociale și biologice, având drept scop suprem pregătirea unei generații
viitoare, sănătoasă și temeinic educată, care să participe la dezvoltarea societății.
Comportamentul familial nu privește doar pe cei implicați în relațiile familiale. El prezintă interes pentru întreaga
societate dat fiind faptul că familia rămâne a fi factorul de bază în coeziunea unei societăți. În calitate de grup primar
fundamental familia urmărește scopuri cu profundă semnificație socială. În acest context este important să se cunoască
direcțiile principale în care se manifestă interacțiunea reciprocă dintre familie și societate. Astfel, pe de o parte : familia
este sursa proceselor demografice care, din punct de vedere cantitativ, determină reproducerea și dezvoltarea forței de
muncă, iar prin intermediul socializării interne, familia exercită, din punct de vedere calitativ, o influență puternică
asupra nivelului de dezvoltare fizică, intelectuală și morală a copiilor și tinerilor.
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SUMMARY
The family constitutes the fundamental unit of society and the natural environment for the growth and well-being of
the child. Each society has a certain family system for regulating the relationships between men and women of old age
and between them and children, which are based on social and biological relationships, with the supreme purpose of
preparing a future, healthy and thoroughly educated generation, to participate. at the development of the society.
Family behavior does not concern only those involved in family relationships. He is of interest to the whole society
given that the family remains the basic factor in the cohesion of a society. As a fundamental primary group, the family
pursues goals with profound social significance. In this context it is important to know the main directions in which the
mutual interaction between family and society is manifested. Thus, on the one hand: the family is the source of the
demographic processes that, from a quantitative point of view, determine the reproduction and development of the work
force, and through internal socialization, the family exerts, from a qualitative point of view, a strong influence on the
level of development physical, intellectual and moral of children and young people.
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Societatea în ansamblul ei exercită o puternică
influență educativă asupra individului, iar schimbările
survenite în personalitatea acestuia se răsfrâng în mod
firesc asupra grupului social din care face parte acest
individ – familia.
Cuvântul
„familie” este de origine latină și
înseamnă un grup de persoane unite prin relații de
filiație naturală. Psihologii consideră că familia este
mediul natural firesc , cel mai apropiat și necesar pentru
dezvoltarea și formarea personalității copilului .
Conform aprecierilor mai multor savanți în domeniul
pedagogiei , familia reprezintă un mic grup social , o
celulă elementară a societății, care are funcții biologice ,
psihologice, sociale, economice, culturale și educative.
De aici și specificul, dar și diversitatea relațiilor
interpersonale ce se stabilesc între membrii acestui grup
social. Familia este un produs al dezvoltării istorice,
Fiecărei formațiuni social-economice îi corespunde un
anumit tip de relații conjugal-familiale[1].
Familia se deosebește de alte grupuri sociale prin
forma de organizare, tipul relațiilor dintre membrii săi,
scopurile și valorile pe care le posedă și, desigur, care le
propagă. Familia este una dintre cele mai stabile forme
de comunități umane care asigură perpetuarea speciei,
evoluția și continuitatea vieții sociale. Ea a fost
considerată totdeauna și o sursă de creare a bunăstării,
presupunând participarea membrilor ei la activitățile
producătoare de venituri, sprijinul pe baza relațiilor de
rudenie, menținerea solidarității acestora.
Familia constituie unitatea fundamentală a societății
și mediul natural pentru creșterea și bunăstarea
copilului. Fiecare societate are un anumit sistem familial
de reglementare a relațiilor dintre bărbați și femeile de
vârstă matură și dintre aceștia și copii, care se bazează
pe relații sociale și biologice, având drept scop suprem
pregătirea unei generații viitoare, sănătoasă și
temeinic educată, care să participe la dezvoltarea
societății.
Familia a fost definită de Claude Levi-Strauss ca un
grup, având la bază căsătoria, alcătuit din soț, soție și
copii născuți în acest cadru, pe care îi unesc drepturi și
obligații morale, juridice, economice și sociale. Ei au
obligații și aspirații comune și se ocupă de creșterea
copiilor cărora le asigură nu numai existența materială,
ci și un climat favorabil afectiv și moral [2].
Sociologul american Thomas Burch susține că
persoanele care trăiesc în aceeași locuință, indiferent
dacă sunt sau nu rude, sunt considerate ca membri ai
aceleiași unități familiale.
Din perspectivă sociologică, familia poate fi definită
ca un grup social constituit pe baza relațiilor de
căsătorie, rudenie, membrii grupului împărtășind
sentimente, aspirații și valori comune. Din această
perspectivă, familia este un grup primar în care
predomină relațiile directe, informale, nemediate.
Calitatea de grup primar nu semnifică absența normelor
și a reglementărilor. Dimpotrivă. Familia este unul
dintre grupurile primare cu cea mai mare
responsabilitate normativă.
Din perspectivă juridică, familia este un grup de
persoane între care s-au stabilit un set de drepturi și
obligații, reglementat prin legi și alte acte normative.
Aceste norme stabilesc modul de încheiere a căsătoriei,

paternitatea, drepturile și obligațiile soților, relațiile
dintre părinți și copii, modul de transmitere a moștenirii.
S-au identificat patru caracteristici sistematice ale
familiei:
 interdependența familiala;
 menținerea unor legături selective;
 adaptabilitate la inițierea schimbărilor;
 performanțele familiei.
Familia asigură necesitățile fizice, emoționale și
spirituale ale membrilor săi, are responsabilitatea
îngrijirii copiilor, favorizează comunicarea între
membrii săi, dar totodată trebuie să fie capabilă să
asigure și relații sociale în afara familiei, relații
responsabile cu comunitatea, capacitatea de a se ajuta pe
sine, dar și de a accepta ajutorul celorlalți, flexibilitate
în distribuirea rolurilor și funcțiilor , respectul mutual
pentru individualitatea fiecărui membru, loialitate, spirit
de cooperare în cadrul familiei și în afara ei, flexibilitate
și adaptabilitate în situații de criză. Familia, ca matrice
pentru adulți și copii trebuie să aibă capacitatea de
suport (emoțional și financiar), să asigure securitatea
membrilor, să îi poată încuraja în inițiativele lor sau în
situații limită.
Familia reprezintă un ansamblu de relații sociale
reglementat prin norme juridice sau prin norme sociale
difuze. Relațiile din cadrul familiei pot fi reduse la
câteva categorii principale:
 relații între soți (parteneri) reglementate prin
căsătorie sau prin consens;
 relații între părinți și copii (între ascendenți și
descendenți);
 relații între descendenți (între copiii aceluiași
cuplu);
 relații de rudenie între membrii cuplului familial
și alte.
În orice societate familia s-a distins ca grup specific,
caracterizat printr-o puternică sudură internă și presiuni
externe. Forțele interne care unesc familia sunt
sentimentele puternice și atașamentul emoțional al
soților, precum și al părinților, copiilor, respectul
reciproc, solidaritatea, alte atitudini care rezultă din
satisfacerea reciprocă a nevoilor personale emoționale,
năzuința spre intimitate și altele [3].
În această ordine de idei, sociologul polonez M.
Szepanski apreciază că în majoritatea societăților
legătura internă apare pe baza atașamentului emoțional,
a dorinței sexuale, deci printr-o puternica coeziune
sentimentală, la care, desigur, se va adăuga și o
împletire de dependențe rezultate din funcțiile
economice, sociale și culturale, din îndatoririle față de
copii, față de părinți etc. Dacă, însă, această coeziune
emoțională dispare, dacă sentimentele reciproce dintre
parteneri diminuează până la dispariție, familia
funcționează numai în virtutea unor interese materiale,
care alterează relațiile dintre soți. O asemenea situație
atrage după sine modificări în relațiile dintre parteneri,
dintre părinți și copii, grupul pierzând din intimitatea și
specificitatea sa.
Diferențele de cultură și educație își pun serios
amprenta asupra vieții de familie. Familia încurajează
acele comportamente și atitudini acceptate de societate
în care această cultură este încadrată. Familia se
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individualizează în raport cu alte grupuri sociale și prin
stilul propriu de viață pe care îl practică, prin limba,
normele, obiceiurile, valorile specifice poporului și
clasei sociale cărora îi aparține. Transmiterea din
generație în generație a normelor și a valorilor
dezirabile, a modelelor proprii de conduită , ca și a unor
particularități ale exercitării rolurilor de către membrii
grupului, conferă comunității familiale un statut aparte.
Familia creează un mediu cultural propriu, menține
continuitatea culturală , transmițând moștenirea
culturală. Din aceste aprecieri se poate deduce rolul
social al familiei în transmiterea culturii și, prin aceasta,
importanța ei în formarea personalității indivizilor.
O semnificație deosebită prezintă și modul în care
familia se raportează la celelalte instituții sociale, la
societate în ansamblul ei și modalitățile prin care ea
contribuie la socializarea, pregătirea și integrarea
efectivă în munca a tuturor celor valizi. Familia se află
în permanență racordată la realitățile sociale; ea nu
poate fi independentă de multiple fenomene și procese
ce caracterizează societatea la un moment dat.
Henri Stahl afirmă în mod plastic: „Familia nu
poate și nu trebuie să rămână indiferentă la tot ceea ce
se întâmplă dincolo de viața ei personală, dincolo de
ușa simbolică ce o desparte de restul lumii” [4].
Comportamentul familial nu privește doar pe cei
implicați în relațiile familiale. El prezintă interes pentru
întreaga societate dat fiind faptul că familia rămâne a fi
factorul de bază în coeziunea unei societăți. În calitate
de grup primar fundamental familia urmărește scopuri
cu profundă semnificație socială. În acest context este
important să se cunoască direcțiile principale în care se
manifestă interacțiunea reciprocă dintre familie și
societate. Astfel, pe de o parte : familia este sursa
proceselor demografice care, din punct de vedere
cantitativ, determină reproducerea și dezvoltarea forței
de muncă, iar prin intermediul socializării interne,
familia exercită, din punct de vedere calitativ, o
influență puternică asupra nivelului de dezvoltare fizică,
intelectuală și morală a copiilor și tinerilor.
Rețeaua socială a unei persoane este compusă din
indivizi care „contează” în viața acelei persoane
(Cochran și Niego, 2002). Cercetătorii care studiază
impactul rețelelor sociale fac distincție între diferite
tipuri de sprijin social pe care indivizii din cadrul unei
rețele sociale i-l pot oferi unei persoane.
 Sprijinul emoțional se referă la exprimarea
empatiei și a unor încurajări care inspiră încredere și
care ajută o persoană într-o perioadă de descurajare sau
de griji.
 Sprijinul instrumental constă într-o formă de
ajutor concret, de obicei la treburile casnice sau în
îngrijirea copilului.
 Sprijinul informațional se referă la sfaturi sau
informații.
 Sprijinul de tovărășie constă în ocaziile de
implicare în activități plăcute împreună cu alți adulți –
de exemplu, a merge la film sau a juca un meci.
 Sprijinul material se referă la oamenii care pot
oferi ajutor financiar sau alt tip de sprijin material în
perioadele dificile.
 Sprijinul social ajută și la construirea unor
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strategii eficiente pentru a face față dificultăților și
problemelor. Cercetările au descoperit că accesul unui
părinte la niște rețele sociale bogate și satisfăcătoare
poate fi limitat de factori socio-economici ca, de
exemplu, venitul familiei, experiențele educaționale ale
părinților și nivelul profesional [5].
Cercetătorii au identificat patru moduri în care
sprijinul social este benefic pentru familii (Crockenberg,
1988). În primul rând, sprijinul poate diminua nivelul de
stres din viața unui părinte. Sfaturile legate de creșterea
copiilor și sprijinul material oferă o ușurare a greutăților
zilnice care altfel s-ar putea acumula, luând proporții
copleșitoare. Un părinte copleșit de stres este mai puțin
probabil să fie un părinte eficient. Un alt mod în care
sprijinul social ajută este amortizarea intensității cu care
părintele resimte efectele adverse ori evenimentele
stresante. O zi grea, frustrantă poate fi făcută să pară
mai acceptabilă datorită tovărășiei și sprijinului
emoțional oferite de un prieten sau de un membru al
familiei. Iarăși, reducerea stresului din viața unui părinte
îmbunătățește capacitatea de a-și îndeplini rolul de
părinte într-un mod competent.
Accesul părinților la rețele sociale pozitive a fost
asociat cu multe rezultate pozitive în dezvoltarea
copiilor, printre care fericirea în sânul familiei, abilități
sociale mai bune în ceea ce privește relațiile cu cei de
vârsta lor și dezvoltarea unor prietenii pozitive cu alți
copii. În plus,copiii beneficiază atât din punct de vedere
emoțional, cât și cognitiv în urma contactelor regulate
cu membrii unei rețele receptive și pe care se pot baza.
Membrii adulți ai rețelei le pot oferi copiilor ieșiri, de
exemplu, vizite în parc sau la grădina zoologică, precum
și ocazii de a se implica în activități cotidiene, asemenea
grădinăritului sau gătitului – toate în contextul unei
relații calde și grijulii [6].
Părinții care primesc sprijin emoțional de la alții tind
mai mult să simtă că oamenilor le pasă de ei, lucru care
adesea are ca rezultat o capacitate mai mare de a-i
încuraja pe alții, inclusiv pe propriii copii. Studiile
asupra rețelelor sociale ale părinților arată că sprijinul
emoțional, sfaturile cu privire la creșterea copiilor și
ajutarea la îngrijirea acestora sunt deosebit de utile
pentru tinerii părinți, în special când este vorba despre
un părinte singur, divorțat sau separat (Cochran și
Niego, 2002; Weinraub et al., 2002). În special femeile
care declară că au acces la sprijin cu îngrijirea copiilor
oferit de membrii rețelei sociale au interacțiuni mai
marcat pozitive cu copiii lor, sunt mai calde cu ei din
punct de vedere emoțional și mai sensibile la nevoile
lor. Pe parcursul istoriei, rolul educativ al familiei a fost
deseori obiect al numeroaselor controverse. Familia
reprezintă „nucleul instrumental fundamental al
structurii sociale mai largi , în sens că toate celelalte
instituții depind de influența acesteia”, precum afirmă
W. Goode.
Viziunea de ansamblu asupra strategiei dezirabile de
abordare a educației părinților o datorăm UNESCO
care, în programul Educație pentru toți, a schițat
direcțiile de acțiune, a desemnat resursele care pot fi
folosite, prioritățile și obiectivele acestui demers.
Cuvântul „familie” este de origine latină și
înseamnă un grup de persoane unite prin relații de
filiație naturală. Psihologii consideră că familia este

mediul natural firesc, cel mai apropiat și cel mai necesar
pentru dezvoltarea și formarea personalității copilului.
Conform aprecierilor mai multor savanți în domeniul
pedagogiei (Grebenikov LV., 1986; Harcev A.G., 1985;
Narly C., 1996; etc.), familia reprezintă un mic grup
social, o celulă elementară a societății, care are funcții
biologice, psihologice, sociale, economice, culturale și
educative. De aici și specificul dar și diversitatea
relațiilor interpersonale ce se stabilesc între membrii
acestui grup social.
Familia este un produs al dezvoltării istorice.
Fiecărei formațiuni social-economice îi corespunde un
anumit tip de relații conjugal-familiale.
Familia a fost definită de Claude Levi-Strauss ca un
grup, având la bază căsătoria, alcătuit din soț, soție și
copiii născuți în acest cadru, pe care îi unesc drepturi și
obligații morale, juridice, economice și sociale. Ei au
obligații și aspirații comune și se ocupă de creșterea
copiilor cărora le asigură nu numai existența materială,
ci și un climat favorabil afectiv și moral [7].
Sociologul american Thomas Burch susține că
persoanele care trăiesc în aceeași locuință, indiferent
dacă sunt sau nu rude, sunt considerate ca membri ai
aceleiași unități familiale.
Conceptul educație familială este utilizat în special
de psihologi, pedagogi și specialiști în intervenție
socială ca A. Berger, B. Adler, E. Stănciulescu, M.
Henripin, V. Stern, V. Bunescu E. Macovei.
Familia asigură necesitățile fizice, emoționale și
spirituale ale membrilor săi, are responsabilitatea
îngrijirilor copiilor, favorizează comunicarea între
membrii săi, dar totodată trebuie să fie capabilă să
asigure și relații sociale în afara familiei, relații
responsabile cu comunitatea, capacitatea de a se ajuta pe
sine, dar și de a accepta ajutorul celorlalți, flexibilitate
în distribuirea rolurilor și funcțiilor, respectul mutual
pentru individualitatea fiecărui membru, loialitate, spirit
de cooperare în cadrul familiei și în afara ei, flexibilitate
și adaptabilitate în situații de criză. Familia, ca matrice
pentru adulți și copii trebuie să aibă capacitatea de
suport (emoțional și financiar), să asigure securitatea
membrilor, să îi poată încuraja în inițiativele lor sau în
situații limită.
Familia reprezintă un ansamblu de relații sociale
reglementat prin norme juridice sau prin norme sociale
difuze. Relațiile din cadrul familiei pot fi reduse la
câteva categorii principale:
 relații între soți (parteneri) reglementate prin
căsătorie sau prin consens;
 relații între părinți și copii (între ascendenți și
descendenți);
 relații între descendenți (între copiii aceluiași
cuplu);
 relații de rudenie între membrii cuplului familial
și alte [8].
Strategii de educație a familiei presupun
dezvăluirile finalităților și a conținuturilor (valori,
atitudini, moduri de a gândi și moduri de a face etc.),
proceselor educative în care actorii sunt membrii
familiei (părinți/copii).
Caracteristicile principale ale familiei, importante
pentru dezvoltarea socio-individuală a copilului,sunt
următoarele:

 este primul grup social în care copilul exersează
comportamente sociale și se descoperă pe sine;
 oferă climatul de siguranță afectivă, necesar
dezvoltării comportamentelor personalității, atât la
vârstele mici, când este determinat, cât și mai târziu,
când constituie un factor de echilibru și compensare în
rezolvarea problemelor sociale;
 este primul mediu de creștere și dezvoltare pe
plan intelectual, motivațional, afectiv, estetic, moral;
 reprezintă întâiul model de comportamente
sociale viitoare;
 reprezintă legătura biologică de bază a
individului;
 este cadrul de dezvoltare a personalității și
posibilitatea valorizării individuale, datorită încărcăturii
afective care leagă membrii ei;
 face legătura între trecut și viitor.
Părinții, manifestând interes pentru copiii lor, ar
putea juca un rol educativ specific, în pofida crizei
contemporane a autorității paterne. O realitate atestată și
în republica noastră este complexitatea rolului matern și,
în același timp, locul secundar al rolului patern. Această
stare de lucruri încercăm s-o explicăm prin analiza
rolurilor educative sub aspectele descrise de către
Kellerhals:
1. reglarea directă a comportamentului copilului (
încurajarea, supravegherea igienei, controlul temelor
etc.);
2. comunicarea ( schimb de informații, confidențe,
opinii);
3. cooperarea și participarea la activitățile comune
(distracții, ieșiri, interese, preferințe comune etc.).
Multe dificultăți de exercitare a rolurilor educative
în familii sunt generate de cauzele definite prin termenii
prezența bunicilor în familie, absență paternă,
deprivare paternă, lipsă de responsabilitate paternă.
Majoritatea cercetărilor contemporani își focalizează
atenția mai degrabă pe calitatea relației părinte-copil,
decât pe structura și organizarea familiei.
Profilul psihologic al membrilor grupului familial
influențează chiar și condițiile materiale de trai ale
familiei. Lipsa de disciplină în cadrul unei familii,
instabilitatea în muncă, lipsa de inițiativă, anumite vicii
etc. sunt cauze care pot influența gradul de păstrare a
igienei, curățeniei ,starea sanitară în familie, factori de
care depinde funcționalitatea normală a acesteia.
Profilul psiho-social influențează relațiile între
membrii familiei : dintre soți, dintre părinți și copii,
dintre tineri și vârstnici, precum și funcțiile sociale ale
familiei. Psihosociologia colectivă a membrilor grupului
familial se formează prin sinteza mai multor factori,
dintre care menționăm, în primul rând, starea materială
a familiei – factor esențial în formarea conștiinței
grupului familial. Un alt factor care influențează
psihologia colectivă a familiei îl reprezintă seria de
evenimente care constituie istoricul grupului familial
respectiv, evenimente în cadrul cărora rolul cel mai
important revine relațiilor familiei cu societatea la
diferite etape ale evoluției sale [9].
Conștiința comună a grupului nu reprezintă o simplă
sumă a cunoștințelor individuale ale membrilor familiei,
ci înglobează numai ceea ce este comun tuturor
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acestora, lăsând de o parte elementele caracteristice
fiecărui individ care-l deosebesc de ceilalți. Desigur,
opinia unitară poartă amprenta particularităților tuturor
indivizilor care alcătuiesc grupul familial. Conștiința
comună cuprinde învățămintele trase din experiența
comună a grupului familial, învățăminte concretizate în
tradițiile familiei, în anumite norme de conduită stabilite
ca model față de evenimentele, bune sau rele, prin care
trece familia. Conștiința comună cuprinde cerințele
comune de bunuri materiale și culturale, deci cerințele
comune ale tuturor membrilor familiei. De asemenea,
conștiința comună înglobează imaginea ideală a
grupului familial despre sine, ca grup. Această imagine
se exteriorizează în comportamentele grupului respectiv
și se manifestă sub formă de stil al fiecărei familii. Stilul
include, pe de o parte normele comportamentale ale
familiei, rezultate din maniera caracteristică a
membrilor grupului familial de a se raporta unul la altul,
iar, pe de altă parte, metodele specifice utilizate în
rezolvarea conflictelor interpersonale , care apar în
cadrul unui grup familial sau altui.
Fiecare familie are stilul său propriu care o
diferențiază de altele, conferindu-i ceea ce numim
personalitate proprie a familiei respective, grup familial.
Astfel, de pildă, există familii în care membrii grupului
manifestă o permanentă bună dispoziție, sunt loiali și
ironici, evitând orice conflict între ei, rezolvând
oarecum relațiile reciproce la un nivel superficial care
evită conflictele deschise. În alte familii, dimpotrivă
membrii grupului sunt angajați în discuții și certuri
permanente, își aruncă unul altuia anumite acuzații, nu
cedează nici unul în fața celuilalt, trăiesc, deci, într-o
stare de tensiune și de conflicte, deschis manifestate.
Pentru alte familii este proprie încercarea de a menține
relațiile reciproce la un nivel intelectual, rațional,
discuțiile „logice” reprezentând principalul mijloc de
exprimare a sentimentelor negative ale membrilor
grupului familial. Stilul general al familiei, ca un grup,
nu este experimentat în mod egal de fiecare membru al
ei izolat, ci numai de membrii grupului atunci când se
află în situația de grup. Stilul unei familii nu poate fi
apreciat prin observarea comportamentului unui singur
membru al familiei, oricât de îndelungată ar fi această
observare. Stilul este o caracteristică a grupului familial
întreg și poate fi apreciat numai prin observarea
îndelungată a tuturor membrilor familiei respective.
În concluzie putem menționa faptul că principalele
modalități de apreciere a conștiinței unui grup familial
sunt: cunoașterea aprofundată a istoricului familiei;
cunoașterea condițiilor materiale de existență ale
familiei; cunoașterea relațiilor sociale intrafamiliale și
extrafamiliale.
Necesitățile de bază ale copilului.
Deși nevoile individului uman, așa cum au fost
descrise de Maslow, sunt valabile și pentru copil, vom
particulariza aceste nevoi, subliniind importanța
prioritară a unora în cazul copilului. Pe de altă parte,
între aceste nevoi, în funcție de vârsta copilului , apare o
schimbare a importanței rolului. O nevoie care a fost la
o anumită vârsta în prim-plan trece pe un plan secund, o
alta luându-i locul. Ele rămân însă toate importante pe
întreaga perioadă a copilăriei. Un părinte bun va
întâmpina prin abilitățile lui nevoile de bază ale
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copilului, astfel încât acesta va putea crește ca un adult
normal, adaptabil, capabil de o viață independentă și de
a fi la rândul său părinte.
Necesitățile (nevoile) de bază ale copilului sunt de
fapt o particularizare, la vârsta copilăriei, a eternelor
nevoi umane formulate de Maslow și alți autori [10].
●Dragoste și securitate. Este o nevoie permanentă
în copilărie, dar la vârstă mică este cea mai importantă.
Prin această nevoie copilul se leagă de mamă, tată, de ai
lui, adică își construiește atașamentul. De măsura în care
va fi satisfăcută această nevoie va depinde calitatea
viitoarelor relații sociale ale adultului: cu colegii, cu
prietenii, în propria lui familie. Această nevoie este
condiția dezvoltării unei personalități sănătoase. Dacă
este împlinită de către părinții copilului, acesta își
dezvoltă abilitatea de a reacționa și a răspunde la
dragostea care i se dă și, mai târziu, de a deveni un
părinte iubitor. Dragostea îl face pe copil să se simtă în
siguranță cu ai lui. La dragoste însă trebuie să se adauge
și ordinea. Ordinea vieții familiei care face ca lucrurile
să fie predictibile și să aibă continuitate. Unul dintre
teoreticienii asupra traumei, Bruce Perry arată că
dezvoltarea și funcționalitatea normală a creierului au
nevoie de continuitate, predictibilitate și dragoste. Viața
stabilă a familiei, cu continuitate în trecut, prezent și
viitor, dă copilului șansa construirii unei identități clare.
Nevoia de dragoste este împlinită de relații calde și
afectuoase ce se formează imediat după naștere. Prin
aceste relații – inițial cu mama și treptat cu un cerc tot
mai mare de persoane – copilul își conturează
identitatea și devine conștient de sine. În dragostea
părinților, copilul este acceptat și valorizat
necondiționat, indiferent de sex, aparențe, abilități sau
personalitate. Această dragoste este dăruită fără
solicitarea unei compensații, unei reciprocități. Cel mai
puternic impact al acestei relații de afecțiune se produce
asupra sinelui. Aprobarea și acceptarea din partea
celorlalți sunt esențiale pentru dezvoltarea autoacceptării și auto-aprobării.
Nevoia de securitate se împlinește prin stabilitatea
relațiilor familiale, prin atitudini și comportamente
constante și predictibile din partea părinților. Securitatea
este oferită de un spațiu și figuri familiare, precum și de
o rutină bine cunoscută. Imediat după naștere, ceea ce
este nou, necunoscut, neașteptat (și aproape totul intră în
această categorie) poate fi considerat înspăimântător sau
periculos.
Dezaprobarea este interdependentă de copil ca o
retragere temporară a afecțiunii și este simțită înainte de
formarea limbajului, datorită comunicării nonverbale.
Dezaprobarea – pentru început din partea mamei, apoi și
cea venind de la alte persoane care contează emoțional
pentru copil – creează o stare de anxietate. Se formează
astfel - încă din pruncie – cea mai eficientă și simplă
motivație a copilului de a răspunde la așteptările
celorlalți.
●Nevoia de experiențe noi, de stimulare. Această
nevoie condiționează dezvoltarea inteligenței copilului;
așa cum hrana bună calitativ și cantitativ condiționează
dezvoltarea fizică, experiențele sunt condiția dezvoltării
mentale, cognitive, a copilului. Jocul și limbajul sunt
cele mai importante activități ale copilului, în sensul
trăirii de experiențe noi, căci teoria lui Csikszentmihayli

ne arată că dezvoltarea plenară a individului are loc în
starea de curgere, de maximă satisfacție și implicare în
sarcină. Aceasta este caracteristica jocului. Jocul aduce
o bucurie în implicarea totală a copilului într-o realitate
decupată de interesul său de moment. Acest interes
poate aparține vârstei – de exemplu, pe la cinci-șase ani
este fascinat de scrisul pe perete – sau poate fi o
particularitate a copilului. Dacă este o particularitate și
va fi bine girată de către părinți, poate duce la
dezvoltarea unor înclinații și chiar talente. Din studiile
care s-au făcut asupra traumei a rezultat că creierul
funcționează cu potențial maxim doar în stare de
relaxare. Iată o explicație a importanței jocului și a
experiențelor trăite în stare de joc de către copilul aflat
în dezvoltare. În joc, copilul explorează lumea și își
dezvoltă mecanismele de coping cu situațiile
provocatoare ale realității. Din aceste experiențe de
cunoaștere a lumii, copilul își dezvoltă lumea lui
internă, care este o reflectare a celei externe,
impregnată, colorată cu sentimente trăite în momentul în
care a descoperit-o. Această lume internă ne face atât de
deosebiți, atât de unici în modul de a percepe și
reacționa la situații, evenimente, persoane, obiecte ale
realității. Această lume internă, populată de conceptele
noastre, ne face să fim fiecare în parte un întreg univers,
niciodată deplin descifrabil și cunoscut de către ceilalți.
De aici pot veni anumite neînțelegeri, dar și farmecul
descoperirii celuilalt, cu totul diferit de tine. Suntem cu
toții purtătorii acestei lumi interne, internalizate, care
este cu atât mai bogată cu cât în copilărie și mai târziu,
în viață, am avut parte de mai multe experiențe și
descoperiri pe un fundal emoțional de bucurie.
Dar calitatea experiențelor copilului, cognitiv și
afectiv, depinde de calitatea adultului care îi asistă
experiențele. O mamă care este veșnic speriată de aceea
ce i se poate întâmpla copilului, o educatoare cu o
atitudine severă și intoleranță față de curiozitățile
copilului, o învățătoare care crede că toți copiii trebuie
să învețe același lucru și să aibă aceleași performanțe
vor îngusta șansele de experiență și cunoaștere întru
bucurie a lumii acesteia. Entuziasmul, interesul,
receptivitatea adulților fată de încercările copilului sunt
contagioase, la fel ca și rigiditatea, îngustimea, lipsa de
interes și blazarea, care sting gustul și pofta copilului de
a cunoaște lumea, ca pe un dar pe care l-a primit la
naștere și care îi aparține. Copilul își găsește răspunsul
în capacitatea de a explora, de a descoperi. O dată
apărut interesul pentru ceea ce este nou, el devine sursa
de motivare a altor explorări și – astfel – a învățării.
Jocul și limbajul sunt principalele modalități prin care
copilul poate sa-și satisfacă această nevoie. Folosindule, el descoperă lumea și învață să se adapteze la ea.
Demersul este aplicabil atât pentru lumea obiectivă
(exterioară) , cât și pentru lumea subiectivă, pentru autodescoperirea interioară [11].
●Nevoia copilului de a fi apreciat și de a-i fi
recunoscute capacitățile. Dacă mai târziu, la vârsta
adultă, o activitate dusă la bun sfârșit conține în ea
însăși răsplata, la început, pentru a deveni încrezător în
posibilitățile lui, copilul are nevoie de încurajări și
răsplăți. Aceste răsplăți sunt utile și pentru a depăși
dificultățile și posibilele conflicte care apar în perioada
dezvoltării. Încurajările adultului și exprimarea unor

exigențe rezonabile față de copil sunt esențiale în
socializarea acestuia din urmă. Adultul va formula
așteptări care să permită copilului trăirea succesului în
urma unui efort depus. Desigur, aceasta presupune ca
adultul să cunoască bine capacitățile copilului, căci nu
pentru toți copiii de aceeași vârstă sunt posibile
rezolvări ale acelorași tipuri de sarcini. Abilitatea
copilului depinde și de starea de moment a copilului,
precum și de nivelul de dezvoltare la care se află el.
Recompensa pe care o dă adultul, prin care
recunoaște meritele copilului, este importantă pentru
stima de sine a copilului, dar și pentru atitudinea față de
sarcini și față de efort. Această recunoaștere a meritelor
copilului trebuie făcută în special față de efortul depus
de copil, și nu atât față de rezultat. Căci răsplătirea
rezultatului , și nu a efortului, va dezvolta la copil
tendința de a vâna cu orice preț rezultatul și de a
disprețui efortul. Copil fiind, va copia pentru a lua note
bune; adult fiind, va aprecia locul de muncă unde nu va
face nimic și va câștiga un salariu mare. Toți copiii
dispun de un potențial de învățare pe care școala îl poate
stimula, recunoscând și apreciind eforturile copilului,
sau pe care îl poate transforma în dezabilități de
învățare, sancționând mereu eșecurile copilului și
comparându-l mereu cu succesele altor copii. Poate că
această nevoie a copilului, mai mult decât celelalte,
solicită respectul adultului față de copil [12].
Un copil care este respectat de către părinți va crește
cu sentimentul valorii și a respectului de sine și conduita
lui de viață va fi în limitele acestui respect. El nu va
putea avea deviante, căci respectul pe care l-a resimțit în
afară este acum lege în inima lui, iar el nu va putea face
decât acele lucruri care îl vor face să se respecte și să se
simtă respectat. Trecerea de la copilul neajutorat la
adultul autodeterminat se realizează și prin cunoașterea
bucuriei și apoi trăirea nevoii de succes. Se realizează
un proces de auto-modelare pornind de la exemplele pe
care copilul le identifică din rândul persoanelor
importante pentru el. Educatorii (profesorii) joacă un rol
deosebit de important.
●Nevoia de responsabilități. La o anumită vârstă,
aceasta devine o nevoie de bază a copilului. Prin
satisfacerea acestei nevoi se dezvoltă autonomia
copilului. Mai întâi copilul învață să se îngrijească
singur: să mănânce, să se spele, să se îmbrace.
Responsabilitățile cresc pe măsură ce copilul crește și îi
dau acestuia sentimentul puterii lui, al libertății în
acțiunile proprii. Crescând astfel, la maturitate el va
putea accepta responsabilități și pentru alții, pentru cei
care depind de el. Asumându-și responsabilități pe
măsura capacităților lui, copilul învață în același timp
regulile, tiparul după care se face un anumit lucru, ceea
ce este permis și ceea ce nu este permis. Adultul îi va
atribui responsabilități și îl va asista la realizarea lor,
dând copilului libertatea de a decide, iar când decizia nu
a fost corectă, de ași asuma consecințele.
Familia este importantă la începutul acestui proces
de responsabilizare a copilului. Dar și școala este de
maximă importanță în acest proces de dezvoltare a
copilului. În școală poate fi formată atitudinea de
cooperare între copii în rezolvarea sarcinilor sau,
dimpotrivă, atitudinea de competiție. Experimentele au
demonstrat că acele școli care cultivă mai degrabă
127

cooperarea între copii decât competiția și care nu
utilizează pedeapsa corporală au cele mai mici incidente
de violență și delicvență la copii, păstrându-și în același
timp un bun nivel academic. Copilul are nevoie de
câștigarea și recunoașterea treptată de către ceilalți a
independenței sale. Școala are - și de această dată – u rol
important. Care trebuință este cea mai importantă ?
Aproape fiecare teorie majoră a personalității a propus o
unică trebuință, privită ca fiind importantă decât
celelalte. Pentru Freud – ca și pentru majoritatea
teoreticienilor învățării – a fost principiul plăcerii sau
nevoia de maximizare a plăcerii și reducere la minim a
durerii. Pentru Bowlby și teoriile relaționării față de
obiect nevoia de relaționare a fost fundamentală. Pentru
Rogers și psihologia fenomenologică, menținerea
coerenței și a sistemului conceptual a reprezentat nevoia
determinantă. Pentru Allport și Kohut a existat nevoia
dezvoltării stimei (respectului) de sine. Toate aceste
teorii fac referire la nevoi fundamentale, dar păcătuiesc
prin nerecunoașterea importanței altora [13].
Nevoile sunt văzute ca fiind constructe
motivaționale care au o componentă afectivă și care
determină ce este important pentru o persoană și ce va
încerca să obțină aceasta. Atunci când o nevoie este
împlinită, produce afecte pozitive; când ea nu își găsește
răspunsul, se instalează frustrarea și o stare emoțională
negativă. Similar, nevoile de bază influențează achiziția
de scheme descriptive despre sine și lume și scheme
motivaționale cu privire la ceea ce trebuie făcut pentru a
obține răspunsul adecvat nevoii sau pentru a evita
frustrarea. Percepția, și nu realitatea, este cea care
determină modul în care un eveniment influențează o
credință.
●Nevoile de bază, fiziologice ale copilului. La
vârsta mică, adultul răspunde în totalitate de cunoașterea
și îndeplinirea lor de către copil. Copiii malnutriți,

calitativ sau cantitativ, pot dezvolta anumite
caracteristici, unele chiar ireversibile. Reversibilitatea
unor consecințe ale malnutriției copilului este
condiționată în special de durata malnutriției, dar și de
caracteristica afectată. Căci un copil care este plasat
într-un mediu bun, înainte de împlinirea vârstei de doi
ani, luat dintr-un mediu în care a fost prost hrănit, are
toate șansele de a-și reface potențialul de sănătate fizică
și mintală, dar va rămâne de regulă mai mic de statură.
Atunci când copilul este mic, adultul este expertul care
știe de ce are el nevoie. Mai târziu însă, copilul poate să
ceară ceea ce are nevoie și rolul adultului devine unul
ghid, îndrumându-l pe copil prin informații corecte. Mai
târziu, devine un rol de partener, când părintele și
copilul se zbat pentru un scop comun, pentru
satisfacerea nevoilor comune și poate a întregii familii.
Greșelile pe care le fac adulții în satisfacerea
nevoilor copilului pot distorsiona dezvoltarea lui.
Consecințele sunt grave și sunt plătite atât de indivizi,
cât și de societate în ansamblu. Tensiunile intolerabile
dintre indivizi au la origini dureri, pericole, traume pe
care le-au trăit în copilărie. Mai târziu, acestea se
manifestă simptomatic prin: luptă sau fugă, atac sau
renunțare, generate de mecanisme defensive mai puțin
dezirabile. Tratarea cu agresivitate, ca și supraprotejarea
copilului sunt greșeli ale adulților prin care nevoile
emoționale, sociale, intelectuale ale copilului pentru o
dezvoltare normală sunt neglijate. Închisorile, spitalele
de boli mintale, școlile de corecție sunt pline de indivizi
care nu au avut parte de respect și dragoste în copilăria
lor. Șomerii cronici și neadaptații „provin” din aceleași
copilării nefericite. Reacțiile celor rejectați în copilărie
sunt de furie, frică, ură, lipsă de interes și
responsabilitate față de ceilalți, instabilitate în relații și
incapacitatea unor relații mutuale satisfăcătoare.
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REZUMAT
Termenul „integrativ”, așa cum este folosit în abordarea noastră a psihoterapiei integrative, îmbracă mai multe
semnificații. În principal, se referă la procesul de integrare a personalității, ceea ce include ajutorul oferit clienților
pentru a deveni conștienți și pentru a asimila conținuturile stărilor lor ale Eului, fragmentate si fixate, într-un Eu
neopsihic integrat, în vederea unei dezvoltări de sine care să reducă nevoia de recurgere la mecanismele de apărare și la
scenariul de viață și care să propună o reangajare în viață, în relații sociale și într-o viață plină de contact. Acest proces
presupune crearea unui întreg: să faci în așa fel încât aspectele Eu-lui pierdute, inconștiente și nerezolvate, să facă parte
dintr-un Sine coeziv. Scopul lucrării este de a oferi o vedere comprehensivă asupra psihoterapiei integrative, utilă celor
aflaţi în căutarea unui posibil domeniu de specializare psihoterapeutică. Sunt prezentate principalele
metode
de
integrare (integrarea eclectică, asimilarea teoretică şi integrarea teoretică) împreună cu câteva exemple de abordări
integrative - generale sau focalizate asupra unor disfuncţii specifice. Sunt trecute în revistă dovezile ştiinţifice asupra
eficienţei metodelor integrative şi sunt prezentate câteva concluzii legate de avantajele şi riscurile utilizării metodelor
integrative pentru practicienii debutanţi.
Cuvinte-cheie: terapie integrativă, integrare eclectică, integrare teoretică, integrare asimilativă.
PROFESSIONAL TRAINING FROM THE PRISM OF INTEGRATIVE PSYCHOTHERAPY
COJOCARU Aurelia,
PhD in psychology,
Dean of Psychology and Social Assistnce Department,
University of European Studies of Moldova

SUMMARY
The term "integrative", as it is used in our approach to integrative psychotherapy, has many meanings. Mainly, it
refers to the process of integrating personality, which includes the help offered to clients to become aware and to
assimilate the contents of their ego states, fragmented and fixed, in an integrated neopsychic self, with a view to selfdevelopment which to reduce the need for recourse to the defense mechanisms and the life scenario and to propose a reengagement in life, in social relations and in a contact-filled life. This process involves the creation of an integer: to
make the aspects of the lost, unconscious and unresolved self, part of a cohesive self. The aim of the paper is to give a
comprehensive view of the integrative psychotherapy, useful for those seeking a possible specialization in the area of
psychotherapy. The main integration methods (eclectic integration, theoretical assimilation and theoretical integration)
are presented, together with some examples of integrative approaches - general or focused on specific dysfunctions.
Scientific proofs of the efficacy of integrative methods are reviewed and some personal conclusions regarding the
advantages and the risks of using integrative methods for beginner practitioners are drawn.
Key words: integrative psychotherapy, eclectic integration, theoretical integration, assimilative integration.
Atunci când vorbim despre practicarea psihoterapiei
integrative,
conceptul
de
relație
terapeutică
interpersonală și în contact este premisa centrală.
Ancheta, armonizarea și implicarea constituie metodele
unei psihoterapii bazate pe relație și orientată spre
contact. Definirea celor opt nevoi inerente unei relații și
descrierea atitudinilor terapeutice corespondente. Baza
teoretică a psihoterapiei integrative include conceptele
de Stări ale Eului, de transfer, de Sistem de Scenarii, de
contact și de întrerupere a contactului, cât și sensul
relațiilor interpersonale [1]. Psihoterapia integrativă ia
în considerare numeroase abordări ale funcționării
umane: psihodinamică, centrată pe client, behavioristă,
terapie familială, terapia Gestalt, terapia corporală
influențată de Reichieni, terapia fondată pe teoriile
relație-obiect, pe teoria psihanalitică a Sinelui, pe lângă
Analiza Tranzacțională, care reprezintă soclul principal
al teoriei și a metodei noastre.
Fiecare dintre aceste viziuni oferă o explicație
valabilă a funcționării și a comportamentului psihologic
și fiecare dintre ele este pusă în valoare, când este
integrată selectiv în celelalte.
Norcross (2005) sintetizează cele mai importante
motive care au determinat apariţia acestei mişcări:
proliferarea tehnicilor terapeutice din ce în ce mai
diverse şi variate, apariţia tehnicilor de terapie pe

termen scurt, direcţionate pe probleme specifice,
oportunităţile oferite de tehnici diferite pentru terapia
cazurilor dificile dar şi dezvoltarea unei reţele
profesionale în domeniul integrativ.
Rihacek si Danelova (2015) au analizat elementele
autobiografice a 15 psihoterapeuţi recunoscuţi, cu
experienţă semnificativă în domeniu, provenind iniţial
din diferite curente teoretice şi care au abordat
integrarea psihoterapeutică conform unor modele
personale. Aceştia sunt: din cadrul orientării
psihodinamice L. S. Benjamin, M. E. Eagle, J. M.
Rhoads, G. Stricker şi P. L. Wachtel, din domeniul
cognitiv-comportamental H. Fensterheim, I. E. Fodor,
A. J. Goldstein, A. A. Lazarus si M. J. Mahoney iar din
cadrul curentului experenţial L. E. Beutler, A. C.
Bohart, L. S. Greenberg, L. Jacobs şi B. E. Wolfe.
Analiza a relevat existenţa câtorva categorii de motive
care stau la baza nevoii de integrare : empirismul
(nevoia de revizuire şi completare a teoriilor pe măsura
confruntării cu realitatea cazurilor practice), atitudinea
ştiinţifică (necesitatea adoptării unor metode cu
eficienţă dovedită ştiinţific chiar dacă nu se încadrau în
curentul terapeutic original), “umilinţa” terapeutică
(acceptarea unicităţii fiecărui caz şi nevoia de a ieşi din
limitele curentelor clasice pentru a respecta nevoile
clienţilor), ineficacitatea percepută (în multe cazuri
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restrângerea metodelor la cele provenind dint-un singur
curent fiind inadecvată cazurilor practice), nevoia de
înţelegere şi de congruenţă a psihoterapeuţilor
(incorporarea de noi concepte în propriile abordări
terapeutice ducând la o mai bună comprehensiune şi de
aici la confortul personal al psihoterapeutului cu o
abordare mai complexă Principalele căi prin care se
realizează integrarea în domeniul terapeutic sunt :
(a) Eclectismul tehnic, constând în selectarea
terapiei adecvate pe baza dovezilor eficienţei practice
dovedite, fără accent pe o unificare la nivel teoretic.
(b) Integrare asimilativă, prin adăugarea la corpul
principal teoretic al unei orientări de metode şi concepte
provenit din alte orientări.
(c) Integrare teoretică, prin reunirea elementelor
diferitelor direcţii de psihoterapie într-un cadru
conceptual mai larg.
Tendinţa spre integrare se accentuează în ultima
perioadă, între 16 si 40% din cercetările publicate după
2000 în revistele de prestigiu fiind dedicate integrării
diferitelor arii de psihoterapie, în special cele
psihodinamică, cognitiv-comportamentală, umanistă,
interpersonală, behavioristă (Norcross, 2005) [2].
Tendinţa înspre integrare, apărând astfel lărgirea ariei
de tehnici şi metode folosite, spre o complexitate
teoretică şi practică.Abordarea include strategii clar
definite de a permite clienților să îşi dezvolte noi
modalităţi de organizare a evenimentelor şi a
comportamentului.
Pe baza analizei mai multor abordări teoretice legate
de schimbare, Goldfield şi Padawer (1982) au subliniat
anumite strategii clinice comune care se regăsesc în mai
multe scoli de gândire, surprinzând astfel aspectul
integrativ al tratamentului. Acești factori comuni au fost
identificați şi constau în facilitarea alianței terapeutice,
utilizarea încurajării şi a inducerii speranţei, întărirea
conştientizării experienţelor semnificative.
Utilizarea acestor factori comuni îl ghidează pe
terapeutul integrativ către un nivel strategic, unde este
capabil să intervină fără a fi limitat de curentele unei
anumite şcoli de gândire, întrucât cerinţele particulare
ale cazului tratat îl determină să utilizeze anumite
metode. De exemplu, încurajarea clientului spre
conştientizare poate include orientarea către gânduri,
sentimente, dorinţe, acţiuni sau impactul asupra
celorlalţi, sau alte metode teoretice asociate diverselor
abordări
terapeutice
(psihodinamic,
intervenția
interpersonală, proceduri comportamentale).
Cadrele de referinţă teoretice ale reprezentanţilor
acestor cercetări sunt de diverse tipuri (Lazarus, 1976;
Garfield, 1980; Beutfer, 1983); ceea ce au totuşi în
comun este faptul că alegerea şi combinarea metodelor
de tratament sunt bazate pe cât posibil pe cercetarea
empirică şi sunt fondate din punct de vedere raţional.
Integrarea eficientă implică tehnici de prelevare din
diverse abordări. Pentru a împrumuta selectiv este
necesară, aşa cum aminteam în rândurile anterioare, o
bază solidă într-o paradigmă.
Eforturile integratoare sunt sisteme cuprinzătoare
care includ o întreagă gamă de abordări sub o singură
umbrelă şi promovează ca fundament de experienţă
umană o gamă largă de aspecte în acest sens. Unul
dintre dezavantajele acestor abordări cuprinzătoare este
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că acestea cer mai mult de la terapeuţi, ei trebuind pe
lângă munca depusă să gestioneze tendinţa de a renunţa
prea repede şi de a apela la schimbarea strategiei.
Exemplele concepute să optimizeze înţelegerea
reprezintă modele terapeutice care aleg ideile cheie ce
apar în diferitele şcoli de terapie şi care sunt conectate
cu principii cuprinzătoare, acestea fiind denumite
metacadre. În mod practic aplicarea metacadrelor spre
exemplu în terapia de familie este concepută în termenii
eliberării constrângerilor, la orice nivel, împiedicând
familia de la rezolvarea problemelor acesteia. Un alt
model este cel al terapiei integrative centrată pe
problemă. Când metacadrele extrag elementele cheie
din diferitele teorii într-o nouă sinteză, terapia
integrativă centrată pe problemă încorporează o
varietate de abordări fără să încerce să le combată [3].
Exista deja o paletă largă de abordări integrative ale
psihoterapiei. Câteva dintre acestea sunt prezentate în
continuare, fără ca lista sa fie considerată nici pe departe
exhaustivă.
a. Lazarus (2005) propune terapia multimodală, ca
metodă derivată din eclectismul tehnic. Pornind de la
ideea ca fiinţele umane au ca dimensiuni discrete
(moduri)
comportamentele,
afectele,
senzaţiile,
imaginile mentale, cognițiile, relaţiile interpersonale şi
biologicul (cunoscute sub acronimul BASIC ID, după
iniţialele în limba engleză), terapia multimodală îşi
propune adresarea tuturor acestor componente (fată de
terapiile “clasice” de tip ABC din teoria cognitivă, care
se referă doar la afecte, comportament şi cogniţii). In
domeniul comportamental (B, behavior) terapia
multimodală caută să evidenţieze comportamentele
dezadaptive şi să găsească alternative ale acestora. In
privinţa afectelor (A) are loc focalizarea pe emoţiile
predominante (pozitive/negative) şi pe influenţa
afectelor negative asupra celorlalte moduri. Sunt luate in
considerare senzaţiile (S) negative (tensiune, tremurat,
dureri cronice) dar şi cele plăcute (vizuale, tactile,
auditive, gustative, olfactive, erotice) şi modul în care
acestea pot fi valorificate în terapie.
Imaginile mentale, I (imaginea de sine, fanteziile
persoanei dar şi flash-back-uri ale experienţelor
traumatice sau neplăcute) sunt evidenţiate alături de
cogniţii (C) - atitudinile, valorile, credinţele şi opiniile
persoanei, credinţele iraţionale sau disfuncţionale,
schemele de gândire automate care acţionează disruptiv.
Ultimele două elemente sunt cele interpersonale (I) şi
cele farmacologice-biologice (D, drugs) - sănătatea
fizică, dieta, greutatea, somnul, activitatea fizică,
medicaţia, abuzul de alcool sau de droguri. In opinia lui
Lazarus (2005) este nevoie de evidenţierea întregului
spectru de elemente cuprinse în BASIC ID, deoarece în
multe cazuri problemele dezadaptative cu care pacientul
se prezintă la psihoterapie au rădăcini mai adânci decât
cele aparente şi impun abordarea multilaterală. In plus,
pacientul poate rezista iniţial unui anume tip de
abordare (bazat pe cogniţii sau pe emoţii) ceea ce
impune flexibilitate terapeutică [4].
In orientarea terapiei, Lazarus (2005) recomandă
utilizarea ca ghid a rezultatelor SPI (Structural
Inventory Profile) care permite evidenţierea importanţei
acordate de client elementelor BASIC ID, deoarece
diferenţele semnificative în ceea ce priveşte SPI între

terapeut şi client pun sub semnul întrebării eficienţa
terapiei. Persoanele intră în terapie cu problematici
explicite legate fie de un singur mod (furie, tensiune,
dureri rezultate din somatizare, comportamente
nedorite, etc.) fie de mai multe moduri. Aceste
probleme "de start" sunt adresate mai întâi, dar
terapeutul trebuie să avanseze treptat spre toate celelalte
moduri, folosind tehnici din toate domeniile
psihoterapiei [5].
Terapia multimodală nu propune tehnici noi ci oferă
un cadru de referinţă căruia să i se subsumeze alegerea
strategiei terapeutice în legătură cu un anume mod sau
ansamblu de moduri, pornind de la ideea că majoritatea
problemelor
psihologice
sunt
multifaţetate,
multistratificate şi au determinare multiplă. Metoda
propusă de Lazarus este multimodală în ceea ce priveşte
tehnicile de identificare a problemelor, şi nu limitativă
în ceea ce priveşte alegerea tehnicilor terapeutice:
uneori este posibil (dar nu obligatoriu) ca toate tehnicile
utilizate să aparţină aceluiaşi curent terapeutic, cerinţa
fiind însă ca tehnicile utilizate să fie adaptate clientului
(respectiv inventarului BASIC ID al acestuia).
b. STS (Systematic Tratment Selection) - Alegerea
sistematică a metodei terapeutice (Beutler et all, 2005)
este tot o metodă derivată din eclectismul tehnic şi
porneşte de la observaţia că există dovezi că mai multe
tipuri de terapie conduc la aceleaşi rezultate, ceea ce
însemnă că efectele depind în mare măsură de factori ce
nu ţin de tehnica de lucru ci mai degrabă de relaţia
client-terapeut dar şi de la faptul că există diferenţele
între ceea ce clinicienii consideră a fi important în
declanşarea schimbărilor pe de-o parte şi direcţiile spre
care se orientează cercetarea, pe de altă parte (ultima
fiind focalizată mai
degrabă spre metode tehnice şi pe diagnostic, fără a
lua în considerare nevoile pacientului şi interacţiunea
pacient-terapeut).
STS este un model de planificare a terapiei care ia în
considerare pacientul, terapeutul, relaţia terapeutică
precum şi interacţiunea dintre acestea, având ca
principiu de bază selectarea acelui tip de terapie care se
potriveşte cel mai bine unui anume client particular,
indiferent de rădăcinile teoretice ale metodei. Etapele
planificării sunt: (a) stabilirea specificului pacientului
(complexitatea problemei, cronicitatea acesteia,
disfuncționalitățile rezultate, stilul de coping, nivelul de
rezistenţă, nivelul de distress); (b) determinarea
contextului
terapiei:
intensitatea,
modalitatea
(psihoterapie însoţită sau nu de medicaţie), formatul (de
grup, individuală de familie); (c) stabilirea factorilor
care conduc la optimizarea relaţiei pacient-terapeut
(stilurile directive nefiind utile pacienţilor cu rezistenţă
înaltă la terapie, pentru care de multe ori se potrivesc
mai bine abordările de tip paradoxal) şi (c) alegerea
individualizată a tratamentului cel mai potrivit pentru
pacient: dacă nivelul de distress este redus, motivaţia
pacientului este modestă iar tehnicile focalizate pe
emoţii pot creste gradul de motivaţie; pe de altă parte, în
cazul pacienţilor cu nivel ridicat de distress tehnicile de
distragere sunt recomandate [6].
In ceea ce priveşte procesul schimbării (procesul
terapeutic) se aplică doua categorii de principii:
principii de baza şi principii de optimizare. Principiile

de bază sunt acelea aplicabile indiferent de metoda
terapeutică aleasă: informarea pacientului asupra
modului în care acesta poate profita la maxim de terapie
şi importanţa adecvării intensităţii terapiei la nivelul de
distress al pacientului. Principiile de optimizare se
referă la individualizarea unei terapii pentru un anumit
client: stabilirea unei relaţii pacient-terapeut bazată pe
acceptare, respect, colaborare, încredere, având în
vedere că personalitatea terapeutului este un factor
mediator important al schimbării, atenţia acordată
efectului negativ al comportamentului evitant al
pacientului, selecţia tratamentului în funcţie de stilul de
coping al pacientului (metodele directive fiind adecvate
pacienţilor cu coping extern), alegerea unei terapii care
să nu inducă rezistenţa la client şi reducerea nivelului de
rezistenţă existent în momentul prezentării la terapie,
reducerea la niveluri moderate a distressului emoţional
al clientului în procesul psihoterapeutic, susţinerea
răspunsului emoţional pozitiv până la diminuarea
elementelor problematice, recunoaşterea faptului că
schimbările pozitive se produc în special când terapia
conduce la noi comportamente şi stiluri adaptative care
înlocuiesc comportamentele problematice. In tot
procesul terapeutic, un accent deosebit este pus pe
relaţia pacient-terapeut, care trebuie sa fie bazată pe
încredere, suport emoţional, evitarea ostilităţii,
negativismului, criticii sau intoleranţei.
c. Abordarea transteoretică (Prochaska şi
Diclemente, 2005) este o metodă de integrare teoretică
ce porneşte de la ideea că integrarea diferitelor terapii
poate avea loc mai degrabă la un nivel intermediar între
acela al teoriei şi cel al metodelor terapeutice, păstrând
insight-urile celor mai importante ale diferitelor sisteme
de psihoterapie, fără a încerca reducerea acestora la un
numitor comun (fapt care ar duce la inerenta sărăcire a
acestora) şi oferind răspunsuri la întrebările practice
rezultate din domeniul clinic (cu renunţarea la aspectele
nepractice, oricâtă "eleganţă" teoretică ar avea acestea).
Această abordare se bazează pe utilizarea de cercetări
comparative şi alternative la cercetările bazate pe o
singură teorie urmărind să găsească un set de principii şi
constructe suficient de comprehensive încât să includă
dimensiunile esenţiale ale psihoterapiei [7].
Atingerea acestor scopuri se face prin studierea
procesului schimbării, a stadiilor acestuia, a
argumentelor pro şi contra schimbării şi a nivelului
schimbării.
Procesul schimbării reprezintă "o serie de activităţi
realizate sau experienţe interioare ale unui individ care
conduc la modificarea modului de gândire, a
comportamentului sau emoţiilor legate de o problemă
specifică" (Prochaska şi Diclemente, 2005). Procesele
prin care se realizează schimbarea sunt: conştientizarea,
auto-eliberarea, eliberarea socială, contra-condiţionarea,
controlul stimulilor, auto-reevaluarea, reevaluarea
mediului,
managementul
crizelor,
relaţii
de
întrajutorare, eliberarea de dramă (in sensul de
experienţă afectivă). Majoritatea terapiilor clasice
folosesc doar câteva din aceste tehnici, în timp ce o
abordare trans-teoretică ar permite lărgirea numărului de
instrumente de terapie.
Stadiile
schimbării
sunt:
precontemplarea,
contemplarea, pregătirea, acţiunea şi menţinerea
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acţiunilor/stării post-schimbare. Fiecare din aceste stadii
implică atât o perioadă de timp cât şi un set de acţiuni
necesare. De exemplu precontemplarea şi contemplarea
implică conştientizare şi reevaluarea mediului,
contemplarea şi pregătirea implică auto-reevaluare,
acţiunea impune auto-eliberare şi contra-condiţionare în
timp ce în etapa de menţinere sunt importante controlul
stimulilor şi contra-condiţionarea. Nivelul de
conştientizare de către client al beneficiilor schimbării
este diferit în fiecare etapă a schimbării iar lipsa
evidenţierii clare a acestora este o sursă de rezistenţă la
psihoterapie. Studiile au arătat că majoritatea clienţilor
în stadiul de contemplare tind să renunţe la terapie în
timp ce aceasta este foarte utilă celor aflaţi în etapa de
acţiune. De asemeni, de multe ori clientul nu este
conştient de beneficiile schimbării sau nu diferenţiază
între beneficiile pentru sine şi cele pentru cei din jur,
cele afective de cele comportamentale, etc.
Nivelurile schimbării se referă la ierarhia
problemelor psihologice: simptome sau probleme
situaţionale,
cogniţii
dezadaptative,
conflicte
interpersonale, conflicte de familie şi conflicte
intrapersonale. Sistemele clasice de psihoterapie atribuie
cauza problemelor numai unuia sau a două din aceste
niveluri, dat pentru o psihoterapie de succes este necesar
să fie stabilit clar nivelul de unde pornesc problemele,
iar acest nivel să fie stabilit de comun acord între
terapeut şi client. Autorii prezintă un tablou sintetic al
tehnicilor de psihoterapie utilizabile: aceste tehnici vin
din toate curentele terapeutice existente, dar sunt
aplicate diferenţiat, în funcţie de stadiul şi nivelul
schimbării (de exemplu interviul motivaţional în etapele
de
precontemplare
şi
contemplare,
terapiile
comportamentale şi de expunere în etapele de acţiune şi
menţinere) dar şi de tipul de conflicte cu care se
confruntă clientul (terapie interpersonală, strategică,
structurală, gestaltică, etc.).
O atenţie deosebită se dă rolului terapeutului, care se
modifică pe parcursul stadiilor schimbării: în etapa de
contemplare terapeutul trebuie să interpreteze rezistenţa
clientului nu ca pe o rezistenţă la terapie ci ca pe o
rezistenţă la schimbare, rolul principial fiind de a ajuta
clientul în explorarea problemelor. In etapa de
contemplare este nevoie de a da timp clientului pentru a
explora problemele, fără însă ca această etapă sa devină
cronică. Terapeutul are rolul de a evidenţia avantajele şi
costurile schimbării. In etapa de acţiune rolul
psihoterapeutului devine mai activ, mai formal,
urmărind în special creşterea încrederii în sine însuşi a
clientului. In ultima etapă, de menţinere, terapeutul
devine un consultant ocazional, cu rolul de a releva
unele puncte dificile, pacientul preluând progresiv
controlul propriei schimbări.
Rolurile psihoterapeutului în CAT sunt de a ajuta
clientul să îşi definească clar disfuncţiile, de a găsi
unelte conceptuale care să permită recunoaşterea
disfuncţiilor şi să permită auto-reflectarea acurată, de a
explora amintirile şi emoţiile apărute în urma
reformulării problemelor clientului, de a ajuta clientul să
reziste presiunilor în ceea ce priveşte procesele
disfuncționale şi să exploreze noi căi de gândire şi
acţiune şi de a oferi o relaţie de respect ce poate fi
internalizată de către client.
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e.
Integrarea
Asimilativă
cognitivcomportamentală (Castonguay et all, 2005) porneşte de
la ideea că terapia nu reprezintă o “vindecare”
definitivă, deoarece şi după încheierea procesului
terapeutic viaţa pune persoana în situaţii care vor
declanşa vulnerabilităţi. In aceste condiţii scopul
terapiei este acela de a ajuta clientul să achiziţioneze
stiluri de coping eficace, care îi vor permite să facă faţă
unor evenimente viitoare. Deoarece tehnicile cognitiv
comportamentale nu sunt totdeauna suficiente pentru a
permite achiziţia unor moduri eficace de a managera
diferitele dificultăţi, metoda urmărește încorporarea în
terapia cognitiv-comportamentală (CBT) de elemente
focalizate pe răspunsul emoţional (explorarea emoţiilor
şi exprimarea acestora) şi pe relaţiile interpersonale
(pattern-uri de ataşament, relaţii dezadaptative,
dificultăţi în cuplu).
Psihoterapia Integrativă:
- Pune în prim plan abordările particulare și
combinate în tratarea diverselor probleme.
- Acordă prioritate factorilor comuni tuturor
genurilor de psihoterapie.
- Pune un accent deosebit pe o atitudine de respect,
bunătate, onestitate și egalitate cu privire la
personalitatea clientului.
- Afirmă importanța asigurării unui mediu potrivit,
în care creșterea și vindecarea pot avea loc într-un
spațiu intersubiectiv, creat împreună de către client și
terapeut.
- Este utilizată ca formă de intervenție individuală,
de grup (familie sau cuplu) și în grup. Formarea în
psihoterapie integrativă include module de dezvoltare
personală și formare teoretică cu multiple aplicații
practice. Numeroşi psihoterapeuţi în practică aplică
elemente din diferite teorii psihoterapeutice şi
construiesc strategia de intervenţie în funcţie de nevoile
specifice ale fiecărui client. O idee fundamentală a
psihoterapiei integrative constă în faptul că toate
formele de terapie sunt eficiente și au adus domeniului
resurse utile prin cercetări științifice, teorii, metode,
tehnici și proceduri de lucru ce vin în sprijinul
dezvoltării umane și tratamentului spre însănătoșire.
- Promovează flexibilitatea și integrarea în modul de
abordare al problemelor. De asemenea se bazează pe
principii ce conduc la construirea și menţinerea unui
standard de excelenţă în serviciile oferite clienților şi în
pregătirea profesională [8].
PRACTICA PSIHOTERAPIEI INTEGRATIVE
ÎN ROMÂNIA. Psihoterapia integrativă este o abordare
aplicată de un număr tot mai mare de specialiști în
domeniu la nivel european și internațional. Abordarea
integrativă promovată de Institutul Român de
Psihoterapie Integrativă (IRPI) are la bază teoriile
psihanalitice, umaniste și cognitiv-comportamentale.
In cadrul IRPI este prezentă Comunitatea
Psihoterapeuţilor Integrativi Practicieni ce are peste 200
de membrii cu activităţi profesionale de succes in
filialele: Bucureşti, Constanţa, Baia Mare, Satu Mare,
Timişoara, Piteşti, Craiova. Specialiștii sunt autorizați
de Colegiul Psihologilor din Romania și certificați de
Federația Română de Psihoterapie și îndeplinesc
standardele de formare și de practică profesională
internaționale conform Asociației Europene de

Psihoterapie.
Psihoterapia integrativă este utilizată ca formă de
intervenție individuală, de grup (familie sau cuplu) și în
grup. Formarea în psihoterapie integrativă include
module de dezvoltare personală și formare teoretică cu
multiple aplicații practice. Numeroşi psihoterapeuţi în
practică aplica elemente din diferite teorii
psihoterapeutice şi construiesc strategia de intervenţie în
funcţie de nevoile specifice ale fiecărui client. O idee
fundamentală a psihoterapiei integrative constă în faptul

că toate formele de terapie sunt eficiente si au adus
domeniului resurse bune prin cercetări științifice, teorii,
metode, tehnici si proceduri de lucru ce vin in sprijinul
dezvoltării umane si tratamentului spre însănătoșire.
Psihoterapia integrativa promovează flexibilitatea si
integrarea în modul de abordare al problemelor. De
asemenea se bazează pe principii ce conduc la
construirea si menţinerea unui standard de excelenţă în
serviciile oferite clienților şi în pregătire profesională
[9].
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MANAGEMENTUL DEZVOLTĂRII CARIEREI PROFESIONALE CA DIMENSIUNE A EDUCAŢIEI
PERMANENTE
DAVIDESCU Elena,
Doctor în pedagogie,
catedra Psihologie şi Asistenţă socială, USEM
REZUMAT
Locul de muncă şi prezenţa unei persoane pe piaţa muncii nu sunt întâmplătoare; de la primele studii în domeniu,
realizate acum mai bine de 100 de ani, până la abordările recente, dezvoltarea carierei şi succesul sau eşecul în
integrarea pe piaţa muncii au fost relaţionate cu procese complexe legate de dezvoltarea personală, valorile sociale şi
culturale, dinamica economică şi performanţa profesională. Locul de muncă trebuie să armonizeze competenţele
personale, profesionale şi sociale ale unei persoane cu cerinţele realizării performante a sarcinilor incluse în fişa
postului, pentru susţinerea profitului instituţiei. De aceea, managementul dezvoltării carierei profesionale este extrem
de necesară atunci când dorim să integrăm pe piaţa muncii persoane care sunt la începutul carierei, nu au experienţă în
accesul pe piaţa muncii, ori au o cunoaştere redusă a propriilor competenţe sociale şi profesionale şi le relaţionează
deficitar cu ocupaţiile existente pe piaţa muncii.
Cuvinte-cheie: carieră, dezvoltare, carieră profesională,competenţă, competenţe profesionale.

MANAGEMENT OF PROFESSIONAL CAREER DEVELOPMENT AS A DIMENSION OF PERMANENT
EDUCATION
DAVIDESCU Elena,
Doctor of Pedagogy,
Department of Psychology and Social Work,
University of European Studies of Moldova
SUMMARY
The workplace and the presence of a person in the labor market are not accidental; from the first studies in the field,
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conducted more than 100 years ago, to recent approaches, career development and success or failure in labor market
integration have been related to complex processes related to personal development, social and cultural values,
economic dynamics and professional performance. The workplace must harmonize the personal, professional and social
competences of a person with the requirements of performing the tasks included in the job description, in order to
support the profit of the institution. Therefore, the management of professional career development is extremely
necessary when we want to integrate into the labor market people who are at the beginning of the career, have no
experience in accessing the labor market, or have a limited knowledge of their social and professional skills and it is
poorly related to the occupations on the labor market.
Key words: career, development, professional career, competence, professional skills.
Actualitatea temei abordate. Fiecare persoană are
o istorie profesională pe care am putea-o desemna prin
termenul general de carieră. Există un acord
cvasiunanim al cercetătorilor că astăzi carierele sunt
mult mai variate şi mult mai puţin previzibile ca în
trecut. Organizaţiile sunt uneori obligate să-şi modifice
dimensiunile, obiectivele, strategiile, structurile, fapt
care afectează în mod direct diferitele tipuri de profesii
şi de cariere. La rândul lor, indivizii au început să se
implice din ce în ce mai mult în propria lor formare şi
evoluţie, ceea ce se repercutează asupra funcţiilor
organizaţiilor. Din moment ce carierele se află la
intersecţia aspiraţiilor indivizilor cu particularităţile
lumii muncii sau lumii organizaţionale, probleme cu o
mare rezonanţă şi gravitate încep să se prefigureze:
alegerea carierei poate fi redusă la simpla opţiune a
individului pentru tipul de ocupaţie care i-ar „plăcea”
sau ea este mult mai complexă, presupunând moduri
avansate de gândire ale individului, chiar niveluri înalte
ale conştiinţei lui?; succesul în carieră se defineşte în
raport cu normele şi constrângerile sociale acceptate de
organizaţii sau în raport cu sine, cu abilităţile
personale?; se mai justifică utilizarea conceptului de
carieră care implică, în esenţă, efortul de a controla
viitorul, în condiţiile în care lumea muncii este atât de
flexibilă, dinamică şi nesigură?
A învăţa să înveţi şi a te formezi continuu sunt
condiţiile educaţiei permanente. Ideea educaţiei
permanente nu este nouă, consideră cercetătoare F.
Orşan „necesitatea permanenţei educaţiei în plan
individual şi istoric fiind intuită de mult timp, în primul
rând de la clasicii pedagogiei tradiţionale. Încă din
secolul al XVII-lea, Jan Amos Comenius (1592-1670)
afirma în lucrările sale că „tota vita schola est” –
reflecţie teoretică, pe care realitatea obiectivă, practica,
specialiştii şi ştiinţa. Potrivit lui Sorin Cristea „educaţia
permanentă” reprezintă o direcţie de evoluţie a
activităţii de formare-dezvoltare a personalităţii care
vizează integrarea structural-funcţională a tuturor
conţinuturilor generale.
Educaţia permanentă este procesul de perfecţionare
a dezvoltării personale, sociale şi profesionale pe durata
întregii vieţi, în scopul îmbunătăţirii calităţii vieţii atât a
indivizilor, cât şi a colectivităţilor [6, p. 47].
Scopul cercetării constă în analiza reperelor
teoretice ale managementului dezvoltării carierei
profesionale ca dimensiune a educaţiei permanente.
Expunerea conţinutului de bază. Educaţia a
început să îşi schimbe rolul pe care îl are în viaţa
noastră. Dacă în prima parte a secolului XX educaţia se
termina în general la momentul la care se finaliza o
formă de învăţământ, în ziua de astăzi se vorbeşte de
educaţia de-a lungul vieţii, ca răspuns atât la cerinţele
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unei pieţe a muncii din ce în ce mai dinamice, cât şi la
conştientizarea unei necesităţi interne de dezvoltare a
individului [18, p.155].
În prezent, cariera reprezintă un aspect al vieţii de
importanţă primordială, atât la nivel personal, cât şi
social. Indivizii fac adesea investiţii deosebite de timp şi
resurse pentru a avea o carieră de succes. Cu toate
acestea, o carieră de succes nu este întotdeauna asociată
cu starea de bine. Echilibrul de rol se referă la gradul în
care o persoană este mulţumită de timpul dedicat
fiecărui rol comparativ cu alte roluri pe care le are în
viaţă. Studiile s-au focalizat asupra modului în care
echilibrul carieră-familie influenţează starea de bine. Sa constatat că păstrarea unui echilibru carieră-familie
creşte performanţa individului prin reducerea
conflictului de rol. Alţi factori care par a avea un efect
pozitiv asupra echilibrului carieră-familie sunt
programul flexibil şi lipsa discrepanţei dintre timpul
dorit şi cel dedicat efectiv celor două roluri [17, p. 296].
Educaţia reprezintă o activitate ce se desfăşoară pe
tot parcursul vieţii. Educaţia formală se desfăşoară de
obicei în instituţii specializate - şcoli, universităţi,
organizaţii acreditate în oferirea de programe de
formare. Cursurile, workshop-urile, seminariile
reprezintă tot atâtea modalităţi de organizare a unui
program de formare, care poate fi atât teoretic, cât şi
practic (stagii interne de practică, forme de ucenicie).
Educaţia formală este structurată, organizată şi de obicei
de lungă durată şi profundă. Educaţia de tip non-formal
şi informal este concentrată mai degrabă pe dobândirea
unor abilităţi specifice şi/sau se desfăşoară în funcţie de
nevoile angajatorului. Training-urile la locul de muncă,
întâlnirile profesionale, conferinţele, cercetarea pe cont
propriu a individului (eventual sub supervizare) sunt
modalităţi de organizare, într-un mod nu întotdeauna
foarte structurat, specifice acestui tip de educaţie [18,
p.156].
Astfel, educaţia permanentă reprezintă o prioritate
naţională a fiecărui stat, de aceea elaborarea unei
politici educaţionale viabile se constituie într-un
obiectiv major la nivel statal. Reformele sistemelor
educaţionale contemporane comută accentul pe latura
formativă a procesului instructiv-educativ, latură mult
rămasă în urmă, comparativ cu cea informativă. Cele
două laturi ale educaţiei, formativă şi informativă, se
potenţează una pe alta şi vin să întregească
personalitatea educatului, prin armonizarea laturii
afectiv – atitudinal – comportamentală a personalităţii
acestuia cu cea cognitivă [12, p. 9].
Managementul dezvoltării carierei profesionale
reprezintă un proces de formare profesională continuu,
un proces de învăţare pe tot parcursul vieţii, de
dezvoltare, de dobândire sau de îmbunătăţire a

competenţelor şi o modalitate eficientă de a ajunge la o
anumită maturitate şi înţelepciune în profesia dorită.
Formarea profesională continuă este un proces
menit să dezvolte competenţele profesionale specifice
sau competenţa de ansamblu a unui specialist. Procesul
se referă, de obicei, la acumularea de cunoştinţe şi
abilităţi prin expunerea la informaţii şi experienţe noi.
Deseori, formarea/dezvoltarea profesională este
influenţată de un şir de factori cu conotaţie pozitivă,
care motivează pentru calitatea managementului
carierei: constrângeri politice, sociale şi economice;
legături cu persoane „importante”; responsabilităţi de
familie; circumstanţe specifice. Este deja o axiomă
faptul că unul dintre cele mai importante roluri în
stimularea dezvoltării personale şi profesionale o are
evaluarea resursei umane. Dar pentru ca acest rol să
poată fi îndeplinit cu succes, este nevoie de o strategie
de evaluare specific dezvoltată, a cărei funcţie
integratoare să fie cea de îmbunătăţire. Pe o poziţie mai
înaltă
ca
evaluarea,
considerăm,se
plasează
autoevaluarea propriilor competenţe profesionale
prin stabilirea locului profesional la moment, stabilirea
şi înţelegerea propriilor lacune, apoi stabilirea traseului
propriu de dezvoltare profesională [14, pp.59-60].
În acest context, pentru desfăşurarea cu succes a
managementului dezvoltării carierei profesionale, sunt
luate în consideraţie două principii importante:
principiul reflecţiei şi deciziei profesionale responsabile
şi principiul coerenţei şi continuităţii, care implică
transferul fundamentelor valorice şi conceptuale ale
schimbării în dezvoltarea profesională. A învăţa să
înveţi şi a te formezi continuu sunt condiţiile educaţiei
permanente. Ideea educaţiei permanente nu este nouă,
consideră cercetătoare F. Orşan „necesitatea
permanenţei educaţiei în plan individual şi istoric fiind
intuită de mult timp, în primul rând de la clasicii
pedagogiei tradiţionale. Potrivit lui S. Cristea „educaţia
permanentă” reprezintă o direcţie de evoluţie a
activităţii de formare-dezvoltare a personalităţii care
vizează integrarea structural-funcţională a tuturor
conţinuturilor generale.
Managementul dezvoltării carierei profesionale este
un proces de durată care se declanşează în momentul
includerii acestuia într-un program de formare iniţială şi
se continuă pe parcursul întregii sale evoluţii
profesionale, presupunând ca exigenţă o permanentă
deschidere faţă de orice este nou. Formarea iniţială şi
continuă sunt două etape ale efortului asumat
instituţional, dar şi personal al procesului de
profesionalizare, fiecare cu trăsături specifice şi cu
finalităţi descrise prin standardele profesionale. Rămâne
ca fiecare cadru didactic să conştientizeze rolul care îi
revine în acest demers naţional [2, p. 627].
Noile cerinţe, standardele impuse de comunitatea
educaţională la nivel european şi mondial, solicită noi
competenţe profesionale referitoare la tipuri de relaţii
interumane foarte variate. în acest context este necesar
să se acorde o atenţie deosebită competenţelor socioeducaţionale, în condiţiile redimensionării rolului social
al educaţiei şi stabilirii unor legături multifuncţionale
ale şcolii cu mediul comunitar şi social [13, p. 429].
Orientarea către o societate bazată pe cunoaștere
presupune investiții în dezvoltarea resurselor umane cu

scopul de a încuraja angajații să dobândească noi
competențe. În acelaşi timp, este important să se
promoveze calitatea ofertei de formare și să se asigure
relevanța acesteia în raport cu performanțele,
cunoștințele și nevoile persoanei prin dezvoltarea unui
set de competențe și a unui model atitudinal, toate
necesare pentru realizarea în condiții de eficiență a
cerințelor unei profesii.
În acest context, învăţarea pe tot parcursul vieţii
trebuie abordată ca o necesitate obiectivă impusă de
tranziția către o economie și o societate bazate pe
cunoaștere. Majoritatea ocupațiilor au înregistrat
schimbări în conținutul muncii. Factorii de schimbare în
conținutul activităților sunt: adaptarea la nevoile
clienţilor, creșterea competiției și activităților înzestrate
cu noi tehnologii. Cursanţii, la nivel personal, vor
trebui, și ei, să se adapteze noilor schimbări. Angajații
vor deveni din ce în ce mai apreciați pentru calitățile
native: creativitate, spontaneitate, rapiditate în luarea
deciziilor [10].
A fi competent înseamnă a fi performant într-o
multitudine de contexte. Definiţia competenţei permite a
trata dintr-un singur punct de vedere şi activitatea
profesională a unui angajat şi activitatea de instruire a
unui student. Într-adevăr, un angajat preocupat de
cariera sa doreşte să fie capabil să mobilizeze şi să
integreze resursele disponibile pentru a acţiona eficient
într-un spectru larg de contexte profesionale. În mod
analogic, un student preocupat de rezultatele sale
academice şi de propriul progres doreşte să fie capabil
să mobilizeze şi să integreze resursele disponibile
pentru a face faţă multiplelor contexte de învăţare [16,
p. 20].
În lucrarea sa „Noul curriculum - curriculum pentru
competenţe” (2006), prof. univ. dr. Vasile Chiş oferă o
sinteză de trei definiţii ale competenţei:
Definiţia 1: Competenţa este abilitatea de a realiza
activităţile aferente unei ocupaţii sau funcţii la
standardele definite de angajatori.
Definiţia 2: Competenţa înseamnă deţinerea şi
dezvoltarea cunoştinţelor şi abilităţilor, a atitudinilor
adecvate şi a experienţelor necesare pentru performanţe
bune în rolurile asumate.
Definiţia 3:Competenţele sunt structuri complexe,
cu valoare operaţională, aşezate între cunoştinţe,
atitudini şi abilităţi şi au următoarele caracteristici:
- asigură realizarea rolurilor şi a responsabilităţilor
asumate,
- corelează rolurile şi responsabilităţile cu
performanţa în activitate,
- pot fi măsurate pe baza unor standarde de
performanţă,
- pot fi dezvoltate prin învăţare [3].
Prin definiţiile prezentate, prof univ. dr. V. Chiş,
remarcă faptul că competenţa reprezintă o acţiune
practică plasată în mediul profesional şi care este rodul
învăţării. Această ultimă menţiune este vitală pentru
procesul instrucţional, pentru că schimbă paradigma
pedagogică din una bazată pe acumularea de cunoştinţe
într-una care urmăreşte dezvoltarea de competenţe.
Competenţa este mobilizarea unui ansamblu articulat
de resurse în vederea rezolvării unei situaţii
semnificative, care aparţine unui ansamblu de situaţii135

problemă.
Competenţele, conform figurii nr. 1,reprezintă
capacitatea de selecţie, combinare şi utilizare adecvată,
sub forma unui ansamblu integrat, şi dinamic, a
cunoştinţelor,
abilităţilor
(cognitive,
acţionate,

relaţionale) şi a altor achiziţii (valori şi atitudini), în
vederea rezolvării cu succes a unei anumite categorii de
situaţii problemă, în diferite contexte şi în condiţii de
eficacitate
şi
eficienţă
[7].

Deprinderi
A ŞTI SĂ FACI
A ŞTI
SĂ FII

A ŞTI

Cunoştinţe
COMPETENŢA
Atitudini
Figura 1. Elementele competenţei [15, p. 71].
Cercetătorul M. Manolescu susţine că competenţa
este un potenţial care trebuie probat/ demonstrat în
situaţii concrete. Pentru a fi evaluată trebuie să
beneficieze de situaţii concrete în care cel ce studiază va
demonstra că este capabil să pună în practică, să
valorifice ceea ce a învăţat. Situaţiile în care acesta
dovedeşte o competenţă sunt integrate în familii de
situaţii. Fiecărei competenţe i se asociază o „familie de
situaţii” [11].
Acestea sunt situaţii echivalente. Situaţii echivalente
sunt interşanjabile, adică au aceeaşi valoare
demonstrativă. E destul ca studentul să rezolve o
singură problemă din categoria respectivă pentru a
concluziona că el este capabil să rezolve orice altă
problemă inedită din aceeaşi categorie. Competenţa nu
se măsoară, ci se descrie şi se apreciază.
Competenţa vizează conduita fiecăruia în
integralitatea sa. Se obţine prin predare - învăţare intens
formativă şi se evaluează de asemenea formativ.
U. Şchiopu defineşte competenţa drept o capacitate
remarcabilă profesională izvorâtă din cunoştinţe şi
practică. Competenţa conferă randament, precizie,
siguranţă şi permite rezolvarea de situaţii dificile în
direcţia în care s-a format.
Competenţa reprezintă capacitatea studentului de a
rezolva o anumită situaţie, pe baza unor deprinderi şi
cunoştinţe dobândite anterior [19].
Instruirea pe competenţe presupune accentuarea
laturii metodologice de dobândire a unor
cunoştinţe diverse, cu un pronunţat caracter esenţial şi
pragmatic, faţă de primirea unor cunoştinţe ca atare, de
o întindere, varietate şi calitate discutabile, transmise de
la o generaţie la alta, îndeosebi pe baza unui vector de
tradiţionalitate [1, p.126].
Vl. Guţu propune următoarele şase secvenţe vizând
structurarea operaţiilor mentale: percepţie, interiorizare
primară, construire de structuri mentale, transpunere în
limbaj, acomodare internă, adaptare externă.
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Categoriilor de secvenţe prezentate anterior le
corespund categorii de competenţe organizate în jurul
câtorva verbe definitorii, şi anume:
1. Receptarea, care poate fi concretizată prin
următoarele concepte operaţionale: identificarea de
termeni, relaţii, procese; observarea unor fenomene,
procese;
perceperea
unor
relaţii,
conexiuni;
nominalizarea unor concepte, relaţii, procese; culegerea
de date din surse variate; definirea unor concepte.
2. Prelucrarea primară (a datelor), care poate fi
concretizată prin următoarele concepte operaţionale:
compararea unor date, stabilirea unor relaţii; calcularea
unor rezultate parţiale; clasificări de date; reprezentarea
unor
date;
sortarea-discriminarea;
investigarea,
explorarea; experimentarea.
3. Algoritmizarea, care poate fi concretizată prin
următoarele concepte operaţionale: reducerea la o
schemă sau model; anticiparea unor rezultate;
reprezentarea datelor; remarcarea unor invarianţi;
rezolvarea de probleme prin modelare şi algoritmizare.
4. Exprimarea, care poate fi concretizata prin
următoarele concepte operaţionale: descrierea unor stări,
sisteme, procese, fenomene; generarea de idei, concepte,
soluţii; argumentarea unor enunţuri; demonstrarea.
5. Prelucrarea secundara (a rezultatelor), care
poate fi concretizata prin următoarele concepte
operaţionale: compararea unor rezultate, date de ieşire,
concluzii; calcularea, evaluarea unor rezultate;
interpretarea rezultatelor; analiza de situaţii; elaborarea
de strategii; relaţionări între diferite tipuri de
reprezentări, între reprezentare şi obiect.
6. Transferul, care poate fi concretizat prin
următoarele
concepte
operaţionale:
aplicarea;
generalizarea
şi
particularizarea;
integrarea;
verificarea; optimizarea [7].
Formarea sa profesională vizează competenţa
„specialistului” încadrată într-un fond de cultură
generală, mobilizate şi sprijinite de o temeinică

pregătire psihologică, pedagogică şi metodică, teoretică
şi practică.
Formarea profesională continuă a cunoscut
adevărata sa dezvoltare în centrele de formare
profesională continuă. Centrele reprezintă, după M.
Senge, acea instituţie „în care oamenii îşi dezvoltă în
permanenţă capacitatea de a crea rezultatele pe care le
doresc cu adevărat, în care sunt protejate şi stimulate
modele de gândire inedite şi exploratorii, în care
aspiraţia colectivă este liberă şi în care oamenii învaţă
tot timpul cum să înveţe împreună”.
Mesajele-cheie în dezvoltarea învăţământului
european, structurate în Memorandumul privind
învăţarea pe tot parcursul vieţii al Comisiei Europene
sunt îndreptate spre garantarea accesului universal şi
continuu la învăţare pentru formarea şi îmbunătăţirea
competenţelor; realizarea unor investiţii superioare în
resurse umane; încurajarea inovaţiei în predare şi
învăţare; valorizarea învăţării non-formale şi informale;
regândirea orientării şi consilierii, cu focalizare pe
accesul la informaţie de calitate şi la consiliere privind
oportunităţile de învăţare pe tot parcursul vieţii;
apropierea învăţării de domiciliu, oferirea de
oportunităţi de învăţare continuă, cât mai aproape de
beneficiari, în propriile lor comunităţi şi sprijinită de
echipamente IT [8].
Procesul de formare profesională continuă începe şi
se derulează într-un cadru instituţional adecvat: instituţii
de învăţământ mediu şi superior, centre naționale
acreditate de formare profesională continuă. Activitățile
de formare profesională continuă sunt realizate conform
programelor - cadru şi susținute de către profesoriiformatori. Aceeaşi sursă menţionează că Program de
formare profesională continuă pentru a fi eficient şi
bazat pe rezultate trebuie să fie luate în considerare
următoarele aspecte:
 în primul rând trebuie ca la sfârșitul programului
de formare profesională continuă persoanele
participante să îşi formeze anumite deprinderi şi
competențe practice;
 cunoștințele teoretice evidențiate în cadrul
programului de formare profesională continuă trebuie să
fie în strânsă legătură cu latura practică a programului;
 conținuturile aplicațiilor din cadrul programului
de formare profesională continuă trebuie să fie în
concordanță cu tehnologiilor moderne, să nu fie
depășite;
 conținuturile și metodele folosite în cadrul
programului de formare profesională continuă trebuie să
ţină cont de nivelul cursanților;
 în cadrul instruirii cursanții trebuie să facă
aplicații, să producă, să experimenteze să lucreze efectiv
conform competențelor pe care le vor acumula [5].
Formarea continuă răspunde la aceste evoluţii şi la
problemele lor integrabile în contextul mai larg al
educaţiei
permanente
Depăşind
semnificaţia
tradiţională, de „remediu la carenţele formării iniţiale
insuficientă pentru întreaga carieră profesională”,
formarea continuă, în accepţia sa (post) modernă,
„începe să fie concepută ca un proces de lungă durată şi
de
învăţare
permanentă”,
cu
două
funcţii
generale:perfecţionarea
şi
înnoirea
practicilor

profesionale prin „actualizarea cunoştinţelor însuşite în
timpul formării iniţiale”;completarea formării iniţiale,
inclusiv prin schimbarea eventuală a orientării
profesionale, cu noi competenţe sancţionate prin
diplome”.Aceste funcţii, accentuate în mod specific la
nivelul unor sisteme de educaţie, generează formule
diferite de organizare a formării continuă: formare în
timpul profesiei, formare avansată, formare de/pentru
(re) calificare. La nivel de politică a educaţiei, toate
variantele evocate vizează perfecţionarea personalului
didactic. La nivel conceptual, formarea continuă „ar
putea fi definită drept ansamblu de activităţi şi de
practici care cer implicarea educatorilor pentru
amplificarea cunoştinţelor proprii, perfecţionarea
deprinderilor, analiza şi dezvoltarea atitudinilor
profesionale” [20].
Obiectivele generale ale formării continue se
circumscriu următoarelor momente:
• relaţionarea formării cu factorii sociali,
economici şi comunicaţionali;
• expertiza pregătirii profesionale, instalarea
profesionalismului în domeniu;
• contribuţia la realizarea schimbărilor din
sistemul educaţional;
• valorificarea analitico - sintetică a noilor
conţinuturi educaţionale;
• implementarea noilor strategii şi tehnologii;
• promovarea culturii educaţionale.
Principiile activităţii de formare continuă vizează:
• compatibilitatea
demersului
formării
cu
necesităţile sociale şi educaţionale;
• reacţia la nevoile imediate în baza analizei cererii
de formare a previziunii
• penetrarea sistemului educaţional în baza
descentralizării şi a transferului de responsabilităţi;
• asigurarea ambianţei adecvate prin diversificarea
metodelor de instruire, flexibilizarea programelor de
formare etc.;
• facilitarea accesului la reprofilare;
• omogenizarea metodologică;
• participarea la colaborare şi parteneriatul;
• monitorizarea implicativă;
• evidenţa specificului socio-psihologic de vârstă
al educabilului [4].
Profesorul M. Zlate [21, p.23] propune cinci paşi
pentru planificarea individuală a carierei:
1. auto-evaluarea - strângerea de informaţii despre
propria persoană prin aplicarea de chestionare, utilizarea
unor liste de verificare;
2. explorarea oportunităţilor - strângerea de
informaţii din interiorul şi exteriorul organizaţiei, legate
de propria carieră;
3. luarea deciziilor şi stabilirea scopurilor - pe
termen scurt sau lung;
4. planificarea - stabilirea căilor şi mijloacelor de
realizare a scopurilor propuse cât şi identificarea
acţiunilor de întreprins în vederea atingerii acestora;
5. urmărirea realizării scopurilor - contabilizarea
succeselor şi eşecurilor în funcţie de obiectivele
propuse.
Teoria lui D. Super este puternic influenţată de
principiile dezvoltării, însemnând că alegerea unei
profesii nu apare ca un comportament profesional
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caracteristic unui stadiu al existenţei umane. Elementele
de bază ale teoriei dezvoltării profesionale propuse de
Super [9, p. l6] sunt următoarele:
 oamenii sunt diferiţi prin aptitudinile,
deprinderile, abilităţile şi trăsăturile lor de personalitate;
 indivizii au anumite caracteristici şi configuraţii
psihologice personale care îi fac compatibili cu anumite
ocupaţii;
 exercitarea oricărei ocupaţii necesită anumite
deprinderi, aptitudini, abilităţi, motivaţii, trăsături de
personalitate (dar cu grade largi de toleranţă);
 imaginea de sine, ca produs al învăţării sociale,
se schimbă în timp, pe măsură ce experienţa personală
creşte;
 modificarea
permanentă
a
preferinţelor
profesionale, a imaginii de sine, sporirea competenţelor
profesionale şi a contextelor particulare de viaţă şi de
muncă fac din alegerea carierei un proces continuu;
 procesul dezvoltării şi maturizării pentru
alegerea profesională poate fi sprijinit, stimulat şi
orientat;
 modul specific de relaţionare a individului cu
lumea muncii este în relaţie directă cu anumite stadii ale
vieţii sale (creştere, explorare, stabilizare şi declin);
 atingerea anumitor niveluri de carieră,
succesiunea unor ocupaţii şi stabilitatea pe post sunt
3.

determinate de aptitudinile intelectuale, originea socioculturală şi economică, trăsăturile specifice de
personalitate şi şansele persoanei pe parcursul vieţii
sale.
Concluzii: Condiţiile fundamentale pentru educaţia
permanentă sunt: posibilitatea învăţării (oportunităţile
create), motivaţia şi educabilitatea (capacitatea de a
folosi oportunităţile). Educaţia permanentă este
concepută ca un proces continuu, se întinde pe durata
întregii vieţi. Nu se limitează nici la educaţia paralelă,
nici la cea postşcolară, nici la cea a adulţilor.
1. Formarea continuă are valoarea unui semn al
fenomenului în constituire, ea poate căpăta şi trebuie să
capete mai operativ o imagine proprie modernă, prin
dezvoltare personală şi profesională susţinută, din
perspectiva competenţei de a învăţa să înveţi.
2. Formarea profesională continuă solicită forţele
intelectuale, voinţa, obligă la renunţări şi sacrificii; ea
trebuie să se facă cu dăruire, cu pasiune. Încrederea în
sine şi siguranţa de sine sunt componente atitudinale ale
libertăţii, ale stării confortabile de autonomie formarea
profesională continuă este impusă în mod obiectiv de
cerinţele postului în continuă îmbunătăţire şi
eficientizare, dar şi subiectiv, de nevoile individuale în
planul dezvoltării personale conform fişei de post.
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REZUMAT
Schimbările intense economice și sociale ce au avut loc în ultimii ani, au afectat toate sferele vitale ale omului,
inclusiv personalitatea, afectivitatea și comportamentul acestuia, intensificând anxietatea, furia, încordarea, neliniștea,
frica, stările depresive, agresivitatea, violența, incertitudinea și neîncrederea în sine, ceea ce ne demonstrează
importanța studierii anxietății.
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SUMMARY
The intense economic and social changes that occurred in recent years have affected all the vital spheres of human,
including his personality, affectivity and behavior, intensifying anxiety, anger, tension, anxiety, fear, depressive states,
aggression, violence, uncertainty and distrust, which shows us the importance of studying anxiety.
Key words: anxiety, anxiety, aggression, well-being, little schoolboy.
Sporirea instabilității la toate nivelele sistemului
social duc la manifestarea diferitor forme ale anxietății
la nivel intern psihologic și extern social. Astfel,
considerăm că anxietatea constituie unul dintre factorii
decisivi a asigurării unei imagini de sine adecvate la
elevul mic.
Problema anxietății ocupă un loc aparte în cadrul
ştiinţelor contemporane. Anxietăţii îi sunt dedicate o
multitudine de studii nu doar în psihologie, ci şi în alte
ştiinţe cum ar fi: medicina, fiziologia, filosofia,
sociologia şi psihiatria. Pe lângă termenul de anxietate
în psihologie mai există mulţi alţi termeni sinonimi sau
înrudiţi semantic ca: frica, teama, spaima, fobie,
nelinişte, panica şi angoasa.
Deseori anxietatea a fost redusă, chiar identificată cu
aceste stări ce desemnează realităţi apropiate şi totuşi
extrem de diferite. De aici reiese necesitatea realizării
unor delimitări conceptuale între anxietate şi frică,
teamă, spaimă, aprehensiune, nelinişte, panică, angoasă.
Frica este o emoție de cele mai multe ori
dezagreabilă și survine ca răspuns la o sursă de pericol
recunoscută conștient, chiar dacă acest pericol este real
sau imaginar. O frică bruscă și intensă este însoțită în
general de simptome fiziologice: puls și respirație
accelerate, tensiune musculară mărită, transpirație,

frisoane, senzație de sufocare etc.
K. Horney utilizează termenul de anxietate ca fiind
sinonim cu teama, indicând prin aceasta o înrudire
dintre anxietate şi teamă. Ea consideră că ambele sunt
de fapt reacţii emoţionale faţă de un pericol şi ambele
pot fi însoţite de senzaţii fizice cum sunt: tremurătura,
transpiraţia, palpitaţiile violente, care pot fi atât de
puternice, încât o spaimă instantanee şi intensă poate să
ducă la moarte. Anxietatea este o reacţie proporţională
în raport cu pericolul ascuns şi subiectiv. După K.
Horney anxietatea este centrul dinamic al tuturor
nevrozelor, principala sursă a anxietăţii fiind nu
impulsurile sexuale, cum susţinea S. Freud, ci
impulsurile ostile [6].
P. Popescu-Neveanu prezintă teama ca o stare sau un
proces emoţional negativ ce implică insecuritate,
neliniște, alarmă, agitație şi tendință de evitare în
legătură cu un pericol iminent sau îndepărtat [9].
U. Şchiopu susține că neliniștea este o stare psihică
afectivă implicată în atitudini şi motivații care domină
fie așteptarea unui eveniment neplăcut şi a consecințelor
lui, fie așteptarea unui eveniment plăcut cu teama că va
interveni ceva ce ar împiedica desfășurarea lui firească,
fie un eveniment important de mare probabilitate [14].
După T. Creţu, panica este o stare afectivă generată
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de evenimente neașteptate, grave, ce afectează existența,
confortul, adaptarea, prin implicațiile pe care poate să le
aibă [1].
N. Sillamy formulează următoarea definiție pentru
angoasă: angoasa este o senzație de indispoziție
profundă, caracterizată prin neliniște extremă şi o frică
irațională. Angoasa este o nelinişte dusă la extremă, o
frică irațională acutizată, o intensificare a anxietăţii
[15]. Este însoțită de modificări neurovegetative:
transpirație, palpitații, greață, tremurături, vertij,
tulburări de tranzit etc. Nu are un obiect precis, iar
indispoziția cauzată de angoasă este și psihică și fizică.
Printre principalele cauze ale angoasei se regăsesc un
sindrom depresiv sau boli cronice majore [15].
În accepțiunea lui P. Popescu-Neveanu anxietatea
este o tulburare a afectivității manifestată prin stări de
neliniște, teamă, îngrijorare nemotivată în absența unor
cauze care să le provoace [9].
Prin urmare, toate stările menționate au în comun o
trăire psihofiziologică neplăcută şi se deosebesc unele
de altele prin intensitatea diferită şi împrejurările în care
apar.
Anxietatea se diferențiază de frică şi de teamă prin
faptul că anxietatea are un caracter irațional, nu este o
emoție bazală ci mai degrabă un complex de emoții şi
nu are obiect. Anxietatea, frica şi teama au durată
diferită de manifestare. Astfel frica și teama dispar
odată cu depăşirea pericolului, iar anxietatea persistă și
după aceea.
Deşi
panica
prezintă
o
simptomatologie
asemănătoare anxietății, ea totuși se deosebește de
aceasta prin faptul că în cazul panicii manifestările au
un nivel mai ridicat de intensitate (palpitaţii,
transpiraţie, tremurături, senzaţia de sufocare). Totodată
ele se diferenţiază prin modalitatea de apariţie: panica se
instalează dintr-o dată, brusc, dar anxietatea, ca stare
permanentă, evoluează lent ca intensitate.
Astfel considerăm anxietatea ca fiind termen
“umbrelă” ce înglobează în sine o serie de trăiri
emoționale cum ar fi: frica, teama, furia şi nervozitatea.
Anxietatea la copii. La copii, studiul psihopatologic
al tulburărilor afective este foarte dificil datorită
labilității afective ce caracterizează copilăria şi datorită
faptului că ei încă nu pot exprima suficient prin limbaj,
trăirile sale. În plus unele tulburări afective întâlnite la
adult pot fi interpretate altfel la copil, ele se înscriu în
aria normalului [13].
Anxietatea la copil are un caracter episodic și uneori
se manifestă sub forma unor explozii emoționale.
Debutul anxietății este brusc, crizele pot dura câteva
minute, eventual repetându-se în aceeași zi şi sunt
însoțite de manifestări negative. Examinarea istoriilor
din copilărie ale unui mare număr de nevrotici, s-a ajuns
la concluzia că numitorul comun ţine de mediu [8].
Principala calamitate este întotdeauna lipsa de
afecțiune, de căldură sufletească autentică. O poziție
ostilă faţă de familie sau faţă de un membru al acesteia
este nefavorabilă pentru dezvoltarea copilului. Pericolul
constă în reprimarea protestului, reflectarea criticii sau
acuzațiilor. Ca efect, copilul îşi ia asupra lui vina şi se
simte nedemn de a fi iubit. Deci, ostilitatea refulată va
genera ca urmare anxietate.
Neputința copilului este un dat biologic. El este
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dependent de mediu în ceea ce priveşte împlinirea
trebuinţelor sale – mai întâi celor biologice, apoi celor
ce include psihicul, viaţa intelectuală şi spirituală, până
se maturizează şi devin capabili să-şi ia viaţa în
propriile mâini.
În condiții nefavorabile neputința este în mod
artificial accentuată de intimidare (i se ascund laturile
dificile ale vieții, hiperprotejarea) de alintare sau
menţinerea copilului în stadiul dependenței emoționale.
Cu cât mai neajutorat este făcut un copil cu atât mai
puţin va îndrăzni el să-şi manifeste opoziția.
Frica este generată direct prin ameninţări, pedepse
precum şi prin accese de mânie sau scene violente la
care copilul este martor. Frica mai poate fi provocată şi
de intimidarea directă prin confruntarea copilului cu
marile pericole ale vieţii: microbi, accidente de
automobil, “străini” mâncători de oameni, copii
needucați etc. Când copilul este intimidat, se poate agăţa
de acest substituit de iubire, fiindu-i frică să se
răzvrătească pentru ca nu cumva să piardă răsplata
pentru faptul de a se arăta docil [12].
Starea de anxietatea la vârsta 10-11ani este legată în
mare parte de eşecurile în comunicare. De aceea
persoanelor în această stare emoţională le este
caracteristică tendinţa de a se izola, a se ascunde în sine,
în propriile gânduri şi sentimente şi de a le tăinui de cei
ce-1 înconjoară. Odată cu aceasta ei, însă, simt o
necesitate acută de a se destăinui, de a găsi o susţinere,
aprobare. Din această cauză ei evită contactele largi,
sunt timizi în companii necunoscute, dar mai
demonstrează atât emoţiile sale, cât şi iniţiativa în
alegerea partenerilor, un cerc îngust de prieteni,
emoţional - confortabil pentru comunicare [11].
Comunicarea pentru ei se înfăţişează ca o necesitate
vitală şi un izvor nesecat de emoţii pozitive dar numai
comunicarea cu oamenii aleşi după propria dorinţă. La
oamenii anxioşi autoaprecierea este scăzută.
Tulburările anxioase pot fi explicate şi prin prezenţa
schemelor de pericol, a căror origine ar putea fi atât
biologică, cât şi psihologică. O cauză de evoluare a
anxietăţii poate fi şi conflictul intern al copilului,
discordanţa lui cu sine însuşi, contradicția tendințelor
sale, când o dorinţă puternică a lui se opune alteia, o
necesitate împiedică realizarea unei alte necesităţi. În
aşa fel, starea interioară contradictorie a sufletului
copilului poate fi cauzată de [8]:
- cerinţe contradictorii fată de sine;
- cerinţe neadecvate, care nu corespund
posibilităților şi dorințele copilului
- cerinţe negative, care îl plasează pe copil într-o
poziție dependentă şi înjositoare.
La baza conflictului intern al copilului poate sta un
conflict exterior. Însă de a egala aceste conflicte este
imposibil. Contradicțiile din ambianța care înconjoară
copilul se transferă în contradicții interne ale copilului
numai atunci, când ele devin o parte componentă a vieţii
lui emoţionale, se creează condiţiile pentru dezvoltarea
sentimentului de nelinişte exagerată.
Anxietatea devine constructivă atunci, când copilul
înţelege că orice greşeală nu este o catastrofa, dar este
un stimul pentru căutarea soluţiilor corecte. Totodată
starea de anxietate este neplăcută datorită caracterului
său nedeterminat [8].

Sentimentul anxietăţii dintr-un obstacol în
dezvoltarea personalităţii se poate transforma într-un
izvor al succesului: prezenţa încrederii în sine şi în lume
și prezența capacităților şi deprinderilor de rezolvare a
problemelor.
Copilul mic nu are aşa deprinderi, de aceea cu cât
vârsta copilului e mai mică cu atât mai mult trebuie să
avem grijă de minimalizarea anxietății. Cu cât
anxietatea e mai înaltă la copil, cu atât ei mai uşor
rezolvă problemele simple, dar întâmpină dificultăţi la
rezolvarea problemelor noi, care necesită mai multă
creativitate. Criteriul anxietăţii constructive nu este
nota, dar capacitatea copilului de a rezolva situaţia de
conflict, de a înţelege sensul şi de a găsi calea de
soluţionare a ei [12].
La început, anxietatea elevului poate determina
devierea atenţiei sale de la problema care trezeşte
sentimentul de inacceptabilitate. Aşa cum afirmă Gaier
(1952) [7]: „reflecţiile asupra Eului se înmulţesc pe
măsură ce se înmulţesc tendinţele opoziţionale ale
individului, iar aceste reflecţii tind să devină mai
autocritice, pe măsură ce negativismul devine mai
intens. Reflecţiile se concentrează asupra caracterului
acceptabil sau inacceptabil al persoanei şi activităţii
intelectuale a adolescentului. Elevul este constrâns să
rezolve problema şi el poate recurge la o soluţie
„salvatoare”, fie căutând în repertoriul său o rezolvare
plauzibilă, adesea un răspuns memorat în cazul unei
probleme similare, fie simplificând problema prin
ignorarea informaţiei esenţiale. În cazul unei societăţi
extreme elevul poate „îngheţa mintal”, dând răspunsuri
repetitive, lipsite de sens [7].
La fel anxietatea corespunde unor manifestări fizice
care se datorează în mare parte transmiterii dificile şi
întrerupte a impulsurilor nervoase de la sistemul
cerebral la diferite părţi ale corpului, prin faptul că
conştiinţa este puternic influenţată. Manifestările fizice
sunt: tensiunea musculară, accelerarea ritmului cardiac
şi respirator, vigilenţa excesivă şi permanentă. Pe faţă şi
pe gât apar pete roşii şi din cauza sentimentelor şi
emoţiilor puternice, glandele sudoripare îşi intensifică
activitatea şi observăm în mod uimitor o transpiraţie
abundentă [7, 6].
În definitiv, anxietatea este o emoţie firească. Cu
toții suntem mai mult sau mai puţin anxioşi în faţa unor
situaţii ce comportă un anumit risc, când susţinem un
examen, înainte de a lua cuvântul în faţa unei adunări
etc. Cei mai anxioşi se vor pregăti cât mai bine pentru
examene, îşi vor pregăti discursul şi vor face totul
pentru a ajunge să realizeze sarcina cu succes. Ei vor
încerca să prevină riscul de a pierde controlul situaţiei.
Dar persoanele mult prea anxioase vor evita

dezagreabilul anxietăţii pur şi simplu neprezentându-se
la examen, pe care le consideră prea grele sau refuzând
să-şi susţină discursul, căci aceste situaţii le-ar pricinui
mult prea multe griji.
Pentru o muncă cu succes, pentru o viaţă armonioasă
este nevoie de un anumit grad de anxietate. Acel grad
care colorează un anumit tonus al activităţii. Aşa
anxietate nu paralizează activitatea omului, ci o
mobilizează.
Această
anxietatea
e
denumită
constructivă. Particularitatea esenţială a anxietăţii
constructive este capacitatea de a analiza situaţiile
anxioase în stare liniştită, fără panică, rezolvarea
situaţiilor şi planificarea acţiunilor proprii. O modalitate
mai eficientă pentru a delimita anxietatea normală de
anxietatea patologică o reprezintă analiza consecinţelor
ei asupra calităţii vieţii celui anxios şi a anturajului.
Durata tulburărilor (în general, mai bine de şase luni),
consecinţele în planul performanţelor şi în relaţiile cu
ceilalţi, sentimentul de neputinţă în controlarea
simptomelor - toate acestea anunţă depăşirea pragului
de normalitate [12].
Concluzii. Anxietatea reprezintă un proces natural și
necesar al personalității, deosebit de activ. Fiecare
persoană are propriul nivel optim sau dorit de anxietate,
așa numita ”anxietate utilă”. Există categorii de
persoane a căror anxietate este foarte sporită, ceea ce
reprezintă o amenințare reală pentru imaginea de sine și
alte aspecte ale vieții.
Anxietatea face parte din viaţa fiecărui elev. La un
nivel scăzut, este bună, chiar necesară, acţionând ca un
motivator pentru acţiunile individului. La un nivel
ridicat, însă, anxietatea poate incapacita o persoană.
Îngrijorarea afectează viaţa de zi cu zi, impune un
anumit grad de restricţii, o umbreşte cu totul. Uneori,
anxietatea explodează într-un atac de panică, marcat de
un sentiment general de teroare. O persoană cuprinsă de
un atac de panică, de obicei, experimentează palpitaţii
cardiace, uneori chiar durere sau greutate în piept,
respiraţia devine dificilă, corpul tremură şi mâinile-i
sunt umede.
Deseori, atacurile apar din senin, fără un motiv
evident. Alteori, apar când persoana se confruntă cu o
situaţie foarte stresantă. Cei care suferă de anxietate
generalizată îşi pun foarte multe întrebări. Îngrijorarea
fără sfârşit seacă persoana de energie, îi distruge
interesul pentru viaţă şi determină schimbări frecvente
de dispoziţie, care, la rândul lor, sunt influenţate şi de
perioadele bioritmurilor umane.
Elevii anxioși reprezintă o categorie foarte nesigură
cu o fragilă imagine de sine. În mod constant este
prezent sentimentul de teamă, neliniște, inadaptabilitate
emoțională
la
diferite
situații
sociale.
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EDUCAŢIA ŞI MANAGEMENTUL: CONTEXT DE INTERFERENŢĂ PSIHOSOCIALĂ
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REZUMAT
Omul fiinţează şi devine ceea ce este prin educaţie. Practica educativă este una dintre cele mai importante activităţi
specifice comunităţilor umane. Din momentul în care omul a apărut, educaţia 1-a însoţit, 1-a modelat, 1-a spiritualizat.
Ca orice tip de practică umană, aceasta a fost şi este dublată de reflecţie, de interogaţie, de punere sub semnul şi
ghidajul raţionalităţii. Ştiinţa managementului are în vedere întregul sistem de conducere eficientă a societăţii, aplicabil
în diferite sfere de activitate. În cadrul acestui sistem, economia reprezintă sfera de activitate socială cea mai importantă
şi mai reprezentativă. Conducerea economiei devine astfel mecanismul vital pentru societate, pentru eficientizarea
activităţii în toate domeniile vieţii sociale.
Cuvinte-cheie: educaţie, management, management educaţional.
EDUCATION AND MANAGEMENT: CONTEXT OF PSYCHOSOCIAL INTERFERENCE
DODON Daniela,
Psychologist, prof.
St. Peter's Catholic Gymnasium,
Canada
SUMMARY
Man becomes and becomes what he is through education. Educational practice is one of the most important
activities specific to human communities. From the moment man appeared, education accompanied him, shaped him,
spiritualized him. Like any kind of human practice, it has been and is doubled by reflection, questioning, underlining
and guiding rationality. Management science considers the entire system of efficient management of the company,
applicable in different spheres of activity. Within this system, the economy represents the most important and
representative sphere of social activity. The management of the economy thus becomes the vital mechanism for the
society, for the efficiency of the activity in all areas of social life.
Key words: education, management, educational management.
Actualitatea temei de cercetare. Educaţia
reprezintă, astfel, activitatea psihosocială cu funcţie
generală de formare-dezvoltare permanentă a
personalităţii umane pentru integrarea socială optimă,
angajată conform finalităţilor asumate, la nivel de
sistem şi de proces, proiectate, realizate şi dezvoltate
prin acţiuni specifice. Analiza educaţiei la nivel
funcţional-structural permite delimitarea şi poziţionarea
corectă a tuturor elementelor implicate în activitatea de
formare-dezvoltare permanentă a personalităţii.
Dinamica lor, reflectată la nivel central, este sesizabilă
prin apelul la funcţiile educaţiei, componente de bază
care generează o anumită modalitate de proiectare,
realizare şi dezvoltare a structurii educaţiei [9, p.78].
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Educaţia este importantă atât pentru prezent, cât
şi pentru viitor, oferind oamenilor cunoaştere,
abilităţi, aptitudini pentru a participa efectiv la viaţa
socială, pentru a dezvolta cunoaşterea actuală,
pentru a activa, a se integra sau a se reintegra cu
succes pe piaţa muncii. Nivelul de educaţie poate fi
folosit ca o măsură a capitalului uman, structura
educaţiei putând fi o informaţie utilă pentru a estima
abilităţile disponibile la o populaţie [18, p.128].
Managementul reprezintă o modalitate nouă de
conducere a tuturor organizaţiilor sociale în perspectiva
creşterii eficacităţii şi eficienţei tuturor activităţilor
proiectate de acestea, conform statutului lor (economic,
cultural, politic, pedagogic, sanitar, religios etc.). Este

un tip de conducere adaptat contextului de evoluţie al
societăţii moderne postindustriale, informaţionale. Din
acest unghi de vedere putem vorbi despre necesitatea
elaborării şi perfecţionării unui autentic management
general, valabil în cadrul oricărei organizaţii sociale,
deci şi la nivelul organizaţiei şcolare.
Scopul cercetării constă în analiza dimensiunilor de
interferenţă
psihosocială
a
educaţiei
şi
a
managementului.
Rezultate şi discuţii. Din punct de vedere
etimologic, termenul educaţie poate fi dedus din
latinescul: duco-educare („a alimenta”, „a îngriji”, „a
creşte” - plante sau animale). Cu înţelesuri similare
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întâlnim, la francezi, în secolul al XVI-lea, termenul
education, din care va deriva şi cel românesc educaţie.
Termenul mai poate fi dedus şi din latinescul educoeducere, care înseamnă „a duce”, „a conduce”, „a
scoate”. Se pare că ambele traiecte etimologice sunt
corecte, iar ramificaţiile semantice - de altfel, destul de
apropiate concură la o decantare semiotică destul de
precisă. Cât priveşte determinarea realităţii acoperite de
termenul în discuţie şi a conţinutului noţional, apar
multiple dificultăţi, întrucât mulţi pedagogi vor înţelege
educaţia în mod diferenţiat. Vom exemplifica printr-o
serie de definiţii, conform tabelului nr. 1., în care se
încearcă surprinderea esenţei fenomenului discutat.

Tabelul 1. Esenţa educaţiei reflectată în diverse definiţii [10, p.39-40]
Definiţii
A educa înseamnă a cultiva curăţenia sufletească şi buna-cuviinţă a copiilor şi tinerilor. Educaţia
este asemenea unei arte
Educaţia este activitatea de disciplinare, cultivare, civilizare şi moralizare a omului, iar scopul
educaţiei este de a dezvolta în individ toată perfecţiunea de care este susceptibil
Educaţia este acţiunea de formare a individului pentru el însuşi, dezvoltându-i-se o multitudine de
interese
Educaţia constituie acţiunea generaţiilor adulte asupra celor tinere, cu scopul de a le forma,
anumite stări fizice, intelectuale şi mentale necesare vieţii sociale
Educaţia este acea reconstrucţie sau reorganizare a experienţei care se adaugă la înţelesul
experienţei precedente şi măreşte capacitatea de a dirija evoluţia următoarei
Educaţia e o voinţă de iubire generoasă faţă de sufletul altuia pentru a i se dezvolta întreaga
receptivitate pentru valori şi capacitatea de a realiza valori
Educaţia este o integrare: integrarea forţelor vieţii în funcţionarea armonioasă a corpului, integrarea
aptitudinilor sociale
Educaţia este activitatea conştientă de a-1 influenţa pe om printr-o triplă acţiune: de îngrijire, de
îndrumare şi de cultivare în direcţia creării valorilor culturale.

În unele definiţii prezentate sunt luate în considerare
fie scopul educaţiei, fie natura procesului, fie conţinutul
educaţiei, fie laturile sau funcţiile actului educativ.
Definirea educaţiei se poate realiza din unghiuri diferite
de vedere.
I. Cerghit [5, p.24] identifică următoarele posibile
perspective de înţelegere a acesteia:
a. educaţia ca proces (acţiunea de transformare în
sens pozitiv şi pe termen lung a fiinţei umane, în
perspectiva unor finalităţi explicit formulate);
b. educaţia ca acţiune de conducere (dirijarea
evoluţiei individului spre stadiul de persoană formată,
autonomă şi responsabilă);
c. educaţia ca acţiune socială (activitatea
planificată ce se desfăşoară pe baza unui proiect social,
care comportă un model de personalitate);
d. educaţia ca inter relaţie umană (efort comun şi
conştient între cei doi actori - educatorul şi educatul);
e. educaţia ca ansamblu de influenţe (acţiuni
deliberate sau în afara unei voinţe deliberate, explicite
sau implicite, sistematice sau neorganizate, care, într-un
fel sau altul, contribuie la formarea omului ca om)
Sintetizând o serie de ipostaze ale educaţiei,
surprinse în multiplele tentative de definire, vom
evidenţia următoarele note şi trăsături ale educaţiei ca
fenomen:
• educaţia este un demers aplicabil doar la specia
umană; această acţiune nu se poate extinde asupra lumii
animalelor sau a plantelor, întrucât în acest perimetru

factorul conştiinţă - fără de care nu există educaţie lipseşte cu desăvârşire;
• educaţia constă într-un sistem de acţiuni
preponderent deliberate, ea este o „propunere” - cum se
exprimă D. Hameline, a unei anumite intenţionalităţi, a
unei previzibilităţi; acţiunile întâmplătoare şi toate
influenţele ocazionale sunt purtătoare de mesaje
educogene, dar nu pot fi induse la copii în mod automat,
ci trebuie mediate, integrate, exploatate - cu atenţie şi
inspiraţie - prin acţiuni conjugate ale factorilor
educaţiei;
• în măsura în care influenţele sunt concentrate la
nivelul unor instituţii de profil, acţiunile permit o
organizare, o structurare şi chiar o planificare sub
aspectul sarcinilor şi timpului acordat acestora;
• educaţia se realizează în perspectiva unui ideal de
personalitate umană, în acord cu repere culturale şi
istorice bine determinate;
• educaţia nu este o etapă limitată numai a unei
anumite vârste, ci se prelungeşte pe întreg parcursul al
vieţii unui individ.
În literatura de specialitate, mai întâlnim şi alţi
termeni corelativi educaţiei: „formare”, „instruire”,
„învăţare” etc.
Formarea se referă la transformarea personalităţii
elevului, la determinarea sau facilitarea apariţiei unor
noi trăsături caracteriale, a unor conduite psihice
dezirabile.
Instruirea este un termen care subsumează acţiunea
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de transmitere stricto sensul de informaţii elevilor şi
vizează mai ales latura instrumental-intelectuală.
Predarea este procesul de prezentare organizată a
unor cunoştinţe elevilor de către cadre pregătite în acest
sens. Conţinutul predării este atent dimensionat pentru
ca transmiterea informaţiilor să poată avea loc. Rolul
director în predare îl are profesorul.
Predarea este o relaţie cu un obiect de cunoscut:
• propus de un subiect (profesorul);
• conform unei acţiuni de înmagazinare care se
organizează prin tratarea informaţiei;
• ce angajează subiectul din punct de vedere
psihologic, afectiv şi cognitiv;
• înrădăcinat într-o dorinţă care se exprimă prin
aşteptarea unei schimbări.
Relaţia cu obiectul are loc conform unei acţiuni ce se
desfăşoară în mod liber şi care:
• se constituie printr-o elaborare/reorganizare a
proceselor cognitive, psihomotorii, socioafective,
vizând dobândirea unor noi competenţe;
• comportă mai multe faze de explorare;
• se desfăşoară în conformitate cu mijloace sau de
către persoane care exercită o funcţie de mediere;
• duce la desluşirea unor cunoştinţe despre obiect.
Învăţarea îi vizează îndeosebi pe agenţii care
suportă intervenţia educativă; ea constă în însuşirea
metodică de către elevi a unor cunoştinţe sau deprinderi
cerute de profesori.
Calitatea serviciilor educaţionale este determinată de
o multitudine de factori, inclusiv de competenţa
managerială a cadrelor de conducere, ceea ce solicită
angajarea în cadrul sistemului managerial a cadrelor de
conducere competente, competitive, cu prestaţie
managerială, motivate intrinsec pentru activitate
managerială de calitate, pentru formare şi dezvoltare
continuă, cu atitudine pro-activă faţă de schimbare.
Cadrul managerial are prerogativa de a ameliora
calitatea, de a promova şi a anticipa schimbarea, de a
asigura eficacitatea educaţiei. În această logică, este
oportună
preocuparea
deosebită
pentru
formarea/autoformarea continuă a managerilor şcolari
cu accent pe promovarea unui sistem de valori proschimbare, pro-active, pro-dezvoltare [1, p.7].
Educaţia şi învăţarea sunt factori de importanţă
majoră pentru a dezvolta,la nivelul statelor Uniunii
Europene, potenţialul competitiv pe termen lung şi
coeziunea socială, aşa cum stipulează strategia
Europa 2020. Politicile de educare şi învăţare trebuie
să crească eficienţa prin creşterea nivelului
calificărilor în scopul de a asigura o mai bună
sincronizare întrecompetenţele existente pe piaţă şi
nevoile forţei de muncă, ducând astfel atât la
creşterea angajabilităţii, cât şi a productivităţii.
Acestea vor reduce, de asemenea, inegalităţile prin
îmbunătăţirea perspectivelor de angajare ale
celorlalţi în nevoie, inclusiv grupurile dezavantajate
şi migranţii [18, pp.129-131].
Şcoala este chemată să inoveze permanent nu numai
structurile sale de organizare, ci şi metodele şi
strategiile de predare –învăţare – evaluare, care trebuie
valorificate la nivelul activităţii didactice, în general, al
lecţiei în mod special. Procesul reformei, privit din
perspectiva viitorului, adaptat la ansamblul cerinţelor de
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schimbare înregistrate în plan naţional şi mondial, are în
atenţie toate resursele de creativitate ale cadrului
didactic [7, p.8].
Şcoala a fost, este şi, probabil, va rămâne principala
instituţie specializată în pregătirea resurselor umane ale
unei ţări. Calitatea „produselor” ei depinde, în principal,
de câţiva factori. Aceştia sunt:
- calitatea materialului uman (copii, tineri,
adulţi) care intră în procesul de învăţământ (dezvoltare
fizică şi psihică, inteligenţă, capacitate de învăţare,
motivaţie, condiţii familiale şi sociale etc.);
- calitatea logisticii (spaţii de învăţământ,
mobilier, materiale didactice, mijloace tehnice);
- calitatea managementului (la nivelul sistemului
de învăţământ, al diverselor lui subsisteme şi al
instituţiilor);
- calitatea personalului (didactic, auxiliar şi
administrativ) şi a prestaţiei didactice.
Deşi ponderea cu care intervin aceşti factori în
realizarea „produselor” şcolii nu este întotdeauna uşor
de stabilit, se poate afirma cu certitudine că
managementul, la toate nivelurile ierarhice, deţine un
loc de prim rang în constelaţia celorlalţi factori de
influenţă [13, p.5].
În acest context, educaţia a însoţit în permanenţă
societatea omenească, fiind expresia transformărilor şi
priorităţilor acordate de state şi guverne. Schimbările
care au loc în societăţile moderne reclamă educaţiei
redefinirea rolurilor şi diversificarea funcţiilor sale în
contextul impactului tehnologiei informaţiei şi al
efectelor acesteia asupra cunoaşterii. În lumea modernă,
educaţia este concepută ca un factor decisiv în
dezvoltarea economiei şi a societăţii, în contextul
creşterii influenţei capitalului uman. Rolul educaţiei la
etapa contemporană este determinat de sarcinile ce reies
din edificarea statului democratic şi de drept, tranziţia la
economia de piaţă şi racordarea la tendinţele
internaţionale de dezvoltare economico-socială. Acest
rol al educaţiei este definitoriu pentru prosperarea
societăţii, în sensul asigurării condiţiilor pentru ca
fiecare individ să aibă posibilitatea de a reuşi şi a se
afirma într-o lume în permanentă schimbare. Plasarea
centrului de greutate asupra educaţiei ca domeniu
prioritar în realizarea transformărilor sociale,
tehnologice şi economice din societatea modernă
înseamnă nu doar o schimbare de paradigmă, ci o
provocare pentru sistemele de învăţământ, care trebuie
să identifice resursele necesare pentru schimbare şi să
asigure o dezvoltare durabilă a societăţii [4, p.5].
Termenul de management este de origine engleză:
tomanage = a conduce. Analiza sa, în literatura de
specialitate economică, dar şi sociologică, politologică
şi psihologică (în special în cadrul psihologiei sociale),
a dus la îmbogăţirea conceptului de management, care
desemnează:
- o ştiinţă, respectiv „un ansamblu organizat şi
coerent de cunoştinţe, concepte, principii, metode şi
tehnici” prin care sunt examinate fenomenele şi procesele existente în conducerea instituţiilor;
- o artă, respectiv un ansamblu de abilităţi care
„reflectă latura pragmatică” a activităţii care probează
capacitatea conducătorului de a aplica, în mod creator,
cunoştinţele ştiinţifice în diferite situaţii, pentru

realizarea sarcinilor propuse „cu maximum de
eficienţă”;
- „o stare de spirit specifică”, respectiv un ansamblu
de atitudini reflectat într-un comportament proiectat
special în direcţia realizării progresului [17, p.13].
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Termenul de management s-a impus la nivelul
ştiinţelor economice în ultimii 50 de ani. Sensul
conceptului poate fi conturat apelând la unele definiţii
date
de
specialişti,
conform
tabelului
2.

Tabelului 2. Definiţiile managementului [7, p.9-10].
Definiţiile managementului
- Managementul se defineşte ca „importantă tehnică socială de direcţionare, conducere şi
control al eforturilor unei grupe de indivizi în vederea realizării unui scop comun”.
- Managementul este definit ca fiind „procesul în care conducătorul operează cu trei elemente
fundamentale: idei, lucruri şi oameni, realizând obiectivul prin alţii”.
- Managementul este arta sau ştiinţa de a direcţiona, dirija şi administra munca altora pentru a
atinge obiectivele stabilite.
- Managementul include „judecarea, aprecierea şi decizia în stabilirea planurilor pentru
controlul performanţelor, ghidarea, integrarea, motivarea şi supravegherea personalului în
realizarea activităţii sale”.
- Managementul rezidă în studierea procesului de conducere a producţiei în vederea
descoperirii legităţilor şi principiilor care guvernează ridicarea eficienţei acesteia.
- Managementul reprezintă un ansamblu de metode şi tehnici de conducere şi gestiune a
unităţilor economice şi adoptare a unor decizii eficace în proiectarea şi reglarea proceselor
microeconomice.
- Managementul reprezintă un complex de acţiuni desfăşurate cu scopul de a asigura funcţionalitatea normală, eficientă, a colectivităţilor umane organizate (întreprinderi economice,
organizaţii politice, unităţi de învăţământ) în ansamblul lor, cât şi a fiecărei verigi structurale
componente

Analiza managementului ca noţiune sociologică
permite evidenţierea conţinutului complex pe care îl
implică acest tip superior de conducere a activităţii
umane. Mai mult decât atât, conducerea managerială
este dependentă de apariţia unui nou tip de lider al
organizaţiilor sociale moderne (economice, politice,
culturale, pedagogice etc.), un lider eficient, care
intervine „ca vector ai inovaţiei şi progresului”. El este
necesar în orice context social dacă „se vrea ca
economia să prospere în ritm novator şi creator” [15,
p.6].
Conţinutul pe care îl reflectă noţiunea de
management este extrem de complex şi de profund în
plan social. Managementul constituie astfel:
a) o tehnică socială esenţială pentru direcţionarea
optimă a energiilor unei colectivităţi în perspectiva
teleologică a realizării unui scop comun, propriu
domeniului de referinţă (economie, educaţie, cultură,
politică etc.);
b) o activitatea eficientă, ceea ce înseamnă atingerea
scopurilor organizaţiei respective „în condiţiile unui
minim de cheltuieli de resurse”;
c) o organizare optimă a activităţii, ceea ce
presupune „arta de a conduce”, valorificând la
maximum „trei elemente fundamentale - idei, lucruri şi
oameni”;
d) un proces decizional permanent perfectibil (şi
chiar auto-perfectibil) absolut necesar „pentru obţinerea
maximului de eficienţă”;
e) un proces social „care implică responsabilitatea
pentru planificarea şi reglementarea eficientă şi
economică a operaţiilor (activităţilor) unei întreprinderi
(organizaţii sociale) în îndeplinirea unui scop sau unei
sarcini date”;
f) o activitate psihosocială complexă, raţională,

care „include judecarea, aprecierea, hotărârea (decizia)
în stabilirea planurilor şi utilizarea datelor pentru
controlul performanţelor şi ghidarea, integrarea,
motivarea şi supravegherea personalului” în vederea
atingerii scopurilor propuse;
g) un proces de proiectare a activităţii eficiente întrun context sau climat psihosocial optim, „în care
indivizii muncind împreună realizează eficient scopurile
stabilite”;
h) un sistem de principii, norme, reguli care
concentrează cerinţe (psihosociale, economice, tehnice,
morale, pedagogice, culturale, politice, comunitare etc.)
necesare pentru realizarea unor activităţi eficiente în
măsura aplicării permanente a sistemului respectiv de
principii, norme, reguli);
i) „un complex de acţiuni desfăşurate cu scopul de a
asigura
funcţionalitatea
normală,
eficientă
a
colectivităţilor
umane
organizate
(întreprinderi
economice, organizaţii politice, unităţi de învăţământ
etc.) în ansamblul lor, cât şi a fiecărei verigi structurale
componente în condiţiile utilizării cât mai judicioase a
resurselor materiale, umane, financiare ş.a.” [15, p.8].
Concluziile avansate de cei trei autori citaţi ne oferă
repere metodologice foarte importante pentru
înţelegerea managementului. În condiţiile educaţiei, în
context general şi în cadrul concret al clasei de elevi.
Reţinem şi reproducem următoarea definiţie a
managementului pe care cei trei autori consideră că
„necesită a fi extinsă” în raport de cinci repere
metodologice:
1) calitatea managerului ca lider al organizaţiei
sociale (economice, politice, culturale, pedagogice etc.)
- „managerii sunt oameni care îndeplinesc funcţii de
conducere, de planificare, de organizare, de antrenare şi
de control”;
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2) sfera de aplicare a managementului la nivel
social - „managementul se aplică la toate tipurile de
organizaţii” (economice, politice, culturale, pedagogice,
non-profit, comunitare etc.);
3) sfera de aplicare a managementului în cadrul
unui anumit domeniu al vieţii sociale sau în contextul
unei organizaţii - managementul se aplică la toate
nivelurile ierarhice ale unui sistem (în cazul sistemului
de învăţământ, managementul de vârf/ministerul
educaţie, culturii şi cercetării; managementul
intermediar; management de bază/ai şcolii, al clasei de
elevi, ai lecţiei) şi la toate nivelurile unei organizaţii (în
cazul organizaţiei şcolare, managementul resurselor
umane,
managementul
clasei,
managementul
activităţilor didactice/lecţiei etc.);
4) dimensiunea
teleologică
specifică
managementului se referă la finalităţile acestui tip
superior de conducere - „managementul are ca scop
principal crearea profitului”, ceea ce înseamnă eficienţă
în organizarea şi realizarea activităţii;
5) criteriul
valoric
propriu
activităţii
de
management, ca tip de conducere superioară a
organizaţiilor sociale - „managementul este corelat cu
productivitatea, ceea ce înseamnă eficienţă”;
Plecând de la domeniul economiei, managementul
dobândeşte un caracter social general. în acest context,
sunt semnalate mai multe definiţii complementare care
privesc: managementul prin obiective, managementul în
condiţii de criză, managementul operaţional,
managementul personalului, managementul resurselor
umane, managementul timpului.
Astăzi managementul nu mai poate fi privit doar ca
o activitate practică, orientată spre realizarea unor
obiective productive imediate, legate de procesul de
raţionalizare şi de eficientizare a muncii.
Managementul devine o ştiinţă care reprezintă un
ansamblu de concepte, metode şi mijloace de rezolvare
a problemelor de conducere, ştiinţă cu mare valoare
teoretică şi metodologică, aplicabilă în toate domeniile

ŞTIINŢĂ
TEHNICĂ
ARTĂ
STARE

Tabelul 3. Sensurile managementului
MANAGEMENTUL are concomitent patru sensuri de:
cunoştinţe, discipline teoretice, principii, metode şi tehnici specifice, prin care se explică sistematic
fenomenele şi procesele care au loc în conducerea organizaţiilor
metode şi tehnici care privesc conducerea, gestiunea, administrarea şi organizarea instituţiilor;
cu referire la ceea ce îi face pe oameni să fie productivi şi eficienţi, să comunice, să asculte în
calitatea lor de membri ai organizaţiilor, etc.;
reflectată în felul de a vedea, a dori, a căuta şi accepta progresul.

Cele trei niveluri ale managementului (strategic,
tactic şi operativ) trebuie să conlucreze în armonie în
vederea atingerii unui scop comun. Aceasta se poate
realiza doar dacă toţi membrii comunităţii împărtăşesc
aceleaşi valori şi viziune. Fiecare nivel al
managementului depinde de celelalte două, iar
managementul tactic şi cel operativ pot rămâne fără
finalitate, dacă nu au valori şi scopuri comune; chiar cel
mai eficient leadership va fi sortit eşecului, dacă nu va
conduce la o implementare efectivă a acestor scopuri.
Managementul este „un proces (o succesiune de
activităţi) care implică anumite funcţii şi anumite
principii general acceptate care orientează gândirea şi
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de activitate şi la toate nivelurile organizatorice ale
întreprinderilor sau instituţiilor economice, politice,
culturale, educaţionale etc. (numite şi tratate ca
organizaţii sociale cu obiective foarte bine determinate,
realizabile în raport de resurse, evaluabile prin decizii
optime care îndeplinesc funcţii de reglare-autoreglare
permanentă a activităţii).
Cristalizarea managementului ca ştiinţă a angajat un
proces îndelungat de acumulări teoretice şi practice.
Este vorba despre un proces foarte complex care a
contribuit la sedimentarea contribuţiilor unor curente
diferite de gândire, reprezentate de personalităţi
ştiinţifice sau de personalităţi ale vieţii economice,
politice, culturale etc. în jurul lor s-au constituit şcoli de
gândire care au trasat direcţiile principale ale procesului
de definire şi evoluţie a conceptului de management.
După cum observa un autor citat deja, C. Russu,
„geneza şi dezvoltarea managementului ca ştiinţă sunt
legate de un anumit stadiu economic, social, tehnic”,
care marchează decisiv etapa „de industrializate a
evoluţiei societăţii” [17, p.14].
Transferul conceptului de management în domeniul
educaţiei ridică multe semne de întrebare determinate de
insuficientele clarificări teoretice existente în domeniul
ştiinţelor sociale. Termenul în cauză a avut o evoluţie
complexă, trecând şi staţionând prin domenii precum:
economie, sociologie, politologie, psihologie şi
ajungând în cele din urmă şi în domeniul pedagogiei.
Etimologic, termenul de management ar deriva,
după unii specialişti, din latinescul manus (mână),
semnificând „manevrare”, „pilotare”. De la manus s-a
format în limba italiană mannegio (prelucrare cu mâna),
iar de aici, prin franţuzescul manegea fost preluat şi în
limba română cu înţelesul de „loc unde sunt dresaţi
caii”.
R. Tudorică în manualul Managementul educaţiei în
context european [19], consideră că managementul are
concomitent patru sensuri: de ştiinţă, de tehnică, de
artă, de stare, conform tabelului nr. 3.

acţiunea
managerilor”.
Parafrazându-1
pe
academicianul Ion Coteanu, termenul de manager,
înainte de a primi conţinutul de astăzi, denumea o
persoană care se ocupa de un sportiv, de un artist sau o
trupă de muzicanţi, etc., în temeiul unor înţelegeri
verbale sau scrise, în această calitate, managerul
pregătea tot ceea ce era necesar pentru a asigura
succesul [14, p.513].
Din limba franceză termenul a trecut în limba
engleză sub forma verbului tomanage care înseamnă a
administra, a conduce. Din acest termen, englezii au
derivat cuvintele management (conducere) şi manager
(conducător, persoană care conduce, controlează,

garantează calitatea, etc.).Înainte de a particulariza
conceptul de management pentru domeniul ştiinţelor
educaţiei, este util să amintim accepţiunea larg
răspândită a acestuia: „managementul este un proces a
cărui finalitate o reprezintă îndeplinirea obiectivelor
organizaţiei” [12, p.9].
Atingerea finalităţilor se poate realiza prin
respectarea a două premise de bază:
a) coordonarea alocării şi utilizării resurselor fizice
şi umane ale organizaţiei şi integrarea lor într-un tot
unitar. Fără respectarea acestei premise, resursele vor fi
dezorganizate şi neutilizate eficient;
b) menţinerea organizaţiei într-o stare de echilibru
cu mediul. Managerii trebuie să elaboreze cele mai
eficiente strategii pentru a asigura supravieţuirea şi
creşterea organizaţiei în condiţiile în care
aceasta

interacţionează permanent cu mediul.
Acelaşi autor precizează că managementul nu este o
realitate, ci o noţiune, o idee sau o filosofie. Asemenea
altor noţiuni, precum ştiinţă şi inginerie, managementul
este o abstracţie. Există însă manageri, indivizi cu o
funcţie specială de conducere, care încearcă „să scoată
la iveală capacităţile latente şi visurile din alte
experienţa umane şi să le pună în valoare” [12, p.12].
El este un obiect de studiu, cu un ansamblu de
cunoştinţe care pot fi învăţate, împreună cu modul de
aplicare a lor în procesul de conducere. Pentru o mai
complexă explicaţie a conceptului de management şi ale
conceptelor
sinonime conducere,
administrare,
leadership vom prezenta o analiză comparativă a
acestora
în
tabelul
nr.4.

Tabelul 4. Explicaţii ale conceptului de management şi ale conceptelor sinonime [19, p.23]
Caracteristici
Administraţie
Conducere
Leadership
Management
Obiective

Stabilite în
temeni
generali,
revizuite sau
schimbate la
intervale
nedefinite

Stabilite în
temeni
generali,
revizuite sau
schimbate la
intervale
nedefinite

Stabilite
prin ţeluri
strategice
largi, pe
termen scurt,
detaliate,
revizuite la
intervale scurte de
timp

Stabilite prin
ţeluri
strategice
largi, pe
termen
scurt,
detaliate, revizuite la
intervale scurte de timp

Criterii de succes

Evitarea greşelilor,
performanţă rar măsurată

Performanţele instituţiei,
promovarea acesteia

Rezolvarea
problemelor
grupului şi ale
indivizilor

Căutarea
succesului,
performanţă
concret măsurabilă

Resurse umane şi
materiale (cu accent pe
cele din urmă)

Resurse umane şi
materiale, dar
predomină cele
umane

Prima grijă, procurare,
utilizare eficientă dar şi
efectivă, resurse materiale şi umane (cu
accent pe cele din
urmă)

Folosirea resurselor Grijă
secundară,
doar încadrare
în consumul
normat,predomină
utilizarea resurselor
materiale

Luarea deciziei

La mult timp, puţine decizii La mult timp, multe
care afectează mulţi
decizii care afectează
oameni
mulţi oameni

La timp puţin, multe La timp puţin, multe
decizii care
decizii care afectează
afectează mulţi
puţini oameni
oameni

Structura

Rolurile definite în termeni
de domenii de
responsabilitate. Ierarhii
înalte, delegare limitată

Ierarhii plate, fără
delegare

Roluri

Arbitru

Rolurile definite în
termeni de domenii de
responsabilitate. Ierarhii
înalte, delegare limitată

Şef (dă ordine)

Mediator

Ierarhii plate, delegare
maximă

Protagonist

147

Atitudini

Pasivă, insensibilă la timp, Pasivă, accent pe
evitarea riscului, accent pe proceduri, conformitate,
proceduri, conformitate,
uniformitate
uniformitate

Activă, sensibilă la
timp, acceptarea
riscului, accent pe
rezultate,
experimente locale,
independenţă

Activă, sensibilă la
timp, acceptarea riscului, accent pe
rezultate, experimente
locale, independenţă

Competenţe

Legale, literare
(rapoarte,
note),
economice, statistice

Negociere,
comunicare,
argumentare,
rezolvare

Economice,
numerice
(statistice,
diagrame), de
negociere, de
comunicare

Legale, literare,
economice, de
comunicare, de
convingere

Dacă managementul la nivel strategic implică
translatarea viziunii în scopuri şi planuri pe termen lung,
atunci, la nivel operaţional, viziunea strategică este
convertită în obiective pe termen mediu, susţinute de
resurse adecvate şi de delegarea responsabilităţilor
privind luarea deciziilor, implementarea şi evaluarea lor.
În schimb, la nivel operaţional, resursele sunt utilizate,
sarcinile sunt îndeplinite şi activităţile sunt coordonate
şi monitorizate.
Managementul este un domeniu de mare interes şi
de o importanţă semnificativă în societatea
contemporană. Structurată şi dezvoltată în timp, ştiinţa
managerială a trecut prin etape care au avut o influenţă
majoră asupra dezvoltării umane şi are în prezent
caracteristici şi orientări specifice lumii moderne, cum
ar fi:
• viziunea globală şi integratoare de rezolvare a
problemelor - raportare la mediul extern naţional şi
internaţional;
• interdisciplinaritatea - introducerea unor
elemente din alte ştiinţe;
• dinamismul - determinat de frecvenţa şi
amploarea schimbărilor din societate;
• universalitatea - transferul de concepte, principii,
tehnici şi instrumente manageriale din domeniul
activităţii industriale în toate celelalte domenii ale vieţii
şi activităţii umane, astfel că se vorbeşte curent de
management agrar, management bancar, financiar,
educaţional etc.;
• profesionalizarea funcţiei de manager - elita
managerială a viitorului va proveni din şcoli, centre sau
instituţii recunoscute de business, iar formarea continuă
în domeniu devine o necesitate absolută.
În acest context, profesorul V.- Gh. Cojocaru [6,
p.72], în manualul Competență. Performanță. Calitate:
concept și aplicații în educaţie, citându-l pe reputatul
specialist în domeniu P. Drucker din perspectiva
domeniului educaţiei şi învăţământului, menţionează
actualitatea postulatelor managementului modern:
- managementul este general, afirmându-se în
toate domeniile economice şi sociale;
- dezvoltarea spiritului de inovare este o trăsătură
esenţială a managementului modern;
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- managementul este orientat spre sporirea
continuă a productivităţii muncii intelectuale şi fizice;
- managementul se grefează pe tradiţiile culturale,
sociale şi politice ale fiecărei ţări, pe condiţiile de
dezvoltare ale acesteia;
- managementul constituie principalul factor de
sporire a eficienţei activităţii desfăşurate.
E. Păun vorbeşte despre trei orientări ale
managementului educaţional descrise în termeni de trei
dominante:
- dominanta instrumentală: centrată pe mijloace,
pe formularea diverselor regulamente şi norme, pe
descrierea amănunţită a responsabilităţilor, accentuând
funcţia administrativă a directorului şcolar;
- dominanta strategică: presupune valorificarea
totală a resurselor umane în procesul managerial,
raportul dintre subordonaţi şi angajatori fiind foarte bine
descris;
- dominanta de comunicare: axată pe interacţiunea
membrilor organizaţiei, pe mobilizarea şi participarea
resurselor umane în procesul managerial, bazându-se pe
principiile eticii comunicării (Habermas), materializate
în respect, raţionalitate, onestitate, evitarea conflictelor
etc. [16, p.142]
Transferul noţiunii de management din plan
economic în cel educaţional continuă să întâmpine
numeroase bariere asupra cărora specialiştii români au
insistat în ultimii ani (Emil Păun, 1999, Sorin Cristea,
2000, Elena Joiţa, 2000):
- accentuarea dimensiunii administrative a
managementului, şi mai puţin aspecte legate de
schimbare, inovare, dezvoltare sau optimizare a
structurilor clasice din învăţământ;
- inexistenţa unei abordări interdisciplinare a
managementului la nivel pedagogic;
- considerarea managementului mai mult ca teorie
utilă atingerii obiectivelor educaţionale şi mai puţin ca
artă şi strategie;
- persistenţa sistemului în mare parte centralizat la
nivelul învăţământului preuniversitar;
- formaţia profesională a directorilor şcolari,
tributară încă organizării birocratice [2, p.73-74].
Principalele activităţi manageriale pe care le

adaptăm la specificul educaţiei (şcolii, învăţării, clasei
de elevi, lecţiei):
1) stabilirea direcţiei principale de evoluţie a
organizaţiei şcolare (clasei de elevi etc.);
2) formularea politicii generale adoptată la nivelul:
sistemului de învăţământ (ministerul învăţământului,
inspectoratul şcolar), procesului de învăţământ (într-o
şcoală, în cazul unei comisii sau catedre metodice),
şcolii şi clasei de elevi (strategia folosirii tuturor
resurselor unei şcoli, respectiv ale unei clase de elevi);
3) identificarea problemelor principale (pentru
buna desfăşurare a activităţii unei şcoli, unei clase, unei
activităţi didactice/lecţii, consultaţii individuale etc.);
4) elaborarea strategiilor pe probleme (de exemplu,
în cadrul lecţiei, strategia organizării, a planificării
didactice, a realizării planului curricular, a secvenţelor
de predare-învăţare-evaluare, a finalizării rezultatelor
obţinute pe parcursul unei ore);
5) revizuirea planificării în raport de anumite
situaţii care apar pe parcursul rezolvării problemelor
specifice (de exemplu, în cazul lecţiei, a problemelor de
evaluarea iniţială, de predare-învăţare-evaluare, de
evaluai continuă şi sumativă etc.);
6) aplicarea pianului strategic general;
7) luarea deciziilor fundamentale - transpunerea lor
în acţiuni optime (de exemplu, în cazul lecţiei, în acţiuni
eficiente de predare-învăţare-evaluare);
8) evaluarea continuă a rezultatelor (monitorizarea
cu funcţie de reglare-autoreglare a activităţii);
9) evaluarea finală cu funcţie sumativă şi de
reluare a ciclului managerial la un nivel nou, superior
[17, p.23].
Constituind un scop social de primă importanţă,
educaţia trebuie condusă astfel încât rezultatele sale să
corespundă noilor cerinţe de dezvoltare aflate în
permanentă schimbare. Peter F. Drucker se referă la
următoarele cerinţe pe care le putem aprecia drept
criterii
pentru
înţelegerea
managementului
educaţional într-o societate informaţională:
1) orientare a sistemului de învăţământ după un scop
social care include un set de valori (culturale, morale,
religioase, politice, comunitare economice etc.);
2) deschidere a sistemului de învăţământ spre forme
înalte de profesionalizare realizate tot mai mult prin
diferite trepte şi forme de învăţământ superior;

3) perfecţionare şi sprijinire a şcolii din perspectiva
educaţiei permanente (deoarece „educaţia nu mai poate
fi lăsată numai pe seama şcolilor”);
4) pregătirea absolvenţilor pentru a fi membri
eficienţi într-o organizaţie socială de tip postindustrial;
5) organizarea unui proces de învăţământ
individualizat;
6) însuşirea unei noi tehnici de învăţare care asigură
transformarea cunoştinţelor acumulate în informaţii
aflate la baza unor noi acţiuni şi activităţi din ce in ce
mai eficiente, mai productive [11, p.233-242].
O definiţie a managementului în educaţie,
transferabilă la nivelul macro şi micro al sistemului
educaţional sugerează că este o ştiinţă pedagogică
elaborată printr-o strategie de cercetare de tip
interdisciplinar (de unde caracterul profund aplicativ),
angajată în studiul evenimentelor care apar în decizia
organizării unei activităţi pedagogice şi în gestiunea
programelor educative [8].
Profesorul I. Bontaş [3] consideră că managementul
educaţional este cel care va asigura eficienţa
învăţământului şi performanţe şcolare/academice
ridicate. Domnia sa afirmă că optimizarea conducerii
învăţământului se poate realiza doar în condiţiile
asimilării principiilor, nivelurilor şi funcţiilor
managementului educaţional, în strânsă legătură cu
folosirea unui instrumentar metodologic modern.
Concluzii:
1. Managementul sistemului de învăţământ implică
noi misiuni impuse de cerinţele dezvoltării societăţii în
secolul XXI. Reţinem faptul că, într-o societate bazată
pe cunoaştere, sistemul de învăţământ trebuie astfel
condus încât să poată fi realizată misiunea socială cea
mai importantă, aceea de a-i învăţa pe elevi şi studenţi
cum să înveţe, în prezent şi în mod special în
perspectivă.
2. Evaluarea calităţii educaţiei şi instruirii trebuie
făcută în sens managerial, dintr-o perspectivă valabilă
pe termen lung. Este important să măsurăm şi să
apreciem periodic „cu ce cunoştinţe rămân
elevii/studenţii după absolvire”.
3. Constituind un scop social de primă importanţă,
educaţia trebuie condusă astfel încât rezultatele sale să
corespundă noilor cerinţe de dezvoltare aflate în
permanentă schimbare.
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MANAGEMENTUL PSIHOLOGIC AL REABILITĂRII DEFICITULUI COGNITIV POST ACCIDENT
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"Este mai important să ştim ce fel de persoană are o boală,
decât să ştim ce fel de boală are o persoană."
Hippocrates
REZUMAT
Evaluarea psihologică ne oferă o imagine completă, longitudinală, a evoluției deficitelor funcționale și afectivmotivaționale ale persoanei după un AVC, permițând orientarea intervenției terapeutice în funcție de nevoile imediate
ale persoanei evaluate. Evaluările psihologice tind să măsoare performanța cognitivă pe domenii specifice, de referință.
Ghidurile de bune practici recomandă evaluarea periodică a deficitului cognitiv atrăgând atenția asupra riscului major
de afectare a calității vieții persoanelor cu declin cognitiv post AVC. Strategiile de recuperare a deficitului cognitiv
restant unui AVC pun accent pe restaurarea funcțiilor cognitive deficitare (atenție, memorie, funcții executive,
raționament logic, limbaj), modalitățile de intervenție fiind diferite.
Cuvinte-cheie: accident vascular cerebral (AVC), evaluare psihologică, deficit cognitiv, strategii de recuperare,
intervenții psihologice.

THE PSYCHOLOGICAL MANAGEMENT OF THE COGNITIVE DEFICIT REHABILITATION AFTER
STROKE
GLAVAN Aurelia,
neurologist, PhD in psychology,
IMSP Institute of Urgent Medicine
VÎRLAN Maria,
PhD in psychology,
UPS Ion Creangă, Department of Social Psychology
SUMMARY
Psychological assessment gives a complete, longitudinal picture of development of affective-motivational and
functional deficits in a patient after stroke, allowing orientation of therapeutic interventions based on the immediate
needs of the evaluated person. Neuropsychological evaluations tend to measure cognitive performance on specific areas
of reference. Guides recommend periodic assessment of cognitive deficit by drawing attention to the serious risk of
affecting the quality of life of people with cognitive impairment after stroke. Recovering strategies focus on the
restoration of cognitive deficit (attention, memory, executive functions, logical reasoning, language), ways of
intervention being different.
Key words: stroke, psychological assessment, cognitive deficit recovery strategies, psychological interventions.
Introducere. Psihologia clinică reprezintă o știință
aplicată cu obiect principal de studiu expresia
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comportamentală a unei disfuncții cerebrale (Lezak,
2012). Scopurile principale ale evaluărilor psihologice

cuprind diagnosticul, managementul pacientului,
stabilirea
tratamentului,
evaluarea
eficienţei
tratamentului medical sau psihologic, expertiza medicolegală sau judiciară. În cadrul unei singure evaluări pot
fi mai mult de un scop dintre cele prezentate, uneori
chiar toate. Evaluările psihologice tind să măsoare
performanța cognitivă pe domenii specifice, de
referință. În activitățile zilnice, domeniile cognitive nu
funcționează izolat. Acestea interacționează permanent
pentru a se atinge un nivel optim de performanță,
adaptat momentului și situației specifice.
În funcție de afecțiunea medicală, specialiștii în
recuperare medicală post AVC pot solicita o evaluare
psihologică pentru:
 Diagnosticul
și
determinarea
cauzelor
simptomelor cognitive și emoționale,
 Evaluarea declinului cognitiv și al ameliorării,
 Stabilirea nivelului cognitiv de bază pentru
monitorizarea efectelor tratamentului farmacologic,
 Planificarea intervenției și a reabilitării,
 Determinarea capacității de a se întoarce în
câmpul muncii, de a conduce vehicul sau de a lua
decizii importante,
 Refacerea funcțiilor care pot fi tratate și
învățarea unor strategii compensatorii pentru funcțiile
care nu pot fi tratate,
 psihoeducația familiei.
Atenția, memoria, funcțiile executive, percepția,
limbajul — reprezintă domenii cognitive afectate post
accident vascular cerebral.
Atenția. Deficitul de atenție reprezintă cea mai
notabilă modificare de status cognitiv post accident
vascular cerebral, cu o rată de raportare de la 46% la
92% în cazul accidentului vascular cerebral acut [4] ,
ajungând la 37,9% după trei luni de la producerea
acestuia [25]. Deficitul de atenție și gradul de
distructibilitate a atenției sunt asociate cu deficitul de
echilibru și cu deficitele funcționale post accident
vascular cerebral, influențând evoluția parametrilor
fizici și nivelul de independență și participare al
persoanei [13,21]. Nivelul de atenție susținută la 2 luni
post accident vascular cerebral este predicator pentru
nivelul de reabilitare atins la 2 ani de la producerea
accidentului vascular cerebral [19]. Studii de mici
dimensiuni și slabe din punct de vedere metodologic și
o sinteză Cochrane indică faptul că deficitele de atenție
post accident vascular cerebral tratate (în sensul
îmbunătățirii stării de vigilență și al atenției susținute)
duc la îmbunătățirea rezultatelor programelor de
reabilitare [9,23].
Memoria. Spre deosebire de tulburările cognitive
cauzate de Demența Alzheimer, în care memoria
reprezintă un prim domeniu cognitiv afectat, tulburările
cognitive post accident vascular cerebral sunt asociate
cu factori vasculari [3] și nu afectează în principal
memoria, ci un număr relativ de diferite domenii
cognitive, în special funcții executive, abilitatea de
comunicare, viteza de procesare [2, 4].
Funcțiile
executive. Funcțiile executive sunt
frecvent afectate post accident vascular cerebral [2, 27].
Prevalența apariției disfuncției executive variază de la

3% până la 76% în cazul persoanelor ce au suferit un
accident vascular cerebral [12]. Disfuncția executivă
post accident vascular cerebral este mai pronunțată în
cazul persoanelor vârstnice și în cazul persoanelor cu
nivel scăzut de școlarizare [8].
Percepția. Prevalența neglijării unilaterale spațiale
în cazul persoanelor ce au suferit un accident vascular
cerebral este de 25%, fiind mai frecventă în cazul
leziunilor cerebrale de partea dreaptă (42%), față de
leziunile cerebrale de partea stângă (8%) [26].
Limbajul. Afazia este prezentă la 31% dintre
persoanele care suferă un accident vascular cerebral,
imediat postacut, și este prezentă la 60% dintre aceștia
la 12 luni post accident vascular cerebral. Vârsta
înaintată, nivelul scăzut de școlarizare și accidentele
vasculare anterioare reprezintă factori de risc în ceea ce
privește tulburarea de limbaj dobândită post accident
vascular cerebral [8].
Evaluarea psihologică ne oferă o imagine completă,
longitudinală, a evoluției deficitelor funcționale și
afectiv-motivaționale ale persoanei după ce a suferit un
accident vascular cerebral, permițând orientarea
intervenției terapeutice în funcție de nevoile imediate
ale persoanei evaluate, cu accent pe domeniile cognitive
deficitare, sau, dacă este cazul, reorientarea intervenției,
în orice moment al terapiei. La anumite persoane nu este
posibil un diagnostic ferm după o singură evaluare
psihologică, chiar și în condițiile unei testări psihologice
formale. Acest lucru este valabil cu atât mai mult în
cazul bolilor neurodegenerative, în stadiile ușoare,
incipiente, reflectând insensibilitatea relativă față de
evaluare, atât cea clinică, cât și cea imagistică, pentru
afectarea timpurie a funcțiilor cognitive. Evaluarea
repetată la intervale regulate de timp și monitorizarea
longitudinală este neprețuită în astfel de cazuri, și este
de luată în seamă [7].
Ghidurile de bune practici recomandă evaluarea
periodică a deficitului cognitiv, atrăgând atenția asupra
riscului major de afectare a calității vieții persoanelor cu
declin cognitiv post accident vascular cerebral [16].
În cadrul Protocolului Clinic Național de Reabilitare
Medicală a bolnavului cu Accident Vascular Cerebral
[15] al Republicii Moldova (2012) este menționată
utilitatea intervenției de recuperare a cogniției prin
intermediul tehnicilor de recalificare cognitivă.
Ghidul EFNS de Recuperare Cognitivă, pus la
dispoziția specialiștilor din țara noastră de către
Societatea de Neurologie, reprezintă o analiză a
diferitelor studii prin care s-a încercat evaluarea
eficienței diferitelor abordări terapeutice de stimulare
cognitivă adresate domeniilor cognitive (atenție,
memorie, limbaj, neglijare spațială unilaterală) și emite
o serie de recomandări de ordin general, dar nu impune
atenției terapeutului anumite tehnici, reprezentând
varianta optimă de lucru pentru un domeniu anume și
pentru un anumit grad de deficit specific, nici nu indică
un flux de lucru care să poată sta la organizarea unui
program terapeutic [14].
Un protocolul terapeutic de optimizare cognitivă
este un instrument organizator necesar și util ce asigură
fluența procesului de optimizare, permițând o abordare
unitară și comprehensivă a acestuia, de la referirea
persoanei către psihologul clinician [19] în vederea
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evaluării și până la procedura de evaluare înainte de
externarea pacientului în vederea stabilirii progresului
funcțional obținut ca urmare a intervenției de optimizare
cognitivă. Protocolul terapeutic de optimizare cognitivă
reprezintă de asemenea un instrument de organizare a
fluxului de lucru în cadrul studiilor de cercetare din
psihologia clinică.
Teste psihologice utilizate in evaluarea persoanelor
ce au suferit un accident vascular cerebral.
În prezent în țara noastră nu există un protocol
standard pentru evaluarea și diagnosticul tulburărilor
cognitive post accident vascular cerebral [26]. Testele și
scalele utilizate în evaluarea psihologică, în cadrul
Clinicii de Neurologie și Neurochirurgie a Institutului
de Medicina Urgentă, clasificate în funcție de domeniul
de interes, sunt:
- Montreal Cognitive Assessment (MoCA) – test
screening de evaluare rapidă a abilităților cognitive,
conceput pentru a detecta disfuncția cognitivă ușoară,
creat în 1996 de către Dr. Ziad Nasreddine din
Montreal, Quebec. Testul conține 16 itemi, structurați în
subcategorii, pentru a evalua diferite domenii cognitive:
funcții executive, denumire, memorie, atenție și
concentrare, limbaj, capacitate de abstractizare,
orientare tempora-spațială.
- Wechsler Memory Scale (WMS) – baterie de
testare psihologică concepută pentru a evalua o varietate
de funcții cognitive →performanța generală a memoriei
putând fi exprimată în termeni de „coeficient mnezic”.
Bateria de testare WMS I a fost publicată, pentru prima
dată, în 1945 și poate fi aplicată oricărei persoane cu
vârsta între 16 și 90 de ani, fiind frecvent administrată
într-o evaluare neuropsihologică [17]. Bateria este
formată din șapte sub teste: informații generale,
orientare temporală, control mental, memorie logică,
memorie cifre (digit span), memorie vizuală și asociere
verbală – perechi.
- Clock Drawing Test (CDT) – instrument de lucru
pentru evaluarea funcționalității cortexului frontal și
tempora-parietal [6], oferă un screening rapid al praxiei
și al abilităților văzuo-spațiale. Acesta poate fi relevant
atât în ceea ce privește deficitul de atenție, cât și în ceea
ce privește disfuncția executivă [18, 24].
- Testul „Labirint” – instrument de lucru pentru
evaluarea atenției concentrate. Proba constă în
identificarea a 25 de trasee ce alcătuiesc fișa de lucru.
Liquz-Lecznar și colab. Consideră că acest tip de
sarcină ar putea fi valoroasă în evaluarea utilității
terapiilor de recuperare cognitivă post accident vascular
cerebral [10].
- Testul AD2 – instrument de lucru cu importantă
valoare
psiho-diagnostică
pentru
evaluarea
distributivității atenției, concentrare și mobilitatea
atenției. Proba de lucru constă în identificarea a 10
numere lipsă–dintr-un total de 70 de numere de
dimensiuni diferite (mai mari sau mai mici) așezate
aleator, în formă de romb.
- Fișa de evaluare logopedică– conține șase probe de
repetare (foneme, cuvinte, propoziții), șase probe de
denumire (obiecte izolate, imagini uzuale, imagini
acțiuni, culori, părți anatomice, prepoziții), trei probe
pentru evaluarea conservării seriilor automate
(numărare directă de la 1 la 20, luni ale anului și zilele
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săptămânii) și două probe specifice pentru verificarea
posibilității ieșirii din automatisme [5].
- Stroke Specific Quality of Life Questionaire
(SSQoL) [22] - instrument de măsură cunoscut,
standardizat, special conceput pentru a evalua calitatea
vieții persoanelor ce au suferit un accident vascular
cerebral. Chestionarul conține 49 itemi structurați în 12
subscale/subdomenii principale: autocontrol (5 itemi),
vedere
(3
itemi),
mobilitate
(6
itemi),
muncă/productivitate (3 itemi),
funcționalitatea
membrului superior (5 itemi), limbaj (5 itemi), gândire
(3 itemi), personalitate (3 itemi), dispoziție (5 itemi), rol
social (5 itemi), rol familial (3 itemi), energie (3 itemi).
Strategiile de recuperare a deficitului cognitiv
restant unui accident vascular cerebral se grupează în
directe și indirecte. Strategiile directe de recuperare pun
accent pe restaurarea funcțiilor cognitive deficitare
(atenție, memorie, funcții executive, raționament logic,
limbaj), modalitățile de intervenție fiind diferite după
cum urmează:
- intervenție farmacologică, utilizată pentru a
modula procesul de neuroplasticitate cerebrală și pentru
a îmbunătăți potențialul de recuperare neurologică.
- intervenții non-farmacologice, precum: terapie de
stimulare magnetică transcraniană, terapie de stimulare
cognitivă, terapie ocupațională, art-terapie, meloterapie,
terapie multisenzorială, etc.
Terapia de stimulare cognitivă este una dintre
tehnicile de recuperare neurocognitivă, nonfarmacologică, de interes pentru cercetătorii în domeniu,
ce are drept obiectiv stimularea, unitară sau
concomitentă, a unei sau a mai multor arii cognitive
deficitare. Stadiul actual al cercetărilor privind
eficacitatea terapiilor de stimulare cognitivă indică atât
randamentul crescut al operativității post intervenție, cât
și existența unor instrumente de evaluare cognitivă
valide. Una dintre limitele terapiei de stimulare
cognitivă este generată de tulburarea de limbaj restantă
accidentului vascular cerebral.
Organizația Mondială a Sănătății (OMS) evidențiază
importanța integrării terapiei de optimizare cognitivă în
programul de recuperare medicală și evidențiază
existența mai multor abordări terapeutice [28] de
stimulare cognitivă dintre care, cel mai frecvent
menționate în literatura de specialitate sunt:
„Reminiscence Therapy‟ (terapia prin reminiscență),
„Validation Therapy” (terapia de validare), „Reality
Orientation Therapy” (terapia de orientare în realitate),
„Cognitive Stimulation Therapy” (CST), „Cognitive
Rehabilitation Therapy” (CRT), „Attention Process
Training” (APT), „Program Stimulare Cognitivă SCART”.
Strategiile compensatorii de recuperare a deficitului
cognitiv post accident vascular cerebral au ca scop
îmbunătățirea capacității de a desfășura diferite activități
și a capacității de participare la viața comunității, prin
modificarea factorilor personali și de mediu, în speță,
prin utilizarea de dispozitive asistive pentru diferitele
funcții cognitive afectate. Strategiile compensatorii pot
avea efecte restaurative, ca urmare a fluidizării
funcționalității cognitive a persoanei [25]. Numeroase
studii susțin eficiența și eficacitatea utilizării de
dispozitive asistive pentru creșterea nivelului de

independență și a capacității participative a persoanelor
cu deficite cognitive și, ca urmare, îmbunătățirea
calității vieții acestora. Dispozitivele asistive pentru
funcțiile cognitive au fost denumite orteze cognitive,
proteze cognitive, tehnologie asistivă [1] și, mai recent,
tehnologie asistivă pentru cogniție [11]. Literatura cu
privire la tehnologia asistivă descrie o gamă variată de
dispozitive mergând de la instrumente de tehnologie
joasă (low tech) dezvoltate pentru ghidarea unui singur
tip de sarcini, până la instrumente de înaltă tehnologie
(high tech) care compensează deficite cognitive
complexe pe domenii de sarcini și pentru anumite tipuri
de mediu [20].
În continuare prezentăm câteva recomandări pentru
realizarea evaluării psihologice şi modul de prezentare a
rezultatelor ei la persoane care au suportat un accident
vascular cerebral. Proiectul de intervenţie va cuprinde
indicatorii cei mai relevanţi pentru evaluarea
problemelor grupului ţintă sau cazului.
Evaluarea
trebuie să fie particularizată la problematica proiectului.
Proiectarea
intervenției
psihologice în cazul persoanelor post AVC.
Obiective generale:
 Reabilitarea persoanelor ce au suportat un AVC;
 Modificarea stilului de viaţă;
 Ameliorarea simptomelor.
Obiective specifice:
1. Prevenirea tulburărilor emoţionale (anxietate,
depresie) la persoanele după un AVC;
2. Reducerea
riscului morţii subite sau apariţiei unui nou AVC;
3. Stabilizarea sau reducerea
procesului
atherosclerotic;
4. Optimizarea integrării sociale a pacientului
(familie, serviciu, etc.);
5. Controlul greutăţii;
6. Managementul lipidic şi glicemic;
7. Reducerea fumatului;
8. Managementul stresului.
Programul
de intervenţie poate să fie
dezvoltat urmărind mai multe dimensiuni:
Educarea pacientului prin:
oferirea
de informaţii privind boala cerebrovasculară;
- consilierea privind dezvoltarea de strategii de
schimbare
a
unor
aspecte
ale
stilului
de viaţă: informaţii privind factorii de risc ai recidivei
bolii şi învăţarea pacientului
a
unor
tehnici
comportamentale în scopul reducerii comportamentelor
dezadaptative (fumat, consum exagerat de grăsimi,
alcool, sedentarism).
Modificarea stilului de viaţă.
a) Prescrierea de exerciţii fizice:
- documentarea în ceea ce priveşte habitudinile
pre şi post
AVC,
precum şi capacitatea aerobică a
pacientului;
- prescrierea de exerciţii
zilnice concrete
sub formă unui
ghid
flexibil
(ajustarea prescripţiilor de practicarea exerciţiilor fizice
conform individualităţii psihice şi fizice a pacientului
(de
ex. prescripţii specifice

pentru pacienţii sedentari: plimbări până la 15
km săptămânal, sau zilnic 30 – 45 de minute);
b) Managementul lipidic:
consilierea privind rolul
dietei şi colesterolului în bolile
cerebro-vasculare:
recomandarea
unor modificări ale
dietei în scopul
reducerii consumului de grăsimi săturate.
c) Reducerea fumatului:
prezentarea
mecanismului interacţiunii dintre fumat şi stres în produ
cerea
AVC
ului la
persoanele ce sufere de afecţiuni cerebro-vasculare;
d) Controlul presiunii arteriale:
- prin controlul consumului de sare şi consumul
moderat de alcool;
optimizarea greutăţii (la bolnavii supraponderali scădere
a în greutate reduce riscul de boală).
Managementul stresului:
- reducerea reactivităţii psihofiziologice a
pacientului la evenimentele stresante (identificarea
împreună cu pacientul a situaţiilor stresante, consilierea
privind diverse modalităţi de evitare/ tolerare/
confruntare a situaţiilor stresogene);
- programul poate include tehnici de întărire a eului,
de management al timpului. Aceste tehnici vizează
reducerea tensiunii arteriale precum şi atenuarea
anxietăţii pe care pacienţii o dezvoltă ca răspuns la
stresorii din mediu;
- învăţarea unor tehnici de relaxare.
Suportul social:
- îmbunătăţirea comunicării cu familia şi cadrele
medicale;
- participarea pacientului la un grup de suport.
Consilierea vocaţională:
- reintegrarea în activităţile profesionale
anterioare. Totuşi pacienţii cu locuri de muncă extrem
de stresante pot fi consiliaţi în a se orienta spre locuri
de muncă cu mai puţine responsabilităţi.
Tehnici cognitive:
1. Tehnici de modificare
a conţinuturilor informaţionale dezadaptative:
Tehnica controlului conştient.
Dat fiind faptul că în cele mai multe cazuri ictusul
cerebral este asociat cu dispoziţia anxioasă, pacienţii au
tendinţa de a prelucra preferenţial din mediu stimulii
anxiogeni. Acest pattern cognitiv va duce la
amplificarea simptomelor anxioase. În consecinţă,
anxietatea astfel stimulată va favoriza din nou acel
pattern cognitiv, intrându-se astfel într-un cerc vicios
care amplifică simptomatologia.
Pacientul va fi învăţat să caute intenţionat şi conştien
t în mediu în special
stimuli
neutri sau cu valenţă pozitivă, că o
contrapondere la tendinţa lui automată de a selecta, în
special, stimuli anxiogeni.
Tehnica operaţionalizării constructelor.
Operaţionalizarea constructelor
negative
pe care subiectul şi le atribuie ("Sunt un neputincios, un
infirm sau un neajutorat…"). Aceste constructe sunt de
fapte
tichete
lingvistice care acoperă mai
multe comportamente. Este foarte probabil că pacientul
să îşi atribuie această etichetă doar în baza a două - trei
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comportamente pe care nu poate să le realizeze în
situaţia în care se află cu aceeaşi eficientă că şi înainte
(de ex. două servicii).
Tehnica reatribuirii.
În acest caz conţinutul informaţional negativ este
schimbat, modificând cauzele care au
generat
acest conţinut prin procesul de reatribuire.
Tehnica identificării inconsistenţei logice şi a contra
dicţiilor.
Se încearcă să se demonstreze
pacientului că unele conţinuturi informaţionale dezadapt
ative
despre
incapacitate sunt false datorită inconsistenţei logice
a
lor.
2.
Tehnici
de
blocare
a influenţei informaţiilor false asupra comportamentului
Tehnica costurilor şi beneficiilor.
Pacientului
i se cere să facă o lista cu
costurile şi beneficiile pe care cognițiile dezadaptativei
le
aduc. Se va insista asupra relaţiilor cu ceilalţi, trăirilor e
moţionale, autocontrolului comportamental etc.
Tehnica anticipării raţionale, prin care se încearcă
anticiparea influenţei pe care informaţia falsă ar putea-o
induce în comportamentul pacientului. Odată
conştientizată această influenţă, ea poate fi blocată.
Influenţa inconştientă devine conştientizată şi prin
aceasta evitată.
Tehnica rezolvării de
probleme urmăresc modificarea situaţiilor generatoare
de discrepanţă cognitivă din realitatea externă. În acest
caz problema psihologică sau discrepanţa cognitivă
rezidă în faptul că subiectul nu are abilităţile necesare
rezolvării unor situaţii din realitate pentru a le adapta
expectanțelor şi necesităţilor lui, acestea generând o
discrepanţă cognitivă între ce aşteaptă subiectul şi ce se
întâmplă în realitate. Tehnică rezolvării de probleme îl
învaţă pe subiect cum să controleze situaţiile din
realitate, eliminând discrepanţa cognitivă şi distresul
asociat acesteia.
Structurarea intervenţiei psihologice la persoane po
st AVC.
Se realizează în funcţie de lista de probleme şi
obiectivele de intervenţie. Structurarea intervenţiei
individuale sau de grup se face împreună cu pacientul
sau pacienţii. Vă oferim un exemplu de structurare:
1. Educarea pacientului privind rolul factorilor
cognitivi şi comportamentali în înţelegerea
reacţiilor emoţionale şi fizice faţă de boală sau tratament
. Faza de
educare sau informare
este
foarte importantă pentru creşterea motivaţiei pacientului
faţă de intervenţie.
2. Explicarea principiilor de intervenţie şi a modului
de desfăşurare a terapiei sau consilierii. În cadrul acestei
etape psihologul se focalizează pe îmbunătăţirea
complianţei pacientului faţă de intervenţie.
3. Structurarea şedinţelor de intervenţie în funcţie de
obiectivele
propuse.
Ierarhizarea
acestora este stabilită în funcţie de lista de
probleme şi prioritățile
identificate
de
terapeut şi pacient.
Evaluarea finală a eficacităţii intervenţiei.
Se realizează pe baza indicatorilor iniţiali stabiliţi în
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faza iniţială de evaluare (observaţie, auto-monitorizare,
chestionare, alţi indicatori de evaluare).
Discuţii şi concluzii. Diagnosticarea unei persoane
cu AVC, deficitul motor şi cognitiv, evoluţia bolii şi
multitudinea de investigaţii, dar şi tratamentele
recuperatorii pe care le parcurge fiecare pacient cu astfel
de probleme de sănătate, pot reprezenta tot atâtea surse
de stres emoţional şi afectiv. Intervenţiile recuperatorii
pot deveni destabilizante. Astfel, grijă acordată
aspectelor umane şi psihologice ale persoanei, devine o
obligativitate comună atât a medicilor, cât şi a
psihologului. Deficitul cognitiv post AVC este o
problema importantă, mai ales dacă luăm în considerare
calitatea vieţii, care poate fi serios afectată în prezenţa
deficitului cognitiv, chiar în lipsa unor sechele motorii,
corticale sau senzoriale.
Managementul medical al persoanelor care prezintă
sechele ale AVC adesea este nesatisfăcător din cauza
faptului că la bolnavi, pe lângă deficit neurologic, apar:
irascibilitatea,
insomnia,
tremorul,
modificări
senzoriale, apatie, astenie, diminuarea atenţiei,
memoriei, a concentrării, sentimente de vinovăţie,
depresie, anxietate. În ceea ce priveşte imaginea de sine
a bolnavului, studiile au demonstrat: dezorganizare,
vulnerabilitate, regresie. Mulţi constată rapid faptul că
marja de terapii medicale disponibile este limitată atât
din punct de vedere al posibilităţilor cât şi al eficienţei.
Starea de negativism, odată stabilită, este greu de
înlăturat. Printr-o evaluare psihologică corespunzătoare
a situaţiei de ansamblu, psihologul clinician ar trebui să
fie în măsură să stabilească profilul pacienţilor pentru
care este indicat un tratament psihologic, ţinând cont de
faptul că, iniţiată într-un stadiu de prezentare precoce, o
asemenea abordare se soldează, de regulă, cu rezultate
favorabile.
Pe baza discuţiilor de mai sus, putem concluziona:
1.Evaluarea psihologică a persoanelor ne oferă o ima
gine completă, longitudinală,
evoluţiei deficitelor funcţionale şi afectivmotivaţionale ale pacientului după ce a suferit un
AVC, permiţând orientarea intervenţiei terapeutice în fu
ncţie de nevoile imediate ale persoanei evaluate.
2. Se recomandă evaluarea periodică a
deficitului
cognitiv, atrăgând atenţia asupra riscului
major
de
afectare a calităţii vieţii persoanelor cu declin cognitiv
post AVC.
3. Un protocol terapeutic de optimizare cognitivă
este un instrument organizator necesar şi util ce asigură
fluența procesului de optimizare, permiţând o abordare
unitară şi comprehensivă a acestuia, de la referirea
pacientului către psihologul clinician în vederea
evaluării şi până la procedura de evaluare înainte de
externarea pacientului în vederea stabilirii progresului
funcţional obţinut ca urmare a intervenţiei de optimizare
cognitivă. Protocolul terapeutic de optimizare cognitivă
reprezintă de asemenea un instrument de organizare a
fluxului de lucru în cadrul studiilor de cercetare din
psihologia clinică.
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REZUMAT
Consilierea psihopedagogică se realizează prin intermediul unor strategii eclectice, adică prin explorarea variatelor
forme, metode, procedee şi tehnici validate şi selectate în conformitate cu specificul problemei apărute, inclusiv a
necesităţilor beneficiarilor. Consilierea psihopedagogică a membrilor familiei vizează un set de acţiuni psihopedagogice
sistematice şi sistemice, realizate prin intermediul explorării formelor, metodelor şi strategiilor de identificare,
remediere şi prevenire a discordanţelor şi incertitudinilor familiale.
Cuvinte-cheie: familie, consiliere, consiliere psihopedagogică, metodă, strategii.

MODELS AND STRATEGIES FOR FAMILY PSYCHOPEDAGOGICAL ADVICE
MICLEUŞANU Zinaida,
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University of European Studies of Moldova
SUMMARY
The psycho-pedagogical counseling of the family members aims at a set of systematic and systematic psychopedagogical actions, carried out through the exploration of the forms, methods and strategies for identifying, remedying
and preventing family discordances and uncertainties. The counselor must have the skills to use the methods and
techniques in accordance with the identified problem of the beneficiary.
Key words: family, counseling, psycho-pedagogical counseling, method, strategies.
Consilierea psihopedagogică a membrilor familiei
vizează un set de acţiuni psihopedagogice sistematice şi
sistemice, realizate prin intermediul explorării formelor,
metodelor şi strategiilor de identificare, remediere şi
prevenire a discordanţelor şi incertitudinilor familiale.
Consilierul
trebuie să posede competenţe de
valorificare a metodelor şi tehnicilor în corespundere cu
problema identificată a beneficiarului. Specialistulconsilier are menirea de a-l ajuta pe beneficiar să se
cunoască mai bine, să privească problemele obiectiv şi
dintr-o nouă perspectivă. O condiţie importantă a
consilierii psihopedagogice este caracterizată prin faptul
că specialistul nu propune reţete
sau soluţii
prefabricate, ci orientează, apoi ghidează beneficiarul/
grupul de beneficiari consiliat spre luarea unei decizii
optime pentru soluţionarea de sine stătătoare a
problemei. În viziunea lui Rogers C. [17], important
este ca în procesul consilierii familiei, specialistul să
stabilească un climat psihologic și moral în relația cu
persoanele pe care le consiliază; climatul optim va
asigura calitatea relației, iar beneficiarii se vor simţi
înţeleşi, acceptaţi în mod necondiţionat. Unul din
obiectivele esenţiale ale consilierii familiei constă în
faptul că individul nu trebuie să fie scos din contextul
său social, să fie abordat izolat de semeni. De aici
rezultă necesitatea de a aborda şi consilia familia ca
sistem unitar. Dacă problema şi obiectivele consilierii
vor fi clar stabilite, evident că va fi mai eficient
identificată strategia şi tehnologia, adică setul de metode
şi procedee aplicate.
Studiul literaturii de specialitate [1; 3; 4; 5; 8; 10;
12; 13; 14] a permis să stabilim o mare varietate de
strategii şi metode ce pot fi aplicate în consilierea
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psihopedagogică a copilului şi familiei acestuia.
Prima etapă în identificarea setului de metode, care
urmează a fi aplicate, este constituit din convorbirea de
motivare a familiei pentru a realiza consilierea. Modul
prin care consilierul decide să motiveze familia depinde
de natura problemei identificate, de obiectivele
proiectate, de tipul de familie, de relaţia care s-a stabilit
între consilier şi membrii familiei, cât şi de experienţa,
pregătirea profesională şi competența consilierului.
Cercetătoarea Cuzneţov L. identifică caracteristicile
specialistului eficient ce se ocupă de consilierea
problemelor familiale:
 gândeşte pozitiv şi abordează beneficiarul şi
problemele acestuia cu atenţie, răbdare, binevoitor;
 empatizează cu beneficiarul;
 face evaluări psihologice ale copilului şi
părintelui în scopul adaptării demersului de consiliere
psihopedagogică la particularităţile acestuia şi cazul
concret;
 se străduie să cunoască și să înţeleagă modul în
care gândeşte, simte şi acţionează, adică se comportă
beneficiarul;
 anticipează
reacţiile
părintelui
la
auto/conştientizarea şi auto/dezvăluirea gândurilor,
sentimentelor copilului său etc.;
 se angajează să sprijine şi să îndrumeze
beneficiarul în procesul schimbării evolutive a acestuia
[7, 44].
În acest context, Mitrofan I. identifică o serie de
cunoştinţe care trebuie să le posede, fiecare consilier şi,
anume, consilierul şcolar eficient:
 cunoaşterea principalelor etape ale dezvoltării

umane;
 cunoaşterea problematicii familiei şi a riscului de
a deveni înlocuitor al părinţilor;
 cunoașterea sistemului de valori al copiilor şi
adolescenţilor;
 cunoaşterea reţelei de stat şi de organizaţii
nonguvernamentale ce oferă consiliere;
 cunoaşterea principalelor reglementări privind
protecţia copilului [16, p.43].
Aceste cunoştinţe, precum şi respectarea codului
deontologic al psihologului, dar şi interiorizarea unui
sistem de valori în interdependenţă cu conţinutul,
formele şi modalităţile consilierii psihopedagogice
constituie
partea
semnificativă
a
consilierii
psihopedagogice. În încercarea de a furniza o imagine
cât mai completă, sintetic-integrativă a consilierii
psihopedagogice, Dumitru I. Al. a delimitat trei aspecte
esenţiale ale acesteia:

a) conţinutul
activităţilor
de
consiliere
psihopedagogică, ce se referă la domeniile esenţiale, în
care ele se desfăşoară în concordanţă cu scopurile pe
care le urmăresc subiecții implicați.
b) formele consilierii psihopedagogice ce au în
vedere tipurile, ipostazele realizării acesteia, respectiv
situaţiile în care este nevoie de activităţi specifice de
consiliere psihopedagogică complementare celor
instructiv-educative consacrate.
c) modalităţi
de
realizare
a
consilierii
psihopedagogice ce au în vedere cadrul instituţionalizat,
precum şi beneficiarii acestor activităţi [12, p. 60 – 61].
Reunind toate cele trei dimensiuni ale consilierii
psihopedagogice într-o concepţie unitar-integrativă,
psihologul Dumitru I. Al. a propus o structură
tehnologică tridimensională, sub forma unui cub, cubul
consilierii
psihopedagogice
[12,
p.
61]:

Fig. 1.Cubul consilierii psihopedagogice (autor Dumitru I. Al.)

Analizând reperele teoretice din literatura de
specialitate și concepţia unitar-integrativă a lui Dumitru
I. Al., am ajuns la concluzia că cubul consilierii și,
anume fațeta modalității de realizare, mai poate fi
completat cu încă un aspect esenţial al consilierii
psihopedagogice: strategiile de realizare a consilierii
psihopedagogice. În baza analizei mai multor surse

Nr.
de
ord.
1.

2.

bibliografice din domeniul psihologiei, consilierii şi
pedagogiei [2; 5; 9; 11], am sintetizat câteva strategii
adecvate procesului consilierii psihopedagogice a
familiei. Din multitudinea de metode și strategii
selectate, oferim doar cele utilizate de noi cu succes în
cadrul consilierii psihopedagogice (Tabelul 1).

Tabelul 1. Metode și strategii de asigurare a potențialului formativ al
consilierii psihopedagogice a familiei
Metodele
Descrierea strategiei de aplicare

Metoda
conversaţiei
(formularea
întrebărilor)
Metoda observaţiei

Constituie metoda fundamentală a consilierii psihopedagogice şi a
consilierii, în general. Se realizează prin comunicarea propriu-zisă
dintre beneficiar şi consilier. Comunicarea trebuie să fie: empatică,
activă, gândită, adică să fie realizată în baza unui scop
Metodă fundamentală a cercetării psihopedagogice. Aceasta se

Forma de
realizare
Grup/
individual

Grup/
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3.

Metoda
studierii
produselor
activităţii

4.

Metoda biografică
/ anamneza
Metoda ascultării
active şi atente

5.

6.

Metoda acceptării
necondiţionate

7.

Metoda dezvoltării
gândirii pozitive

8.

Metoda feed –
back-ului
Metoda sugestiei

9.

10.
11.

Metoda
reformulării
Metafora
terapeutică

12.

Metoda modelării /
remodelării
cognitive

13.

Metoda modelării /
remodelării
conduitei

14.

Metoda modelării /
remodelării relaţiei

15.

Metoda
reechilibrării
stilului de viaţă

16.

Metoda aprobării

17.

Metoda montajului
psihologic

18.

Metoda
descrierii
portretului propriu
/ introspecţiei

19.

Metoda descrierii
imaginii sale din
perspectiva viziunii
altor persoane

20.

Metoda
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realizează prin studierea, înţelegerea, descoperirea, analiza conduitei
persoanei consiliate
Se realizează prin analizarea şi examinarea produselor activităţii
(desene, picturi, compuneri, construcţii tehnice, ortografie etc.)
realizate de persoana consiliată. Servește pentru a identifica
caracteristicile şi particularităţile psihologice individuale ale acesteia
Se realizează prin analiza de tip ontogenetic a copilului, pentru a
identifica principalele particularităţi şi evenimente trăite de beneficiar
Presupune ascultarea empatică şi atentă a povestirii realizate de
beneficiar. Important este faptul ca specialistul să posede tact,
răbdare pentru a asculta activ şi fără a grăbi beneficiarul
Se realizează prin recunoaşterea demnităţii şi valorii personale a
beneficiarului fără a critica, eticheta, judeca şi fără a condiţiona
aprecierea
Se realizează prin dezvoltarea imaginii şi respectului de sine a
beneficiarului, a responsabilităţii şi acceptării
personale; prin sugerarea gândurilor/ ideilor pozitive
Feed-back-ul reprezintă o conexiune inversă utilizată pentru
menţinerea stabilităţii şi echilibrului în procesul consilierii
Se realizează prin dirijarea conştiinţei şi cogniţiilor beneficiarului
prin insuflarea ideilor cu scopul de a influenţa asupra voinţei
persoanei, asupra modului de a se comporta, gândi şi a lua decizii
Se realizează cu scopul de a reevalua şi analiza problema dintr-o altă
perspectivă de către beneficiar
Se realizează prin compararea implicită între două elemente care nu
sunt asemănătoare, cel puţin la prima vedere. Se utilizează de către
consilier sub diverse forme: poveşti, basme, parabole biblice, fabule
Se realizează cu scopul de a modela/ remodela convingerile,
concepţiile şi cogniţiile eronate ale beneficiarului prin utilizarea
metaforei terapeutice, sugestiei, modelului/ exemplul altor persoane
etc.
Se realizează cu scopul de a modela/ remodela conduita inadecvată /
necorespunzătoare problemei cu care se confruntă beneficiarul prin
utilizarea metaforei terapeutice, modelului/ exemplul altor persoane
etc.
Se realizează cu scopul de a modela/ remodela relaţia beneficiarului
copil cu colegii, prietenii, părinţii; în cazul beneficiarului adult cu
copiii, cu soţul/ soţia, colegii etc. prin utilizarea metaforei
terapeutice, sugestiei, modelului/ exemplul altor persoane etc.
Se realizează cu scopul de a echilibra/ reechilibra stilul de viaţă al
beneficiarului, prin învăţarea acestuia de a se comporta, gândi,
petrece timpul liber şi a lua decizii etc. prin utilizarea metaforei
terapeutice, sugestiei, modelului/ exemplul altor persoane etc.
Se realizează cu scopul de a încuraja beneficiarul să comunice, să se
comporte adecvat, se face prin lăudare şi aprobare etc.
Se realizează prin influenţarea intenţionată a cogniţiilor şi conduitei
beneficiarului prin utilizarea metaforei terapeutice, sugestiei etc. cu
scopul de a-l ajuta pe beneficiar să-şi soluţioneze problema
Se realizează prin descrierea de către beneficiar a propriului portret /
comportament pentru a identifica cum se percepe pe sine şi cum îşi
percepe propriul comportament. Metoda dată poate fi realizată prin
întrebări pe care şi le va adresa sie beneficiarul: Cum arăt? Cum mă
comport? Cum sunt eu acasă? Cum sunt eu în relaţiile cu prietenii?
etc.

individual

Se realizează prin descrierea de către beneficiar a propriului portret /
comportament din perspectiva altor persoane (părinţi, cadre didactice,
prieteni etc.) sau mai poate fi realizată direct prin intermediul altor
persoane (părinţi, cadre didactice, prieteni etc.) cu scopul de a
identifica cum percep cei din jur comportamentul şi persoana, în
general
Se realizează prin reformularea mesajului cu scopul de a clarifica

Grup/
individual

Grup/
individual

Grup/
individual
Grup/
individual
Grup/
individual
Grup/
individual
Grup/
individual
Grup/
individual
Grup/
individual
Grup/
individual
Grup/
individual

Grup/
individual

Grup/
individual

Grup/
individual

Grup/
individual
Grup/
individual
Grup/
individual

Grup/

21.

parafrazării
Metoda sumarizării

22.

Metoda reflectării

23.

Metoda epistolară
sau a scrisorii

24.

Metoda jurnalului
intim

25.

Metoda anchetei
(chestionarul,
interviul)

26.

27.

Metodele
religioase
(rugăciuni,
frecventarea
bisericii etc.)
Metoda energizării

28.

Metode de relaxare

29.

Sociodrama

30.

Psihodrama

31.

Vizionarea filmelor
educative
Studiul de caz

32.

subiectul sau tema de discuţie
Se realizează prin recapitularea, identificarea şi clarificarea mesajelor
din cadrul consilierii. Sumarea se utilizează şi pentru stabilirea
priorităţilor şi alternativelor de abordare a unei teme sau subiect, sau
pentru clarificarea perspectivelor beneficiarului asupra alternativelor
de abordare a problemei sale
Se realizează prin întrebări cu caracter de problemă, formulate de
către consilier privind atât conţinutul informaţional, cât şi asupra
stării emoţionale a beneficiarului. Reflectarea favorizează
conștientizarea de către beneficiar a faptului că este ascultat şi că
ceea ce exprimă sau trăiește este important. Scopul fundamental al
reflectării este cel de validare a trăirilor emoţionale ale beneficiarului
Se realizează prin expunerea de către beneficiar a tuturor trăirilor sale
neplăcute cu scopul de a scăpa, ulterior, de ele prin distrugerea
scrisorii (ardere sau rupere a scrisorii). Această metodă este extrem
de utilă în procesul consilierii persoanelor foarte afectate, cărora le
vine greu să vorbească despre problema interiorizată
Se realizează prin notarea într-un jurnal a trăirilor zilnice şi a
evenimentelor din viaţa beneficiarului. De obicei, consilierul îi
insuflă beneficiarului posibilitatea de a scăpa de trăirile neplăcute
prin notarea lor detaliată într-un jurnal, de care ulterior va fi posibil
să se debaraseze prin nimicirea lui, (la fel ca în cazul metodei
epistolare/ scrisorii prin ardere sau rupere)
Se realizează prin intermediul a două modalităţi: chestionarul şi
interviul, se bazează pe adresarea întrebărilor cu scopul de a
identifica informaţii necesare procesului de consiliere (interviul este
asemănător conversaţiei, în cazul consilierii, interviatorul poate fi
atât consilierul, cât şi beneficiarul care mereu iniţiază emiterea
mesajului/ întrebărilor)

individual
Grup/
individual

Se realizează prin sugestionarea beneficiarului să apeleze la citirea
unor rugăciuni, la frecventarea bisericii cu scopul de a-şi alimenta
sufletul cu o doza spirituală necesară fiecărei fiinţe

Grup/
individual

Se realizează prin diverse activităţi specifice energizării, cu scopul de
a stimula energia personală a beneficiarului pentru a înlătura
oboseala, stresul şi încărcătura emoţională a lui
Se realizează prin intermediul variatelor tehnici de relaxare, ca de
exemplu: textele de relaxare – sunt o metodă eficientă în procesul
relaxării, acestea fiind însoţite de respiraţie profundă şi atmosferă
prielnică relaxării, favorizează relaxarea musculară progresivă
Se realizează prin cooperare, învăţare, descoperire, problematizare,
dezbateri, jocuri de rol, înscenarea unei probleme cu scopul de a
soluţiona situaţia înscenată, prin modelarea şi interpretarea ei.
Reprezintă una dintre cele mai eficiente metode de modelare şi
soluţionare a unei situaţii dificile la care participă minimum trei
persoane
Se realizează după același mecanism ca sociodrama, însă în cadrul
psihodramei este prezentă o singură persoană, care este rugată în
procesul consilierii să se suprapună în mai multe roluri în funcție de
problema consiliată
Se realizează prin vizionarea şi analizarea filmelor educative/
istorice/ specifice problemei cu care se confruntă beneficiarul
Se realizează prin suprasolicitarea aspectelor cognitive ale
beneficiarului cu scopul analizei şi soluţionării unei probleme proprii
și altor persoane

Grup/
individual

Strategiile consilierii psihopedagogice se aleg şi se
aplică în funcţie de vârsta, genul, religia beneficiarului,
nivelul de cultură şi inteligenţă, de acceptare a
metodelor aplicate de specialist și percepute de către

Individual

Individual

Individual

Grup/
individual

Grup/
individual

Grup

Individual

Grup
Grup/
individual

beneficiar. În alegerea tehnicilor, strategiilor şi a
modalităţilor de lucru în realizarea unei consilieri
psihopedagogice, specialistul trebuie să ţină cont de
unele condiţii. Vom analiza schema lui Dumitru I. Al.
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[12, p.38], Caracteristicile alegerii tehnicilor,
strategiilor şi a modalităţilor de lucru în realizarea unei

consilieri psihopedagogice încununate cu succes:

4. Modul de a face față
problemei (de a se
adapta solicitărilor)
Alegerea tehnicilor,
strategiilor și a
modalităților de lucru în
realizarea unei consilieri
psihopedagogice
încununate cu succes
trebuie să țină cont de
următoarele caracteristici
3. Nivelul de reactanță a
clientului (acceptare cu
rezerve sau chiar
rezistența lui la sugestiile
și solicitările
consilierului)

1. Severitatea problemei
(evidențiată de starea
emoțională a clientului
și stresul generat de
problemă)

2. Complexitatea problemei
(modul în care
disfuncționalitățile
clientului se extind asupra
rolurilor sale sociale
principale, afectându-le
îndeplinirea)

Fig. 2. Caracteristicile alegerii tehnicilor, strategiilor şi a modalităţilor de lucru
în realizarea unei consilieri psihopedagogice încununate cu succes (Dumitru I. Al.)
Aderăm la schema propusă de autor, însă în baza
cercetărilor realizate vom completa acest instrument
încă cu două caracteristici; modul de îmbinare a
metodelor, tehnicilor şi strategiilor alese şi axarea pe
respectarea principiilor deontologice în valorificarea
tehnologiei de tip eclectic–integrativ. În viziunea
noastră, caracteristicile evidențiate și dezvoltate de noi
completează reușit acest instrument, deoarece obligă
specialistul să selecteze, să îmbine și să valorifice
formele, metodele și procedeele de consiliere foarte
atent pentru a nu dăuna beneficiarului și a spori calitatea
procesului vizat.
Diversitatea situaţiilor, a beneficiarilor şi a
problemelor acestora a făcut dificilă, dacă nu chiar
imposibilă, utilizarea unei singure teorii privind
consilierea. Astfel, Dumitru I. Al. remarcă faptul că
consilierea psihopedagogică trebuie să integreze variate
modele de consiliere, care ar include mai multe teorii şi
concepţii psihologice, moment crucial, care a generat
apariţia abordărilor de tip eclectic–integrativ, ce s-au
dovedit a fi eficiente și din ce în ce mai necesare şi mai
utile
în
realizarea
obiectivelor
consilierii
psihopedagogice [12, p. 36].
Abordările de tip eclectic provin din mai multe
şcolişi orientări terapeutice utilizate în vederea realizării
consilierii psihopedagogice. Acestea nu vizează o
restructurare a teoriei/ concepţiei de bază a consilierului
şi nici încercarea unei noi sinteze suprateoretice, ci
reprezintă un model de practică eficientă în consilierea
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beneficiarilor. Eclectismul tehnic presupune selectarea
unor tehnici (metode, procedee etc.) provenite din mai
multe şcolişi orientări teoretice şi utilizarea lor în
vederea realizării consilierii psihopedagogice [12, p.
36], deci conține și elementul eclectismului teoretic.
Abordările de tip eclectic pot fi definite ca fiind o
sinteză de orientări teoretice, strategii şi metode, care sau dovedit a fi utile în timp, şi-au dovedit eficacitatea şi
au favorizat remedierea eficientă a problemelor
beneficiarilor.
În cele ce urmează, vom analiza un Model de
psihoterapie şi consiliere eclectică sistematică elaborat
de Beutler L., care are la bază trei reguli sau trei
principii definitorii: orice proces de consiliere
psihopedagogică trebuie să fie focalizat pe beneficiar
(să-l ajute să-şi rezolve problemele); practicile şi
tehnicile de consiliere psihopedagogică pot fi utilizate
cu bune rezultate, independent de teoriile de origine ale
acestora (eclectism tehnic); orice proces de consiliere
vizează schimbarea evolutivă a beneficiarilor; în acest
scop sunt utilizate metode, tehnici, diverse proceduri
etc., într-o structură coerentă (eclectism sistematic). [12,
p. 38]
Gilland B. E. elucidează un model eclectic de
structură a procesului de consiliere, care cuprinde şase
stadii aflate în interdependenţă, analiza cărora permite
să identificăm, de fapt, caracteristicile generale ale
procesului de consilier [19, p.11].

Nr. de
ord.
1.

2.

3.

4.

5.

6.

Tabel 2. Modelul eclectic de structură a consilierii,
aparținând lui Gilland B. E.
Modelul eclectic de structură a consilierii, aparținând lui Gilland B. E.
Stadiile procesului de
Caracteristica stadiului
consiliere
la acest stadiu consilierul stabilește un contact cu beneficiarul și obține
Cercetarea problemei
încredere reciprocă. Este necesar ca consilierul să asculte și să urmărească
atent ce spune beneficiarul, observând limbajul nonverbal al acestuia; să
manifeste sinceritate, empatie, fără ca să recurgă la etichetare sau
manipulare
la acest stadiu consilierul va aprecia problemele beneficiarului,
Aprecierea
identificând aspectele afective și cele cognitive. Analiza problemelor se
bidimensională
realizează până la momentul în care consilierul și beneficiarul ajung la
a problemei
concluzii comune asupra identificării cauzelor și modului de rezolvare a
lor
la acest stadiu se propun și se analizează alternativele posibile în
Identificarea
rezolvarea problemei. Folosind întrebări, consilierul va stimula
alternativelor
beneficiarul să identifice cât mai multe soluții alternative, pe care acesta le
consideră acceptabile
acest stadiu prevede evaluarea alternativelor propuse și alcătuirea unui plan
Planificarea
de acțiuni, luând în considerație resursele beneficiarului, timpul necesar,
metodele etc.
acest stadiu prevede acționarea în conformitate cu planul prestabilit.
Aplicarea
Consilierul are misiunea de a stimula beneficiarul, încurajându-i activitatea
și ajutându-l să depășească posibilele eșecuri și greutăți
Evaluarea și feed-back- la acest stadiu beneficiarul împreună cu consilierul evaluează rezultatele
obținute
ul

Analizând cele două modele redate anterior, putem
conchide că Beutler L. abordează în modelul său
principiile definitorii ale consilierii. Gilland B. E.
evidenţiază prin modelul său traseul consilierii,

structurate în şase stadii esenţiale, iar Whiston S. C. şi
Sexton T. L. propun un Model de intervenţie prin
consiliere, care vizează factorii, procesul şi rezultatele
consilierii
[18,
p.588-589]:

Relaţia
de consiliere
Factorii ce ţin de
şedinţă/ de program

Intervenţii
(metode şi procedee
de consiliere)

Abordări teoretice
specifice

Obiective
Activităţi
Timp
Evaluare

Rezultatele
consilierii

Rezolvarea problemei –
obiect al consilierii
Optimizarea
comportamentului

Fig. 3.Modelul de intervenţie în consiliere
(elaborat de Whiston S. C. și Sexton T. L.)
Aceste modele contribuie la înţelegerea mai exactă a
realizării / desfăşurării procesului de consiliere, care,

explorat în mod profesionist, contribuie la schimbarea
persoanei consiliate, fiindcă orice proces de consiliere
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eficientă facilitează schimbarea evolutivă a persoanei
consiliate, a beneficiarului. Cercetătorul Garfield S.
dezvoltă o viziune unitară, eclectic– integrativă asupra
consilierii psihopedagogice, bazată pe identificarea unui
set de variabile (factori comuni), prezente în orice

proces de facilitare a schimbării beneficiarului. În
continuare, vom sistematiza şi structura variabilele
consilierii, propuse de Garfield S. [12, p. 40-41],
indispensabile procesului de facilitare a schimbării
beneficiarului
într-un
tabel.
(Tabelul
3):

Tabelul 3. Variabile prezente în procesul de facilitare a schimbării beneficiarului
Variabile prezente în procesul de facilitare a schimbării beneficiarului
în cadrul consilierii psihopedagogice
Variabila
Caracteristica variabilei
1
2
În toate tipurile/ formele de realizare a consilierii psihopedagogice, relaţionarea
1.
Relaţia consilier specifică dintre consilier şi beneficiar este esenţială. Căldura umană, empatia,
beneficiar
respectul etc. reprezintă condiţiile necesare pentru dobândirea încrederii şi crearea
unei alianţe terapeutice favorabile schimbării evolutive a beneficiarului.
2.
Iluminarea (insigh-tul), Toate modalităţile de consiliere psihopedagogică îşi propun să ajute beneficiarii să-şi
conştientizeze problemele, să-şi modifice cogniţiile, să se înţeleagă mai bine pe sine şi
modificarea cogniţiilor,
lumea în care trăiesc, să interpreteze adecvat experienţele trăite, faptele şi
înţelegerea şi interpretarea
evenimentele parcurse.
adecvată
3.
Catharsisul, exprimarea Exprimarea emoţiilor şi sentimentelor, eliberarea de frustrare, tensiune psihică
provocată de acestea (conferă beneficiarului senzaţia de uşurare). Simpla exprimare a
emoţiilor şi eliberarea de
unor trăiri afective puternice şi mult timp reprimate fie ele pozitive sau negative, ajută
tensiune
beneficiarul să facă faţă unor situaţii tensionate şi să funcţioneze mai eficient în
rezolvarea problemelor
4.

Întărirea/ consolidarea În orice terapie, consilierii gratifică și consolidează atitudinile şi comportamentele
beneficiarilor. Ei întăresc pozitiv comportamentele dezirabile care provoacă plăcere
beneficiarului şi sancţionează comportamentele disfuncţionale, indezirabile,
dezadaptative. Gesturile simple, precum cele de a acorda atenţie beneficiarului,
răspunsurile nonverbale ori schimbarea cursului conversaţiei sunt menite să
încurajeze beneficiarul pentru a adopta anumite comportamente și/ sau moduri de a
gândi şi de a aborda problemele; de a le înlătura, estompa sau diminua pe cele
neeficiente, dezadaptative, disfuncţionale.

5.

Desensibilizarea

Discutarea cu beneficiarul şi înţelegerea de către acesta a problemelor cu care se
confruntă, contribuie la diminuarea aspectului lor ameninţător, la reducerea anxietăţii.
Înţelegerea justă şi realistă a problemelor de către beneficiar îl face pe acesta să
devină mai eficient în rezolvarea acestora.

6.

Informarea

Mulţi oameni nu sunt informaţi ori au puţine informaţii despre ei înșiși şi despre
lucrurile care le influenţează viaţa de zi cu zi. Ca atare, pot avea aşteptări nerealiste
referitoare la propriile posibilităţi şi capacităţi, dar şi la cele ale celorlalţi. (Exemplu:
Unii oameni confundă reacţiile emoţionale cu problemele lor dureroase, considerând
că a-ţi exprima emoţiile este ceva anormal).

7.
Reasigurarea
şi suportul
8.

Aşteptări pozitive

9.
Confruntarea cu
problemele (nu evitarea lor)

Sunt modalităţi de reducere a tensiunii psihice până la un nivel acceptabil, astfel încât
persoana în cauză să poată face faţă situaţiilor.
Consilierii induc beneficiarilor lor speranţă şi optimism, fapt care determină
diminuarea sentimentelor acestora de neputinţă, neajutorare şi de lipsă de speranţă
generatoare de apatie, resemnare, evitare, retragere.
A evita problemele şi a primi ajutor, sprijin şi îndrumare constituie, în sine, un pas
important în confruntarea beneficiarului cu problemele sale. Expunerea beneficiarilor
în mod direct la evenimente şi situaţii problematice generatoare de neîncredere în
forţele proprii este preferabilă situaţiei în care aceştia evită dificultăţile, se
resemnează şi nu se angajează în soluţionarea lor.

Aceste variabile sunt în interdependenţă cu
obiectivele procesului de consiliere psihopedagogică,
162

care favorizează remedierea beneficiarului, prin
intermediul schimbării evolutive a lui Blocher H. D.

[12, p.44-45], care a elucidat cinci stadii ale schimbării
evolutive a beneficiarilor în decursul procesului de
consiliere psihopedagogică:
I. Precontemplarea. În acest stadiu, beneficiarii nu
cunosc, nu cred şi nu vor să accepte ce trebuie să
schimbe. Ei neagă faptul că se confruntă cu unele
probleme personale, cu unele disfuncţionalităţi
adaptative, iar, dacă le conştientizează, îi învinovăţesc
pe ceilalţi pentru problemele lor. Deseori, numai dacă
sunt presaţi de familie, angajatori, prieteni etc. acceptă
să parcurgă un program de consiliere psihopedagogică;
II. Contemplarea. Persoana devine conştientă de
faptul că are probleme şi începe să se gândească serios
cum să le rezolve, dar încă nu este hotărâtă să facă ceva
în acest sens. Astfel, beneficiarii vin la consilier sub
pretextul obţinerii informaţiilor pentru rezolvarea unor
probleme minore. În acelaşi timp, însă, ei se gândesc
dacă ar merita să relateze consilierului problema pe care
o au şi dacă ar fi bine să se angajeze într-un proces de
consiliere. De multe ori, ei cântăresc aspectele pozitive
(beneficiile) şi aspectele negative (riscurile) unui
demers de consiliere. Sunt beneficiari indecişi, pasivi
sau cu stări psihice conflictuale (la nivel intrapersonal),
care pot rămâne în acest stadiu un timp mai îndelungat,
chiar ani de zile;
III. Pregătirea. Beneficiarii se hotărăsc să înceapă
terapia şi consilierea psihopedagogică. Decizia de a
parcurge un program de consiliere poate fi determinată
de anumite încercări eşuate de a-şi rezolva problemele
sau de anumite aspiraţii şi intenţii;
IV. Acţiunea. Beneficiarii angajaţi în procesul
consilierii psihopedagogice încep să-şi modifice
comportamentul, experienţele sau mediul pentru a-şi
atinge scopurile propuse. Unii consilieri consideră, în
mod greşit, că în acest stadiu schimbarea beneficiarului
s-a produs deja şi este iremediabilă. În acest sens,
trebuie o anumită precauţie din partea consilierilor,
pentru că există posibilitatea unei recăderi a
beneficiarului;
V. Menţinerea. Beneficiarii muncesc pentru a-şi
consolida câştigurile dobândite în urma parcurgerii
programului de consiliere, inclusiv prin adoptarea unui
nou stil de viaţă (roluri, relaţii sociale şi comportamente
noi care să asigure rezolvarea problemelor personale);
prin generalizarea experienţelor şi a comportamentelor
dobândite în timpul procesului de consiliere şi prin
transferarea lor în situaţii de viaţă reale, persoana poate
atinge noi trepte în dezvoltarea personalităţii sale [12,

p.44-45].
După cum se poate observa, fazele constituie un
model de schimbare evolutivă a beneficiarului
consilierii psihopedagogice. Dacă ar fi să ne referim
nemijlocit la consilierea familiei, atunci intervine
necesitatea de a studia procesul schimbării evolutive a
părinţilor consiliaţi. Cercetătoarea Cuzneţov L.
caracterizează procesul schimbării evolutive a părinţilor
prin prisma a câtorva necesităţi parentale:
1) eficientizarea adaptării la solicitările vieţii
familiale şi a educației copiilor;
2) obţinerea unui nivel optim de funcţionalitate a
personalităţii în calitate de familist și părinte;
3) confort psihologic şi o stare generală de bine şi
de fericire;
4) anihilarea şi lichidarea unor distorsiuni şi
disfuncţionalităţi generatoare de frustrări, disconfort
psihologic, incertitudine etc. [7].
În
concluzie
menţionăm
că
consilierea
psihopedagogică a familiei şi procesul schimbării
evolutive a beneficiarilor în cadrul şi în rezultatul
procesului de consiliere pot fi structurate etapizat în
felul următor: apariţia obstacolelor în comunicare,
apariţia dificultăţilor în procesul relaționării cu semenii/
cu cei din jur; apariţia incertitudinilor în acceptarea şi
perceperea propriilor abilităţi; neînţelegerea şi
neacceptarea propriilor trăiri; negarea propriilor
probleme şi dificultăţi; apariţia disconfortului
psihologic; dorinţa de a se debarasa de propriile
probleme şi dificultăţi; adresarea la consilier;
consilierea/ terapia propriu-zisă; apariţia insight-ului;
descărcarea
emoţională;
apariţia
catharsis-ului;
remodelarea
propriilor
gânduri,
cogniţii
şi
comportamente;
soluţionarea
problemelor
şi
dificultăţilor; elaborarea strategiilor/ planurilor de
evitare pe viitor a problemelor/ dificultăţilor.
Studiul teoretic şi analiza cadrului experienţial ne-a
permis să conchidem că, indiferent de vârsta persoanei
consiliate, consilierea se realizează prin intermediul
unor strategii eclectice, adică prin explorarea variatelor
forme, metode, procedee şi tehnici validate şi selectate
în conformitate cu specificul problemei apărute, inclusiv
a necesităţilor beneficiarului. Bineînţeles, că în procesul
consilierii,
urmărim
schimbarea
evolutivă
a
beneficiarului; schimbarea cogniţiilor, atitudinilor,
modului lui de a gândi şi a se comporta, precum şi
interiorizarea capacităţii de autoperfecţionare continuă
eficiență personală şi menţinere a stării de bine.
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ASPECTELE PSIHOLOGICE PRIVIND REALIZAREA PUTERII POLITICE
PÎRȚAC Grigore,
doctor în științe politice, conferențiar universitar,
Universitatea de Studii Europene din Moldova
REZUMAT
În acest articol autorul analizează fenomenul puterii politice prin prisma aspectelor psihologice. Este subliniat
faptul, că puterea este rezultatul unor raporturi distincte, stabilite între membrii unei colectivităţi, izvorâte din nevoia ei
de a se organiza şi conduce, de a asigura coeziunea membrilor ce o constituie. În acest context autorul menționează
teoria relațiilor umane, elaborată de George Elton Mayo, F. J. Roethlisberger și W.J. Dickson. Autorul susține că,
puterea politică, pentru a influenţa mai profund conştiinţa socială trebuie să se sprijine pe valorile, acceptate în
societate,care se manifestă drept un mijloc necesar al antrenării cetăţenilor în sistemul politic, iar drept premisă
subiectivă a activizării valorilor acceptate se manifestă supremaţia valorilor. Sunt analizate trei tipuri ale supremaţiei
valorilor în dependenţă de fundamentarea ei subiectivă,respectiv orientarea valorică obligatorie, orientarea valorică de
identificare, orientarea valorică de adaptare. În concluzie, se menționează că, deținătorii puterii politice acţionează în
sensul păstrării încrederii maselor în orânduirea politică existentă;deoarece conștientizează că loialitatea nu este
absolută, fiind necesară o perpetuare continuă a ei,respectiv guvernarea aspiră în primul rând să obţină supunerea
valorică pentru a o extinde în tot spaţiul politico-motivaţional al societăţii.
Cuvinte-cheie: puterea politică, relațiile de putere, teoria relațiilor umane, comportamentul prosocial, supremația
valorilor, supunerea valorică, socializarea, comportamentul politic, conștiința socială, orientarea valorică, tipurile
orientării valorice, legitimitatea politică, ideologia politică.

PSYCHOLOGICAL ASPECTS ON THE REALIZATION OF POLITICAL POWER
PÎRȚAC Grigore
PhD in Political Science, Associate professor,
University of European Studies in Moldova
SUMMARY
In this article, the author analyzes the phenomenon of political power from the perspective of psychological
relationships, established between the members of a community, arising from its need to organize and lead, to ensure
the cohesion of its constituent members. In this context, the author mentions the theory of human relations, developed
by George Elton Mayo, F.J. Roethlisberger and W.J. Dickson. The author argues that political power, in order to
influence social conscience more deeply, must rely on the values, accepted in society, which manifest as a necessary
means of engaging citizens in the political system, and as a subjective premise of activating accepted values, the
supremacy manifests itself values. Three types of the supremacy of values are analyzed depending on its subjective
basis, respectively the obligatory value orientation, the identification value orientation, the adaptation value orientation.
In conclusion, it is mentioned that the holders of political power act in the sense of maintaining the confidence of the
masses in the existing political order; because he is aware that loyalty is not absolute, and its continuous perpetuation is
necessary, the government aspires first and foremost to obtain value subjection to extend it throughout the politicomotivational space of the society aspects. It is emphasized that power is the result of distinct
Keywords: political power, power relations, human relations theory, prosaically behavior, value supremacy, value
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subjection, socialization, political behavior, social consciousness, value orientation, types of value orientation, political
legitimacy, political ideology.
Dezvoltarea societății contemporane,aflată în
permanentă evoluție și transformare, se produce prin
intermediul modernizării politice. Aceasta din urmă,
fiind un aspect al schimbărilor sociale generale, reflectă
mecanismul de perfecționare în direcția democratizării
societății. În acest sens,provocarea modernizării a
determinat schimbarea radicală a instituțiilor politice
(organizații și proceduri politice), a ordinii politice
(sistemul de organizare și conducerea unei societăți), a
relațiilor de putere (modalități și mecanisme de acțiune,
exprimându-se în modul guvernării), iar rolul decisiv în
acest proces al modernizării ca formă socială a
schimbării îi aparține puterii politice [1, p.72].
Puterea politică constituie elementul de legătură al
întregului complex de structuri şi fenomene sociale, pe
care le ordonează şi ierarhizează. Ea are rolul de a
organiza şi dirija viaţa socială, în conformitate cu
scopurile urmărite, deoarece anume puterea politică
asigură organizarea societăţii în ansamblul său,
constituind elementul integrator, liantul principal de
legătură al tuturor structurilor sociale.
În orice comunitate umană între indivizi şi grupuri
sociale există relaţii asimetrice de dominaresubordonare, relaţii de putere, ce au menirea de a
coagula comunităţile umane, de a cristaliza ţesutul
social, ocrotind societatea de dezagregare şi anarhie.
Participarea membrilor unei societăţi la relaţiile de
putere are motivaţii diferite. Ca consecinţă, agenţii
sociali se stratifică în momentul participării la putere:
unii posedă puterea politică şi o exercită în numele
întregii societăţi, alţii nu o dețin şi se subordonează.
Originea puterii politice este legată de cauze de
ordin intern, evoluând formele de conducere a societăţii
şi apărând statul. Puterea individualizată a unui
conducător devine insuficientă, se cerea puterea statului
şi crearea unui aparat politic complex, în care puterea
politică este exercitată de un număr mare de instituţii
politice.
Puterea este rezultatul unor raporturi distincte,
stabilite între membrii unei colectivităţi, izvorâte din
nevoia ei de a se organiza şi conduce, de a asigura
coeziunea membrilor ce o constituie. În acest context
prezintă interes teoria relațiilor umane, elaborată de
George Elton Mayo, F.J. Roethlisberger și W.J.
Dickson, care demonstrează că ipoteza ,,gloatei’’
potrivit căreia individul își urmărește propriul interes
meschin este falsă. Oamenii au nevoi sociale, de stimă
și statut, de participare la relațiile informale, de
apartenență și identitate psihosocială. Puși într-o situație
competitivă cu alții și, mai ales, cu normele
constrângătoare ale organizației, oamenii rezistă,
construiesc grupuri și norme care întăresc această
rezistență. Crearea condițiilor cooperării spontane dintre
oameni ar putea fi calea prin care contracararea în
industrie a distrugerii valorilor tradiționale ale societății
ar deveni posibilă. Conflictele, concurența, discordia ar
putea fi diminuate și evitate prin asigurarea de către
manageria bazelor de afiliere ale indivizilor și ale
grupurilor [2, p.123].
Deţinătorii puterii politice îşi exercită autoritatea,

guvernând prin deciziile sale celelalte puteri sociale,
deoarece nu există autoritate superioară în faţa căreia sar putea face apel pentru a contesta supremaţia puterii
politice, deciziile sale,mai mult chiar, guvernanții
făcând apel la comportamentul prosocial al maselor. Ca
și alte fenomene psihosociale, comportamentul
prosocial, care trebuie înțeles ca fiind acel
comportament intenționat, realizat în afara obligațiilor
de serviciu și orientat spre susținerea, conservarea și
promovarea valorilor sociale. Astfel definit, termenul
,,comportament prosocial” dobândește o extensie mai
mare, cuprinzând fenomene foarte variate: ajutorarea
semenilor, apărarea proprietății, jertfa de sine pentru
dreptate, pentru integritatea și independența patriei.
Ajutorarea, protejarea și sprijinirea dezvoltării celorlalți
ocupă o poziție centrală în sistemul comportamentelor
prosociale, omul fiind valoarea socială supremă [3,
p.184].
Puterea politică, pentru a influenţa mai profund
conştiinţa socială trebuie să se sprijine pe valorile,
acceptate în societate,care se manifestă drept un mijloc
necesar al antrenării cetăţenilor în sistemul politic.
Drept premisă subiectivă a activizării valorilor acceptate
se manifestă supremaţia valorilor, ce reprezintă
hotărârea de a acţiona în cadrul regimului politic
datorită aplicării sancţiunilor pozitive spiritualideologice, potenţiale sau reale. Supremaţia valorilor
asigură supunerea benevolă faţă de ordinea politică.
Aceasta se determină prin atitudinea pozitivă a
cetăţenilor faţă de diverse aspecte ale activităţii politice.
Într-un regim spiritual de promovare autentică a
valorilor politicul nu poate fi corelat de altă semnificaţie
decât aceea că, prin valorile pe care le promovează, sunt
asigurate condiţiile necesare perseverării în existenţă a
subiectului valorificat, individ sau societate.
Mai întâi de toate, o astfel de orientare de ordin
ideologic şi psihologic în plan economic şi social-politic
este, bineînţeles, lipsită de orice beneficii. Ea nu
reprezintă o consecinţă directă a îmbunătăţirii reale sau
potenţiale a situaţiei materiale a oamenilor. Orientarea
valorică nu se formează datorită influenţei nemijlocite a
sancţiunilor pozitive economice şi social-politice, nu se
obţine în schimbul unor privilegii sau beneficii.
În acelaşi timp, supremaţia valorilor nu se manifestă
ca un rezultat direct al ridicării reale sau potenţiale a
statutului individului în sfera spiritual-ideologică, nu
este un final nemijlocit al recompensei pozitive
spiritual-ideologice. Supunerea valoric-motivaţională nu
se realizează prin obţinerea unor privilegii şi beneficii
spiritual-ideologice, nu se asociază, de exemplu, cu
prestigiul sau popularitatea, ce ar putea fi folosite în
scopuri mercantile sau de carieră. Ea nici într-un caz nu
se realizează după un anumit calcul, dimpotrivă, uneori
se înfăptuieşte contrar oricăror calcule, de exemplu,
atunci când ea după conţinutul său nu se coordonează
intereselor spiritual-ideologice concrete, priorităţilor
umane, mai ales când oamenii conştientizează, că aceste
interese şi priorităţi pot fi satisfăcute doar parţial, sau în
general sunt irealizabile.
Supunerea valorică e motivată de sancţionări
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pozitive spiritual-ideologice deosebite, de gen
simbolico-ideologic. Specificul lor constă, că ele fac
apel la aşa-numitul sindrom al „setei de convingeri”,
necesităţii de legitimare. Aceasta se manifestă prin
năzuinţa oamenilor de a explica şi a îndreptăţi concepţia
sa despre lume (ca un sistem de idealuri, principii şi
convingeri) pe calea identificării ei cu altă concepţie
despre lume (inclusiv, cu una oficial sancţionată).
În acest caz sancţiunile spiritual-psihologice se
evidenţiază ca opinii şi îndrumări reciproce, dar
independente (sub forma concepţiilor ideologice,
orientărilor morale), împuternicite să susţină şi să
realizeze această necesitate umană. În timpul activităţii
politico-psihologice ele au sarcina de a se infiltra şi a
influenta conştiinţa de masă. Şi dacă această infiltrare se
realizează, atunci operarea cu respectivele opinii şi
îndrumări, susţinerea şi apărarea lor, reprezintă pentru
cetăţeni un semnal, că ele sunt recunoscute, evaluate şi
integrate în sistemul politic. Însuşi fenomenul
coincidenţei orientărilor de masă şi îndrumărilor
cercurilor conducătoare serveşte drept motiv de
supunere faţă de ordinea politică existentă. Însăşi actul
de supunere conţine în calitate de element esenţial
recunoaşterea
dispoziţiilor.
Oamenii
recunosc
capacitatea guvernului de a conduce şi necesitatea de a-i
îndeplini hotărârile. În politologia apuseană o astfel de
orientare subiectivă, de obicei, are semnificaţia
legitimităţii ordinii politice. Aici, supunerea reprezintă
pentru oameni un scop benevol acceptat, se manifestă ca
o modalitate deosebită a exprimării şi confirmării
opiniilor şi concepţiilor interne a personalităţii, ce
corespund caracterului şi direcţiei cursului politic
promovat. Supunerea e realizată prin convingeri, adică
în rezultatul împărtăşirii şi aprobării de către individ a
orientărilor ideologico-spirituale determinate. Aşadar,
supremaţia valorilor posedă un conţinut pozitiv, care în
cadrul politicii tradiţionale promovate în statele
postsocialiste este strâns legată de fenomenele
psihologice. Aceste fenomene au sarcina de a crea şi
susţine conştiinţa oamenilor, ce ar corespunde
scopurilor orânduirii politice şi cursului politic concret.
Cu alte cuvinte, supremaţia valorilor reflectă psihologia
convingerii, loialităţii şi devotamentului,deseori
influențată de fenomenul socializării.
[Socializarea este un proces de însușire si
interiorizare a normelor si valorilor sociale, a modelelor
de comportament de către individul uman.
Noțiunea de „socializare’’ cunoaște mai multe
definiții. Dintre cele mai timpurii se impune definiția lui
Durkheim, care considera socializarea o proprietate a
naturii umane , a personalității. Socializarea este un
proces prin care individul însușește și interiorizează
anumite norme si valori sociale, modele de
comportament, atitudini și evaluări, devenind membrul
al unei comunități sau al unui grup social. Socializarea
este o condiție primordiala in formarea si afirmarea
personalității [ 4, p. 78].
O astfel de psihologie se bazează, pe de o parte, pe
„setea de convingeri”, proprie naturii umane, iar pe de
altă parte, pe legea „supremaţiei valorilor”, stimulate de
instinctul „confruntării cu conţinut de invidie” al
oamenilor referitor la sistemul valoric.
Acţiunea acestor tendinţe psihologice generează la
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oameni predispoziţia de a împărtăşi şi a realiza valorile
asimilate (idealuri, principii, credinţe). Aceasta e legat
de necesitatea existenţei sociale a oamenilor, ce se
manifestă în activitatea social-morală şi culturală.
Necesitatea dată dezvoltă motivaţiile indivizilor cu
caracter moral, de exemplu, slujirea scopurilor şi
idealurilor măreţe, înclinaţia spre bine. Năzuinţa de a
exprima astfel de înduri şi sentimente reprezintă o
premisă psihologică a fundamentării orientărilor
valorice, însoţite de retrăiri psihologice pozitive,
deoarece are loc interacţiunea deciziilor politice
acceptate şi valorilor, inspirate de către societate
individului.
Există trei tipuri ale supremaţiei valorilor în
dependenţă de fundamentarea ei subiectivă:
1. orientarea valorică obligatorie;
2. orientarea valorică de identificare;
3. orientarea valorică de adaptare.
Primul tip se referă la supunerea faţă de puterea
politică, reieşind din simţul datoriei, chiar dacă aceasta
contravine intereselor personale a cetăţenilor, sau dacă
ei nu sunt de acord cu anumite decizii politice.
Al doilea tip, dimpotrivă, reflectă aprobarea
deciziilor politice, oamenii fiind de acord cu ele. În
acest caz, îndeplinirea deciziilor politice de către mase e
motivată de abilitatea puterii de a reacţiona rapid la
cerinţele maselor. Susţinerea puterii politice se bazează
pe faptul că ea corespunde „propriilor principii morale”
a oamenilor şi propriei păreri referitor la aceea ce este
corect în sfera politică. Legitimitatea regimului politic
reiese din dreptatea lui morală.
Al treilea tip, al orientării valorice de adaptare, la
rândul său, înseamnă un comportament politic orientat
spre deţinătorii puterii politice, dacă cetăţenii au motiv
să spere, că ei pot influenţa deciziile politice,
adaptându-le la propriile orientări referitor la direcţiile
prioritare a dezvoltării societăţii. În aşa mod, oamenii
benevol recunosc, încuviinţează şi susţin puterea
politică, deoarece sunt de acord cu cursul politic
promovat, sau cred că-l pot schimba spre bine în viitorul
apropiat.
În condiţiile contemporane în sistemul motivaţional
al comportamentului politic un rol deosebit revine
supunerii valorice. În principiu, ea reprezintă cel mai
optimal mijloc al păstrării şi întăririi orânduirii politice.
Aceasta este direct proporţional gradului ideologizării
conştiinţei de masă, adică a trăiniciei ideilor politice, ce
reflectă pozitiv activitatea forţelor politice, complicând
reorientarea ideologico-politică a cetăţenilor, dezicerea
de opiniile deja formate şi căutarea unor noi orientări
politico-ideologice.
Mai întâi, acest mod de control politic se bazează pe
stratul cel mai trainic al motivaţiilor oamenilor,
deoarece valorile alcătuiesc începutul organizaţional al
lumii lor subiective, redau un conţinut şi un scop
semnificativ întregii lor vieţi. Convingerea internă
constituie baza faptelor, iniţiativelor şi realizărilor
omului. Oamenilor le sunt foarte importante nu
interesele economice ale statului sau ideologia lui
politică. „Credinţa şi familia, sângele şi datinile – iată
cu ce se identifică oamenii şi în numele cui vor lupta şi
vor muri”.
Un rol deosebit în cadrul procesului politic

contemporan revine legalizării puterii politice, deoarece
viaţa socială este marcată de contradicţia dintre două
procese opuse: un proces de manipulare, expresie a
dominării celor, ce deţin putere politică, şi un „proces
invers, de dinamică culturală, pornind din interiorul
grupărilor şi putând permite răsturnarea situaţiei
categoriilor dominante”.
Politologii contemporani recunosc rolul aspectelor
psihologice în procesul transformării imperativelor
politice în imperative interne umane. În acest caz
activitatea politică e determinată de gradul de loialitate
din partea maselor. Gustave le Bone [5, p.25],
consideră,că civilizațiile au fost create și îndrumate de
către o mică aristocrație intelectuală,niciodată de către
mase. Masele nu cunosc decât sentimentele simple și
radicale,ideile și convingerile ce le sunt sugerate fiind
acceptate ori respinse în bloc, drept adevăruri sau erori
absolute. Prin aceasta se asigură legătura dintre
legitimitatea şi stabilitatea regimului politic,iar
totalitatea comună a normelor şi valorilor, sau ideologia
dominantă, reprezintă condiţia necesară a stabilităţii
societăţii.
Observăm o corelaţie dintre legitimitate şi eficienţa
sistemului politic. Dacă legitimitatea reprezintă o
evaluare pozitivă, aprobarea puterii politice, atunci
eficienţa este capacitatea puterii de a-şi realiza funcţiile
de bază în corespundere cu doleanţele majorităţii
populaţiei. Cu alte cuvinte, eficienţa reprezintă
capacitatea sistemului politic de a satisface prioritar
interesele materiale ale cetăţenilor.
În diferite regimuri politice se instaurează o legătură
diferită între legitimitate şi eficienţă. În sistemele
democratice legătura e directă, deoarece stabilitatea
democraţiei depinde de dezvoltarea economică, dar şi de
eficienţa şi legitimitatea sistemului politic.
În cadrul celorlalte tipuri ale regimurilor politice se
organizează alte relaţii dintre legitimitate şi eficienţă.
Există regimuri cu un înalt nivel al legitimităţii şi un
nivel scăzut al eficienţei, dar neeficiente sânt, în primul
rând, regimurile politice totalitare, ce se caracterizează
printr-un sistem bine conturat de instituţii politice şi
ideologice, faţă de care cetăţenii manifestă credinţă,
loialitate, devotament, dar şi printr-un nivel scăzut al
satisfacerii necesităţilor materiale şi culturale a
membrilor societăţii.
Există şi fenomene inverse – sistemul e caracterizat
de un înalt grad al eficienţei paralel cu un grad scăzut al
legitimităţii. Acestea sânt, de regulă, acele state, care
înfăptuind modernizarea economică se ciocnesc de
greutăţi în modernizarea politică. Atingând un înalt
nivel de trai, cetăţenii se pronunţă împotriva regimurilor
autoritare, pentru instaurarea unor forme democratice de
conducere.

Doar în cazuri excepţionale sistemul se evidenţiază
ca relativ nelegitim şi neeficient – starea dată este
caracteristică astăzi pentru unele state, ce efectuează
tranziţia de la totalitarism la democraţie. Păşind pe calea
reconstruirii unui nou sistem politic, a modernizării
social-economice şi politico-ideologice, aceste state
intră în etapa crizei totale a legitimităţii şi eficienţei. Are
loc schimbarea naturii regimului politic în unul nou,
unui tip al eficienţei în altul. În procesul transformării
radicale a legitimităţii şi eficienţei mecanismele vechi
ale loialităţii decad, se acutizează criza economică, iar
condiţiile defavorabile de viaţă şi calitatea conducerii
politice provoacă la mase nemulţumirea generală. O
astfel de stare psihologică între criza legitimităţii şi
necesitatea în legitimare pentru realizarea modernizării
economice constituie principala contradicţie a perioadei
de tranziţie.
Recunoaşterea ideologiei politice contribuie la
recunoaşterea liderilor politici, ce o împărtăşesc, a
regimurilor şi comunităţilor politice, justificate de
această ideologie. Pe de altă parte, încrederea faţă de
conducătorii politici serveşte drept premisă pentru
apariţia încrederii în ideologia politică, proclamată de
aceşti conducători, faţă de structurile şi comunităţile
reprezentate de ei. La rândul său, aprobarea regimului
politic influenţează şi aprobarea ideologiei politice, ce
justifică acest regim, precum şi a conducătorilor şi
comunităţilor, ce activează în cadrul lui. În sfârşit,
loialitatea faţă de partidele politice şi mişcările sociale
serveşte drept bază pentru loialitatea faţă de liderii
politici, ce le conduc, precum şi faţă de ideologia
politică şi regimurile politice, ce iau atitudine faţă de
acţiunile şi interesele lor. În ansamblu, puterea politică
foloseşte întregul spectru al influențelor psihologice,
manevrează cu ele, asigurându-și legitimitatea.
În concluzie trebuie de subliniat,că deținătorii puterii
politice acţionează în sensul păstrării şi fortificării
încrederii
maselor
în
orânduirea
politică
existentă;deoarece conștientizează,că indiferent de cât
puternică ar fi credinţa și supunerea, loialitatea nu este
absolută, fiind necesară o perpetuare continuă a ei,
respectiv guvernarea aspiră în primul rând să obţină
supunerea valorică pentru a o răspândi în tot spaţiul
politico-motivaţional al societăţii. Aceasta se realizează
în numele determinării unor largi pături sociale să
recunoască natura puterii politice existente, să
gândească şi să se simtă într-o legătură unică, organică
şi eternă cu ordinea politică, să conştientizeze această
orânduire drept necesară, naturală şi corectă. În acest
sens o mare importanţă capătă şi „cucerirea loialităţii”
grupurilor de interese şi a opoziţiei, inclusiv prin
intermediul
mecanismelor
psihologice.
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REZUMAT
Lucrarea reprezintă o explicație detaliată a mecanismelor de formare a identității etnice prin prisma mai multor
abordări: psihanalitice, evolutive și a psihologiei dezvoltării. Pune accent pe realitatea socială cu care se confruntă
adolescenții imigranți în țara-gazdă și factorii implicați în procesul de negociere al identității la nivel personal,
sociocultural intergrupal și interpersonal.
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SUMMARY
The paper represents a detailed explanation of the mechanisms of ethnic identity formation from the perspective of
several approaches: psychoanalytic, evolutionary and developmental psychology. It emphasizes the social reality faced
by immigrant adolescents in the host country and the factors involved in the process of identity negotiation at the
personal, socio-cultural and interpersonal level.
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În majoritatea țărilor din Europa de vest, se atestă o
realitate socială în creștere din cauza proceselor de
globalizare și al fluxurilor de migrație. În acest sens
începe să câștige vizibilitate o componentă socială
creată de prezența unui număr mai mare de copii
imigranți. Aceștia sunt copiii care au emigrat împreună
cu părinții lor sau care au ajuns după reîntregirea
familiei. Inițial, tipul clasic de migrație din Republica
Moldova era de tip individual și voluntar, cu condiția ca
doar unul dintre soți, de obicei tatăl, să plece în căutarea
unui loc de muncă. Acest lucru a creat numeroase
tensiuni în cadrul familiilor, cu experiențe de abandon
pentru copii, rămași să trăiască cu un singur părinte sau
lăsați în custodia bunicilor sau rudelor apropiate.
Ulterior s-a facilitat procedura de reîntregire a familiei
prin transformarea modelului inițial al migrației
individuale într-o migrație de tip familial. Astfel, copiii
și adolescenții imigranți, împreună cu părinții lor s-au
pomenit în situația confruntării culturale, unde istoria
familiei imigrante, includerea acesteia în societateagazdă, socializarea școlară și stabilirea de legături
strânse cu colegii, vor influența procesele de negociere a
identității lor.
Rezultate și discuții. Abordările psihologice legate
de problemele identității sunt multiple. Conform
abordării psihanalitice, căutarea elementelor centrale ale
individului și a relațiilor sale a dus la apariția
conceptelor de Eu și Sine. Eul este generat în relația cu
alții și pentru Freud S. este un element de bază pentru
adaptarea individului la realitate [7]. Totodată, Sinele
este strâns legat de diverse aspecte sociale și se dezvoltă
ca urmare a experiențelor individului în procesul
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socializării. În conformitate cu contextul de referință, în
interiorul individului se formează o multitudine de
autoreprezentări, de Sine elementar care formează
Sinele unitar. Cantitatea de Sine pe care o persoană o
exprimă în experiența zilnică este determinată de
experiența socială. Structura unitară a Sinelui în
ansamblul său, reflectă structura unitară a procesului
social în unitatea sa, iar fiecare Sine elementar reflectă
unul dintre numeroasele aspecte ale procesului social în
care este implicat individul. Un aspect cheie al genezei
Sinelui este jocul organizat, prin care copilul se
obișnuiește să-și asume roluri sociale și începe să ia în
considerare atitudinea celorlalți jucători. Identitatea se
dovedește a fi rezultatul unei căi naturale complexe
marcate de construcția progresivă a unui Sine diferențiat
și înzestrat cu autonomie.
Grinberg L. și Grinberg R. consideră „identificarea
primară” ca fiind nucleul cel mai arhaic al
mecanismelor de identificare din care se dezvoltă și se
organizează sentimentul de identitate [8]. Ulterior, în
urma unei fracturi în identificarea primară are loc
formarea primei categorii care, pentru prima dată,
permite contractul unui obiect extern cu subiectul și așa
se întâmplă întâlnirea cu mama. În primele luni de viață,
reflectarea vizuală și vocală a comportamentului
bebelușului către mama determină apariția unui prim
sentiment de Sine ca Sine relațional [6]. Construirea
identității începe atunci când copilul pentru prima dată o
recunoaște pe mama sa și se simte recunoscut de ea.
Berger P. influențat de Piaget, a aprofundat studiul
formării identității, subliniind o diferențiere între
socializarea primară și secundară în ceea ce privește

dobândirea de roluri sociale [2]. Cu referință la
socializarea primară, Berger accentuează necesitatea
identificării copilului cu figurile de referință și
inevitabilitatea dobândirii, împreună cu numele lor, a
locației sociale corespunzătoare. Capacitatea copilului
de a învăța normele și înțelesurile preexistente ar avea
loc prin mecanismul „celuilalt generalizat”. Formarea
”celuilalt
generalizat”
în
conștiință
implică
internalizarea realității obiective, dar în același timp
afirmarea subiectivă a unui sentiment coerent și
continuu de identitate. În ceea ce privește socializarea
secundară, autorul subliniază legătura dintre aceasta și
achiziționarea de roluri sociale, având în vedere
variabilitatea socio-culturală. Berger susține că este
mult mai ușor să se renunțe la sensuri și roluri dobândite
în timpul socializării secundare, decât pentru ceea ce s-a
dobândit în timpul socializării primare.
Din perspectiva psihologiei dezvoltării, Erik H.
Erikson, a accentuat atât caracterul interdisciplinar, cât
și caracterul cultural-istoric al identității. Pentru Erikson
există un fel de echivalență între cultură și identitate.
Cultura poate fi văzută ca un set de identități
interdependente în cadrul unui grup, legate împreună.
Prin urmare, fiecare individ în faptele sale acționează în
funcție de identitatea culturală pe care o dobândește,
definește, modifică și redefinește pe parcursul existenței
sale. Identitatea indică întâlnirea, interacțiunea dintre
individ și cultura sa de referință, este un aparat simbolic,
operațional, prin care individul este orientat spre
acțiune, păstrând coerența sa psihică într-un context
cultural caracterizat în timp și spațiu. Principiul din
spatele teoriei sale este acela al "epigeneticului", un
termen împrumutat din embriologie, prin care
intenționează să detecteze prezența unui plan de bază
care evoluează, diferențiază, organizează ierarhic,
secvențe și etape. Identitatea se dezvoltă, trecând prin
crize, în funcție de etapele unei atitudini predeterminate
a organismului uman de a aborda alte persoane și de a
deveni treptat conștienți de desfășurarea unei relații cu
alții.
Modelul evolutiv urmat de Erikson, acceptă bazele
teoriei freudiene: structuri psihologice, conștientul,
inconștientul, impulsuri, faze psihosexuale, continuumul
normal-anormal și metoda psihanalitică, doar că lărgește
teoria freudiană prin adăugarea unei dimensiuni
psihosociale, dezvoltând 8 etape psihologice care se
extind pe tot parcursul vieții. Maturizarea și așteptările
sociale contribuie la crearea celor opt crize, înțelese ca
probleme, pe care copilul trebuie să le rezolve într-o
anumită etapă de dezvoltare, dar prezentă pe parcursul
întregului ciclu de viață, având consecințe negative și
pozitive. Totodată, Erikson argumentează că principala
temă a vieții este căutarea identității percepută ca o
înțelegere a Sinelui și a societății, suferind transformări
de la o etapă la alta, încât formele anterioare de
identitate să le influențeze pe cele ulterioare [5].
Perioada adolescentină, în teoria eriksoniană
corespunde celei de-a cincea etapă care este definită
„moratoriul psihosocial". Este stadiul crizei identității,
un concept prin care Erikson înțelege tranziția delicată a
vieții copilăriei la viața adultă. Factorii care influențează
evoluția și rezultatul crizei sunt: formarea anterioară a
adolescentului și depășirea crizelor anterioare. Dacă

rezultatul este pozitiv, adolescentul iese din perioada de
„moratoriu” și dobândește o identitate relativ stabilă,
adică este capabil să mențină continuitatea și coerența,
răspunzând cerințelor sociale pentru dobândirea de
roluri. Dacă rezultatul este nefavorabil, apare confuzia
în realitatea personală și relațională a adolescentului, o
difuzie a identității care implică incapacitatea de a
prelua
roluri
definite,
determinând
aflarea
adolescentului în perioada de „moratoriu“.
Tot din perspectiva evoluționistă, în conformitate cu
teoria lui Erikson, componenta etnică a identității
trezește interes, datorită schimbărilor evolutive prin care
este elaborată în interiorul conceptului pe care individul
îl are despre el însuși.
Conform unor studii, procesele de formare a
identității etnice se extind asupra lumii copilăriei în care
sunt
urmăriți
„precursorii”
identității
etnice.
Autocategorisirea ar avea tendința să se dezvolte încă de
la trei sau patru ani de viață a copilului. În jurul vârstei
de nouă ani, percepția de a avea aceleași caracteristici
fizice, psihologice și sociale, deținute și de ceilalți
membri ai grupului din care face parte, ar structura
capacitatea de a se identifica cu propriul grup etnic și
conștiința că etnia rămâne constantă, în ciuda faptului că
sunt posibile modificări. Alți precursori sunt
cunoașterea și practica uzanțelor și comportamentelor
etnice, precum și atitudinile exprimate față de grupul
etnic propriu. Integrarea componentei etnice în structura
identității presupune un proces de negociere, de
socializare etnică prin care individul dobândește
normele, valorile, comportamentele, atitudinile grupului
la care aparține și începe să se perceapă ca membru al
grupului respectiv, devenind conștient de existența altor
grupuri etnice și făcând comparație între ele [13].
Conceptul de „Identitate al Eului" a matricei
eriksoniene [5] și „paradigma stărilor de identitate"
elaborate de Marcia J. [11] au inspirat modelul în trei
etape de dezvoltare a identității etnice a lui J. Phinney.
Potrivit acestui model, persoanele care aparțin
minorităților etnice dobândesc propria lor etnicitate,
trecând printr-o perioadă de explorare și căutare a
semnificației pe care o are etnia pentru ei înșiși [14].
Modelul etapelor de identitate ale lui Marcia J.[10]
se bazează pe aprofundarea noțiunii de angajament și pe
extinderea descrierii dihotomice între angajamentul și
confuzia rolurilor la care Erikson [5] leagă procesul de
formare
a
identității
în
adolescență.
Prin
operaționalizarea conceptului de explorare a alegerilor
identitare pe care societatea le oferă noilor generații și a
conceptului de angajament față de alegerile făcute în
diferite domenii ale vieții, Marcia vine să definească
patru tipuri de identitate: achiziționarea identității,
atunci când printr-un proces de explorare se ajunge la
dezvoltarea unei identități originale; moratoriu,
explorarea în curs, angajamentul vag, absent sau amânat
în dificultatea de a găsi un echilibru între ambițiile și
viața cuiva; difuzarea identității, explorarea absentă și
angajamentul, atunci când explorarea conduce numai la
identificări temporare și dispersive fără angajament de
durată; blocarea identității prin lipsa de explorare și
angajamentul care se limitează la repetarea modelelor
furnizate de adulții importanți în viața adolescentului;
Așadar, Modelul etapelor de dezvoltare a identității
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etnice a lui Phinney [12] cuprinde trei faze importante:
Prima etapă - identitatea etnică neexaminată,
corespunde etapelor de închidere și răspândire a
modelului Marcia [11], caracterizată de lipsa de interes
pentru dimensiunea etnică a identității sale (difuziune),
dar cu un rezultat al acceptării necritice a culturii și a
valorilor semnificative, ale adulților semnificativi cu
care adolescenții se identifică (închiderea).
A doua etapă - căutarea identității etnice, reprezintă
etapa de explorare cu tentative de înțelegere a etnicității
prin activități de diferite tipuri, obiectul explorării
referindu-se în principal la diferențele culturale dintre
grupul propriu și cel dominant, imaginile și
stereotipurile atribuite grupului din care face parte în
societatea-gazdă,
experiențele
prejudecăților
și
discriminărilor la care sunt supuși cei care aparțin
aceluiași grup etnic. În această fază se dobândesc noi
abilități cognitive, sociale și emoționale care determină
o restructurare a imaginii de Sine, care catalizează și
consolidează conștientizarea identității etnice proprii.
A treia etapă - dobândirea identității etnice. Potrivit
studiilor lui Phinney [13], dobândirea identității etnice
are loc odată cu trecerea perioadei mijlocii a
adolescenței târzii (16-19 ani) în urma rezolvării
conflictelor și contradicțiilor legate de statutul minoritar
al grupului de apartenență, finalizându-se cu înțelegerea
și aprecierea profundă a etnicității.
Este necesar de menționat că alegerea migratoare
este o condiție care pune individul în situația de
confruntare socială cu alte grupuri și activează procesul
de negociere a identității sale etnice. Acest proces prin
care individul construiește, păstrează sau afirmă propria
etnie este influențat de poziția socială recunoscută a
grupului etnic-cultural cu care este identificat.
Conform teoriei identității sociale, individul tinde să
realizeze și să mențină o imagine de sine pozitivă prin
aspecte personale, abilități specifice, abilități personale,
talent (identitate personală), dar și prin conștiința că este
membru al unui grup social (identitate socială). Această
teorie a contribuit în mod semnificativ la identificarea
unor dimensiuni constitutive ale conceptului de
identitate. De primă importanță este procesul de
categorisire socială prin care individul simplifică
cunoașterea lumii și dobândește referințe de valori utile
pentru a ghida acțiunile și comportamentele în mediul
social. Individul se plasează pe sine și pe ceilalți într-un
grup social bazat pe criteriile sistemelor valorice
dobândite și împreună cu ele, sistemele de categorii,
stereotipuri și prejudecăți care ghidează percepția lumii.
Cu toate acestea, apartenența socială este doar una
dintre condițiile care, pentru Tajfel [16] definește
identitatea socială și, prin urmare și identitatea etnică.
Într-adevăr, în urma procesului de aculturație în anumite
contexte, individul poate decide să se distanțeze de
grupul său și să asimileze sistemul de valori al grupuluigazdă. Conform lui Tajfel, apartenenței sociale,
individul trebuie să-i asocieze un sens emoțional și
evaluări pozitive. Nevoia de stimă de sine și nevoia de a
menține o imagine pozitivă a propriei persoane îi
împing pe individ să caute prin compararea cu celelalte
grupuri o specificitate a grupului căruia îi aparține care
ar putea fi evaluat ca fiind pozitiv și să se refere la
grupul care îi poate garanta identitate socială pozitivă
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[15].
Pentru Liebkind [9], procesul de identificare socială
reprezintă rezultatul evaluării similitudinilor și
diferențelor percepute între ele, membrii categoriei de
apartenență și cele ale celorlalte grupuri luate în
comparație. Rezultatele acestor procese de comparare
pot fi urmărite prin trei indicatori: depersonalizarea
(tendința de a se descrie pe sine folosind atributele
stereotipice ale grupului din care face parte),
diferențierea și favorizarea negativă (tendința de a
evidenția diferențele față de alte persoane aparținând
altor grupuri etnice) și conștientizarea faptului că
originea etnică rămâne constantă în ciuda schimbărilor
percepute în timp și în diferite contexte relaționale.
Totodată, studiile legate de teoria autocategorisirii
au luat în considerare numai componenta etnică a
identității, neglijând faptul că migrația poate implica
schimbări semnificative nu numai în ceea ce privește
categoria etnică cu care se identifică individul, ci și alte
dimensiuni ale identității personale. Interacțiunea
socială este modulată de apartenența etno-culturală nu
numai prin caracteristicile stereotipice asociate cu
grupul propriu, ci și prin influența pe care apartenența
dată o exercită asupra bogăției resurselor cu care
individul trebuie să interacționeze cu mediul. Experiența
migratore poate aduce schimbări în structura identității,
așa cum explică Breakwell, în teoria sa privind
procesele identitare [3]. Potrivit autorului, identitatea
este rezultatul interacțiunii dinamice dintre procesele și
structurile intrapsihice (fizice și sociale) și procesele de
influență a contextului social. Identitatea este o structură
care are dimensiuni ale conținutului și ale dimensiunilor
evaluative și afective. Dimensiunea conținutului include
caracteristicile personale (valori, atitudini, stiluri
cognitive) și sociale (roluri, apartenențe) ale subiecților
și sunt organizate în structura identității în funcție de
gradul de centralitate, aranjamentul ierarhic al
diferitelor elemente și semnificația relativă a diferitelor
componente. Fiecare conținut al structurii este asociat
cu o valoare pozitivă sau negativă care constituie
dimensiunea evaluativă sau afectivă a identității.
Identitatea este astfel reglementată de relația dinamică
dintre procesele psihologice de asimilare-acomodareevaluare, procese care implică un rol activ în construirea
propriei identități, monitorizând starea lui (subiectul
este întotdeauna conștient de el însuși) și reînnoind,
înlocuind, eliminând și amânând elementele de
identitate. Relațiile interpersonale, apartenența socială,
dinamica intergrupurilor în care oamenii participă în
diferite contexte sociale oferă indivizilor roluri diferite,
sisteme de credință și valori de referință. Prin asimilare,
noile componente ale identității sunt absorbite în cadrul
structurii preexistente, acomodarea implică o
restructurare prin încorporarea noilor componente și
prin procesele de evaluare noile dimensiuni dobândesc
semnificație și valoare. Considerând identitatea ca un
proces social dinamic , solicitările externe, cererile care
provin din contextul social și schimbarea contextului
social pe care îl întâmpină imigrantul determină
revizuirile și restructurarea conținutului identității,
structurarea acestora în interiorul identității și valorile
pozitive sau negative asociate cu acestea [3].
Luând în considerare componentele implicate în

construirea identității sociale a lui Tajfel, Ashmore [1] a
identificat șapte componente care contribuie la definirea
identității colective și, prin urmare, a celei etnice:
 Autocategorisirea - prevede ca condiție esențială,
apartenența la un grup, ca membru prototipic al
acestuia;
 Evaluarea - pozitivă sau negativă a grupului de
apartenență influențează conceptul stimei de sine;
 Atașarea și sentimentul de interdependență - se
referă la sentimentul de apartenență la propriul grup, la
cât de mult individul simte că destinul său este suprapus
pe cel al grupului.
Dimensiunea dată prevede:
implicarea afectivă sau angajamentul față de propriul
grup, sentimentul de interconectare cu ceilalți și
percepția unui destin comun. Această componentă este
independentă de autocategorisire și evaluarea grupului;
 Identificarea etnică și conceptul de sine - implică
două dimensiuni: importanța explicită sau centrală
atribuită identității colective a imaginii de sine și
importanța implicită sau ierarhică a identității sociale în
structura Sinelui;
 Rădăcinile sociale și practicile culturale – sunt
dimensiunile care întăresc senzația de identificare
socială și se referă la amploarea relațiilor și contactelor
pe care indivizii le structurează în interiorul sau în afara
grupului și gradul de implicare. Cele mai frecvente
practici culturale folosite sunt: afilierea religioasă,
folosirea limbii de origine, activitatea politică în
favoarea grupului propriu, participarea la partide,
cluburi din teritoriu, preferarea serviciilor oferite de
compatrioți, atitudinile comune față de aspectele
propriei culturi (muzică, mâncare, festivități, massmedia, gradul de cunoaștere a culturii și a istoriei
propriului grup etnic);
 Strategii de atitudini interetnice - acestea se
referă la atitudinile indivizilor față de propriul lor grup,
orientarea populației native față de minoritățile etnice și
schimbarea atitudinilor față de propria identitate etnică,
schimbări care apar atunci când două grupuri cu culturi
diferite vin în contact;
 Conținutul și semnificația identității etnice dimensiunea dată privește atributele personale,
convingerile despre istoria și poziția socială a grupului
de apartenență (ideologia) și reprezentările narative pe
care indivizii le construiesc despre ei înșiși și categoriile
la care aparțin. Atributele personale sunt centrate pe
atribuirea caracteristicilor pe care indivizii le consideră
descriptive ale grupului lor (stereotipuri). Ideologia se
referă la convingerile colective privind puterea,
resursele, prestigiul grupului, legitimitatea atribuită
sistemului de stratificare existent, pe când reprezentările
narative pe care indivizii le construiesc sunt povestiri
care includ gânduri, sentimente, imagini ale trecutului,
prezentului și viitorului;
Rezultatul căilor de identificare ale adolescenților
străini se concentrează pe patru alternative:
1. Adolescenți care se identifică exclusiv cu
sentimentul de apartenență a culturii de origine,
afirmând identitatea lor etnică prin rezistență culturală.
Aceștia se raportează în special sau exclusiv la cultura
sau identitatea etnică propusă de părinți;
2. Adolescenți care resping identitatea de origine și

care se identifică în totalitate cu apartenența la
societatea în care au crescut, asimilând valorile și
semnificațiile lor;
3. Adolescenți care simt că nu aparțin vreuneia
dintre culturi și sunt pasiv situați între acestea , trăind în
condiții de marginalitate. Ei se află în situația de a nu
alege propria identitate sau de a găsi strategii
alternative;
4. Adolescenți care sunt conștienți de apartenența la
două culturi, de a le poseda pe ambele, de a armoniza și
de a se integra valorilor celor două culturi diferite într-o
identitate plurală.
Din cele expuse, este evident faptul că identitatea
etnică are un caracter relațional și situațional, prin
urmare conștiința etnică și manifestarea identității etnice
proprii sunt activate în special în condițiile imigrației și
pot varia în funcție de contextele sociale, istorice și
teritoriale.
Având în vedere aspectele personale care contribuie
la negocierea identității, statutul de imigrant sau copil al
imigranților este deosebit de critic în perioada
adolescenței. Există mai mulți factori implicați în
procesul de formare a identității și în procesul de
negociere a identității etnice.
La nivel socio-cultural, orientarea culturală trebuie
luată în considerare împreună cu gradul de apropiere sau
distanțare culturală a societății-gazdă, alegerile politice,
căile istorice și atitudinile față de imigrare (toleranță sau
rasism).
La nivel de intergrupal, poziția socială și valoarea
atribuită grupului din care fac parte sunt un factor
important pentru menținerea unei imagini pozitive de
sine, de aceea poziția socială dezavantajată în care
adesea se găsesc adolescenții imigranți poate constitui
un factor care afectează consolidarea sau procesul de
restructurare a identității. La fel, trăsăturile fizice
specifice, aspectele lingvistice și culturale pot deveni
marcheri sociali care accentuează diferențierea față de
alte categorii sociale și pot reprezenta o amenințare la
adresa identității. Motivele care împing oamenii să
emigreze, asociate cu prejudecăți legate de grupul din
care fac parte, pot influența percepția experienței
migratoare și, în consecință, identitatea.
La nivel interpersonal, se atrage atenția la relația pe
care noul venit o stabilește cu valorile și normele
transmise prin procesele de socializare familială și
școlară în cazul copiilor și adolescenților. Adolescenții
se află într-o perioadă a vieții lor, în care se confruntă cu
sarcina de a se defini sub presiunea sistemelor de valori
ale credințelor uneori conflictuale [11]. Deseori aceștia
se confruntă cu două culturi, cea a familiei de origine și
cea a societății-gazdă. Prin urmare este destul de
important modelul de socializare a familiei, atitudinile
asumate de familie în apărarea tradițiilor lor
culturale[12] și deschiderea spre diversitatea culturală
[4].
În concluzie, din cele expuse, reiese importanța
vădită a proiectului de migrație al familiei de origine și
rolul pe care adolescentul îl are în cadrul acestui proiect,
așteptările față de viitor, reprezentările cognitive
structurate în ceea ce privește experiența migrării.
Imigrația nu poate fi reprezentată ca un proces liniar, ci
circular, deoarece rămâne în viață proiectul mai mult
171

sau mai puțin realizabil de revenire în patrie. Este clar
că, în aceste cazuri, procesele de negociere a identității
rămân suspendate între două lumi: cea în care trăiește

imigrantul și cea care poate fi imaginabilă în care ar dori
să se întoarcă, în care nu ar fi privit ca străin.

Referințe bibliografice:
1. Ashmore R. D., Deaux, K. , McLaughlin-Volpe, T. An Organizing Framework for Collective Identity:
Articulation and Significance of Multidimensionality. Psychological Bulletin, 2004, p. 83-116;
2. Berger P., The Social Construction of Reality: A Treatise in the Sociology of Knowledge. Garden city, NY:
Doubleday, 1966;
3. Breakwell G. M., Identity Process Theory, Cambridge University Press, Giant II, 2013;
4. Davis O., Nakayama T. K., Martin J. N. Current and Future Directions in Ethnicity and Methodology, in
“International Journal of Intercultural Relations”, n. 24, 2000, p. 40- 225;
5. Erikson E. Identity: Youth and crisis. New York: W. W. Norton & Company, 1968, p. 304;
6. Fogel M. H. Third-party presence: Expert response. In G. Pirelli, R. A. Beatty, & P. A. Zapf (Eds.), The ethical
practice of forensic psychology: A casebook. American Psychology - Law Society Series. New York, NY: Oxford
University Press, 2017;
7. Freud S. Group psychology and the analysis of the ego. New York: W. W. Norton, 1922;
8. Grinberg L., Grinberg R. Identità e cambiamento, Armando, Roma, 1992;
9. Liebkind K., Ethnic Identity. Challenging the Boundaries of Social Psychology, in G. M. Breakwell, Social
Psychology of Identity and Self- concept, Surrey University Press, London, 1992, p. 90-143;
10. Marcia J. E., Development and Validation of Ego-identily Status, in “Journal of Personality and Social
Psychology”, n. 3, 1966, p. 8- 55;
11. Marcia J. E., Waterman A. S., Matteson D. R., Archer S. L., Orlofsky J. L., Ego Identity Status. A Handbook for
Psychosocial Research, Springer-Verlag, New York, 1993;
12. Phinney J. S., Rosenthal D. A., Ethnic Identity in Adolescence: Process, Context, and Outcome, in G. R. Adams,
T. P. Gullotta, R., Adolescent Identity Formation, Sage, Newbury Park ,1992, p. 79- 140;
13. Phinney J. S. Ethnic Identity in Adolescent and Adults: Review of Research. Psychological Bullettin, 1990, p.
311;
14. Phinney J. S., Ong, Anthony D. Conceptualization and Measurement of Ethnic Identity: Current Status and
Future Direction. Journal of Counseling Psychology, 2007, p. 201;
15. Tajfel H. Social psychology of intergroup relations. Annual Review of Psychology, 1982, p. 1-40;
16. Tajfel H. The “New Look” and social differentiations: a semi-Brunerian perspective. In D. Olson , The social
foundation of language and thought: Essays in honour of J.S. Bruner. New York: Orton, 1980.

CZU 159.922.8
CUNOAȘTEREA PARTICULARITĂȚILOR PSIHOLOGICE DE VÂRSTĂ ALE ADOLESCENȚILOR DE
ÎNȘIȘI ADOLESCENȚII, CÂT ȘI DE PĂRINȚII LOR ÎN SCOPUL PREVENIRII CONFLICTELOR DINTRE
EI
SARACUȚA Victoria,
psiholog clinician, dr. psihologie, conf. universitar
REZUMAT
Adolescența este o perioadă a vieţii, care adeseori este descrisă ca cea mai tulburată, cea mai stresantă şi cea mai
dificilă dintre toate etapele de dezvoltare. Ea constituie puntea de legătură între copilărie şi maturitate. Adolescența, este
noțiunea, cu care ne întâlnim când vorbim despre un fost copil cuminte și ascultător la trecut. Datorită ritmului accelerat
de creştere apar dificultăți, care deşi sunt minore, acestea sunt percepute ca adevărate "tragedii" de către adolescent.
Astfel, apar probleme ale creșterii corpului neproporțional, acnee, piele groasă, dinţi neregulaţi etc., din care motiv în
această perioadă adolescentul este cel mai preocupat de aspectul fizic. Dar ceea ce nu se vede, este starea
psihoemoțională instabilă, care este generată atât de schimbările fizice și biologice, cât și de reacțiile adolescentului la
aspectul său exterior. Această lucrare cuprinde un conținut informațional despre dezvoltarea perioadei adolescentine, în
care se produc modificări la nivel de întreagă personalitate, pe care ar fi bine să le cunoască atât adolescenții, cât și
părinții lor în scopul prevenirii conflictelor apărute frecvent între ei.
Cuvinte-cheie: adolescenți, vârstă, dezvoltare, maturizare, probleme, personalitate, intelect, emoții, comportamente.
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KNOWLEDGE OF THE PSYCHOLOGICAL PARTICULARITIES OF THE AGE OF ADOLESCENTS
FROM FIRST ADOLESCENTS, AND OF THEIR PARENTS FOR THE PREVENTION OF CONFLICTS
BETWEEN THEM
SARACUȚA Victoria,
clinical psychologist, PhD in psychology, Associate Professor
SUMMARY
Adolescence is a period of life, which is often described as the most troubled, the most stressful and the most
difficult of all stages of development. It constitutes the bridge between childhood and adulthood. Adolescence is the
concept we meet when we talk about a good and obedient former child in the past. Due to the accelerated growth rate,
difficulties arise, which, although minor, are perceived as true "tragedies" by the adolescent. Thus, problems arise from
the growth of the disproportionate body, acne, thick skin, irregular teeth etc., which is why during this period the
adolescent is most concerned about the physical appearance. But what is not seen is the unstable psycho-emotional
state, which is generated both by the physical and biological changes, as well as by the adolescent's reactions to his
external appearance. This paper contains informational content on the development of the adolescent period, in which
changes occur at the level of the whole personality, which it would be good to know both adolescents and their parents
in order to prevent the conflicts that occur frequently between them.
Key words: adolescents, age, development, maturation, problems, personality, intellect, emotions, behaviors.
Introducere. În ultima perioadă tot mai des sunt
discutate temele despre relațiile dificile și extrem de
dificile între părinții și copiii săi adolescenți. Deseori
părinții sunt întristați și chiar deprimați din
considerentul că nu știu cum să se comporte cu copiii
lor în scopul îmbunătățirii situațiilor create. Nu de
puține ori mi s-a adresat întrebarea: "Cum? Să-l las așa
să facă ce vrea?". Tocmai acolo, unde părintele se
strădui să îi fie pe plac copilului, să corespundă
așteptărilor lui, tocmai acolo părintele se decepționează
tot mai mult și se întâmplă certuri inevitabile... Este
important, însă, ca toți părinții să cunoască
particularitățile psihologice de vârstă și nu doar părinții,
ci și adolescenții din perioada medie și târzie.
Adolescența este precedată de preadolescenţă, care
reprezintă etapa principală în dezvoltarea personalităţii
şi este caracterizată prin faptul că marchează încheierea
copilăriei cu începerea fazelor de maturizare. Etapa ca
atare se exprimă, mai ales prin modificările biologice și
psihologice cu rezonanţă în conduita socială. Deşi în
pubertate dezvoltarea psihică este accelerată, există
totuşi o relativă continuitate, o mişcare ce se desfăşoară
în direcţiile începute în anii copilăriei. Atât băieţii cât şi
fetele din această vârstă sunt deja prea mari să fie
consideraţi copii şi prea mici să fie trataţi ca şi adulţi.
Este perioada de tranziţie şi de aceea impune mari
dificultăţi.
Psihologic etapa de maturizare se caracterizează
prin hipersensibilitate, vulnerabilitate, irascibilitate
sporită, trecerea în stadiul superior al dezvoltării
intelectuale, cel al operaţiilor formale, gândirea capătă
un caracter abstract, se lărgesc posibilităţile teoretice şi
reflexive. Apar conflicte intrapsihice, motivaţionale şi
afective.
Este etapa, în care intervin îndelungate și intense
meditații asupra valorilor și sensului vieții. Conștiința de
sine se adâncește mult, sporesc eforturile de
autocunoaștere.
Spre finalul adolescenței se instalează o echilibrare
puternică, se lansează o concepție despre lume și viață,
prin clarificarea și intensificarea elaborării idealurilor
omului, printr-o mare dezvoltare a laturii cognitive,
afective și voliționale a personalității.

Aspecte generale în abordarea psihologică a
adolescenților. Adolescenţa din latină se traduce ca
„creştere” și reprezintă o perioadă importantă în
dezvoltarea fizică şi intelectuală a fiinţelor umane. Este
trecerea de la starea de copil la cea de adult.
Diferiți autori definesc diferit vârsta adolescenței:
unii o numesc preadolescenţa / pubertatea (10-14 ani) și
adolescenţa (15-18 ani), P. Osterrieth – preadolescența
(10-12ani), adolescența (12-14ani), Erikson stabilește
vârsta preadolescenței și adolescenței între 12-20 ani,
după Ursula Șchiopu și Emil Verza (1981), pubertatea
corespunde la rândul ei mai multor stadii: prepubertal
(10-12ani), pubertatea propriu-zisă (12-14ani) și etapa
postpubertală (14-16 ani). Conform Organizației
Mondiale a Sănătății (OMS), adolescența (10–19ani)
cuprinde 3 perioade de vârstă: adolescența timpurie (1013ani), adolescența medie (14-16 ani), adolescența
târzie (17-19ani).
Această perioadă importantă a dezvoltării umane
trece prin numeroase și profunde schimbări: biologice,
fizice, sexuale, neurologice, psihologice, morale, sociale
ș.a.
Adolescența a fost studiată și abordată teoretic și
practic de foarte mulți psihologi, pedagogi, cercetători,
autori, cum ar fi: J. Piaget, M. Debesse, P. Golu,
E.Verza, M. Zlate, U. Șchiopu, T. Crețu ș.a.
Adolescența timpurie sau preadolescența se remarcă
prin dificultățile relaționale și comunicative cu părinții
sau cu persoanele tutelare, cu profesorii la școală și/sau
cu alți adulți implicați în viața preadolescenților, cauza
principală fiind, necesitatea sporită în autonomie, în
timp ce adulții îi "limitează" prin deținerea controlului
crescut asupra lor. Astfel această etapă este desemnată
de criza preadolescenței.
Această criză are loc datorită careva factori:
- comunicarea cu semenii – se schimbă dominanta
cu orientarea de la învățătură și relații de comunicare cu
părinții, dacă au fost, spre semenii lor. Aceasta îi
motivează să iasă de sub controlul părinților, să se
elibereze de tutela lor, să le relateze considerabil mai
puțin din ceea ce se întâmplă cu ei, împărtășind
experiențele sale deja cu persoanele de aceeași vârstă;
- necesitatea autonomiei – odată cu creșterea lor, nu
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se mai consideră copii, sunt dornici să se descurce
singuri, actele de autoritate ale părinților fiind cu greu
suportate;
- maturizarea sexuală – care însăși provoacă
excitabilitate
emoțională
sporită,
impulsivitate,
dezechilibru etc.;
- tendința spre reflexie – care acționează ca un
mecanism al autoconștiinței și se manifestă prin faptul,
că preadolescentul începe a-și studia procesele psihice
cognitive (memoria, gândirea etc.), trăsăturile de
personalitate pe care le posedă și comunicarea cu alți
oameni, inclusiv caută răspunsuri la întrebările "Cine
este?" și "Cum arată?". Se autoanalizează și din punct
de vedere fizic cu toate modificările sale biologice.
Criza preadolescenței mai este numită
„criză
juvenilă” și se manifestă prin comportament
demonstrativ, brutalitate, irascibilitate crescută,
predispunere spre conflict, tendința de a acționa contrar
așteptărilor adulților etc., cu alte cuvinte este însoțită de
diferite stări psiho-afective şi comportamentale. De fapt
preadolescentul își atribuie un set de complexe de
inferioritate și neajunsuri, suferă mult din această cauză
și dacă la această suferință se mai adaugă și observațiile
critice ale adulților, făcute, mai ales în prezența
colegilor, prietenilor, atunci conflictul este inevitabil. El
încearcă să-și ascundă punctele slabe, vulnerabilitatea și
neputința prin atacul verbal, brutalitate, ofense imediate
celui cu care "se luptă". Disconfortul psihic este
amplificat de alte modificări biologice neplăcute pentru
adolescent: acnee, transpiraţie abundentă şi urât
mirositoare, eritemul de pudoare (înroşire, cauza fiind
sfiala, jena) şi paloare în diferite situaţii emoţionale,
îngroşarea vocii, ca şi lipsa de îndemânare în mişcări şi
reacţii, generate de creșterea fizică neproporțională și nu
numai. De această criză sunt responsabili factorii sociali
şi educaţionali.
Adolescența, însă, este o etapă mai calmă, mai
liniștită decât perioada anterioară. Acum se adoptă o
poziție mai conștientă față de mediul social și de
problemele complexe ale acestuia. Adolescentul se
orientează mai mult către lumea externă, în aspectele ei
multiple, rămânând fixat și spre propria viață psihică, în
cunoașterea căreia tinde să se adâncească tot mai
profund. Adolescentul este frecvent pus într-o situație
echivocă întrucât el a depășit copilăria de care se
desparte, dispune de capacități similare cu ale adulților,
dar încă nu este acceptat ca un egal în cercul acestora
[1].
În această perioadă se dezvoltă analiza critică, simţul
critic la care se adaugă complexul emoţional bogat. Se
dezvoltă setea de cunoaştere, conduite morale – legate
de comportament corect şi sentimente estetice, ce
aparțin frumosului în ţinută şi comportament. Astfel, se
formează premisele unor trăsături intelectuale, morale şi
estetice tot mai apropiate de tânăr. La băieţi se
manifestă o schimbare în conduită şi vocabular. Fetele –
de la timiditate, nesiguranță, dar şi afecţiune,
curiozitate, trăite în preadolescență capătă o largă
disponibilitate sentimentală, devenind stăpâne pe sine
cu dispariția complexului de inferioritate.
După Maurice Debesse, funcțiile adolescenței sunt
structurile psihice bine formate și un grad sporit de
mobilitate.
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După M. Zlate, adolescentul se confruntă cu o serie
de nevoi pornite din pubertate și dezvoltate în
adolescență:
 nevoia de a ști – prezentă încă în perioada
școlarului mic, la care se adaugă nevoia de creație în
preadolescență, iar în adolescență se transformă în
nevoia de creație cu valoare socială;
 nevoia de a fi afectuos – care ia forma unui
egocentrism și care treptat se dezvoltă în „reciprocitate”
afectivă pe parcursul maturizării afective și emoționale;
 nevoia de grupare – își pierde caracteristica
neselectivă, devenind axată pe criterii și preferințe;
 nevoia de independență – devine nevoia de
desăvârșire, autodepășire și autoeducare în adolescență;
 nevoia de imitație a școlarului mic – devine
nevoia de a fi cineva la pubertate, iar în adolescență se
transformă în nevoia de a fi unic în prima parte a
perioadei ca apoi să se manifeste nevoia de a se exprima
ca personalitate [2].
În baza acestor nevoi adolescentul dezvoltă și
consolidează structurile gândirii logico-formale,
capacitatea de interpretare și evaluare, de planificare, de
anticipare, de predicții, spiritul critic și autocritic, se
dezvoltă caracterul de sistem al gândirii. Iar satisfacerea
nevoilor de autodeterminare și autoeducare se datorează
maturizării sociale, conștientizării responsabilităților cei revin, precum și datorită implicării în alegeri
vocaționale.
Adolescența este perioada când are loc dezvoltarea
conştiinţei de sine şi a cunoaşterii de sine, prin
intermediul schimbărilor corporale, a capacităților noi
de gândire, schimbarea atitudinii și a cerințelor celor din
jur. Locul principal în atenția adolescentului îl ocupă
identificarea de sine, imagine de sine, în baza cărora se
dezvoltă conştiinţa de sine.
James a fost primul psiholog american, care a
cercetat problema dezvoltării conştiinţei de sine. Astfel,
s-au stabilit 3 elemente structurale ale sinelui: sinele
corporal-material – se referă la corp, îmbrăcăminte,
locuință, cărţi, obiecte, prieteni, colegi etc., ce implică
posesia: "al meu"; sinele spiritual – se referă la
conştiinţa propriei activităţi, a tendinţelor şi a
aptitudinilor psihice de care dispune și sinele social –
presupune apartenența la grup, integrarea și
manifestarea sa în grupul social. Sinele social constă din
reputaţia şi recunoaşterea identităţii sale obținut în
grupul social [3].
Conștiința de sine este un proces complex, care
include, pe de o parte, raportarea subiectului la sine
însuși, la propriile trăiri, pe de altă parte, confruntarea
acestora, compararea lor cu lumea în mijlocul căreia
trăiește: valoarea și utilitatea sa.
Conştiinţa morală permite adolescentului să
însușească un sistem de norme şi reguli de reglementare
a comportamentul uman. Acele norme comune de
conduită depind de anumite valori (onestitate,
corectitudine, sinceritate), care corespund cerințelor
societăţii. Normele şi regulile morale sunt percepute ca
cerinţe, prescripţii privind comportamentul omului în
relaţiile cu semenii săi, cu societatea, care sunt preluate
de propria conştiinţă. Conştiinţa morală este formată din
întregul sistem de reprezentări, noţiuni, convingeri,
sentimente şi atitudini morale, care reflectă principiile şi

normele morale ale colectivităţii din care face parte
adolescentul.
Dezvoltarea morală după Laurence Kohlberg:
La 12 ani, deja copiii joacă jocuri după seturi de
reguli consacrate. Ei abia acum înţeleg că regulile există
pentru a oferi jocului sens şi direcţie şi pentru a preveni
disputele între jucători. Preadolescentul înţelege că
regulile sunt ceva, asupra căruia toată lumea este de
acord şi dacă toată lumea ajunge la acord ele pot fi chiar
schimbate.
În preadolescență (10-13ani) se dezvoltă nivelul
moralității convenționale – este nivelul conformării la
normele exterioare şi al jucării rolului de copil aşa cum
este acesta cerut de universul familiei şi de alte grupuri
de apartenenţă; conformarea are la bază plăcerea de a i
se recunoaşte purtarea, de a avea un statut „bun”, deci
de a fi apreciat. La nivelul acestei moralități se
desprinde: moralitatea bunelor relaţii; copilul respectă
norma din dorinţa de a fi recunoscut ca un băiat „bun”
sau o fată „bună”; totodată, începe să se prefigureze
judecarea faptelor după intenţia lor şi nu numai după
consecinţe; acest stadiu este urmat de dezvoltarea
moralității legii şi ordinii, unde respectarea autorităţii, a
normelor şi a legilor se realizează ca necesitate ce
reglementează conduita tuturor [4].
După 13 ani se dezvoltă nivelul autonomiei morale,
a principiilor morale. Acest nivel se axează pe
moralitatea contractuală, bazată pe cooperare,
recunoaştere mutuală a egalităţii între indivizii
autonomi; caracterizată prin acceptarea democratică a
legii şi a înţelegerii standardelor morale ca rezultat al
unei decizii mutuale; legile nu sunt intangibile şi pot fi
schimbate pe considerente raţionale, spre deosebire de
stadiul anterior. Apoi urmează dezvoltarea moralității
principiilor individuale de conduită; se formează
propriul sistem de valori prin semnificaţiile personale
acordate conceptelor de justiţie, reciprocitate, egalitate,
demnitate; judecarea de sine este percepută ca a fi mai
puternică decât cea care vine din exterior.
Modelul propus de Kohlberg se referă doar la
dimensiunea cognitivă (judecata morală), bazată pe
răspunsurile la dileme morale, care sunt mai mult bazate
pe raţiune, pe activitatea cognitivă şi nu implică
conduita morală. Acest model vizează înţelegerea
dezvoltării raţionamentului moral, care descrie
interacțiunea a 3 nivele:
- nivelul preraţional – presupune manifestarea
acţiunilor copiilor fără implicarea raţiunii.
- nivelul raţional (10 – 13 ani) – se referă la
activităţile desfăşurate în baza gândirii, alegerea
conștientă a variantelor şi sunt orientate spre scop.
- nivelul transraţional (după 14 ani) – implică
autonomie morală şi sentimente superioare (dragostea,
devotamentul etc.), ceea ce permite adolescenților să
acţioneze lucid, hotărât, în temeiul unor scopuri şi
valori, are loc prelucrarea experienţelor personale.
În concluzie, dezvoltarea morală cuprinde
componenta cognitivă (cunoaşterea fenomenelor),
componenta afectivă (plăcerea cu care respectă
cerinţele, ataşamentul), componenta volitivă (insistența)
în structurarea şi formarea conştiinţei şi conduitei
morale.
J. Piaget susţine că între inteligenţă și comportament

este o strânsă legătura. Astfel, în stadiile dezvoltării
morale se evidenţiază rolul inteligenţei în direcţionarea
judecăţii morale şi a comportamentului moral. J. Piaget
demonstrează experimental că evoluţia judecăţii morale
a copilului parcurge nişte faze: când copilul preia un
comportament şi se comportă corect pentru că „aşa
trebuie” fără a înțelege și explica; și faza autonomiei
morale – când normele morale sunt interiorizate,
deciziile morale au la bază procese deliberative şi
judecata proprie [5]. Oricum, conduita morală și/sau
comportamentul moral se datorează procesului educativ
cu începutul în familie.
Dezvoltarea intelectuală în perioada maturizării.
Preadolescenții și adolescenții suferă schimbări majore
inclusiv și la nivel intelectual. Dacă la începutul
perioadei pubertare sfera intelectual-cognitivă scade
brusc în interese și capacități, atunci către vârsta
adolescentă medie sporește motivația față de cunoștințe,
ea fiind ajutată de capacitățile mai bine dezvoltate în
planul asimilării cunoștințelor. Scăderea capacităților
intelectuale în pragul preadolescenței se explică prin
mai mulți factori, unul din ei fiind schimbarea
dominantei de activitate: dacă până la 10 ani activitatea
dominantă era învățarea, atunci perioada schimbărilor
aduce cu sine setea de comunicare cu semenii. Iar odată
cu maturizarea pătrunsă în toate sistemele și nivelele de
dezvoltare a adolescenților (15-16 ani), când "se
potolesc" hormonii și comunicarea devine selectivă,
crește funcția de control psihic (capacitatea de
concentrare a atenției), fiind stimulată de motivație și
ajutată de întreg sistemul proceselor cognitive. Astfel,
vom descrie pe rând modificările, începând cu cele mai
simple procese psihice cognitive.
Sensibilitatea își sporește activitatea sa senzorială,
producând modificări ale pragurilor minimal, maximal
și diferențial ai analizatorilor, ceea ce face o reflectare
mai fină şi mai analitică a obiectelor şi fenomenelor
realităţii.
 Senzaţiile vizuale. În perioada pubertăţii creşte
simţitor acuitatea vizuală, convergenţa ochilor are o
mare capacitate de acomodare. Preadolescentul distinge
cu mai multă precizie obiectele la distanţă. Se lărgește
câmpul vizual, crește vederea sub unghi mic, precum și
vederea fină a detaliilor amănuntelor. Se constată o
creştere a sensibilităţii şi fineţii cromatice. Se
acumulează experienţa denumirii tuturor culorilor şi a
nuanţelor acestora.
 Senzaţiile auditive. Se dezvoltă capacitatea de
diferenţiere şi reproducere a sunetelor muzicale. Auzul
fonematic permite înţelegerea celor mai neînsemnate
nuanţe şi semnificaţii din vorbire.
 Senzaţiile gustative şi olfactive. Sporește
capacitatea de a diferenţia, clasifica şi denumi
substanţele după miros. Fetele au o mare sensibilitate
pentru parfumuri. Băieţii manifestă dorinţa de a imita
gusturile adulţilor (fumat, băuturi, mâncăruri picante).
Conform autoarei U. Șchiopu, perioada adolescenței
și preadolescenței este perioada creșterii maxime a
capacităților perceptive și de reprezentare. Adolescentul
dispune de o percepție complexă, voluntară și
perseverentă [6].
Se dezvoltă pronunțat atenţia – funcția de control
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psihic. Prioritate capătă caracterul voluntar al atenției,
care sporește în dezvoltare. Dar și atenția involuntară şi
postvoluntară îşi modifică aspectul, devenind mai
eficientă. Creşte capacitatea de concentrare, fără
întrerupere la preadolescenţi durează 15-20 minute, iar
cu întrerupere – până la 3 ore, la adolescenţi fără
întrerupere 20-25 minute, cu întrerupere – până la 5-6
ore. Datorită lărgirii intereselor de cunoaștere și datorită
creșterii spiritului de observație sunt structurate noi
particularități ale atenției. Adolescenții sunt capabili să
depună eforturi sporite pentru a se concentra și a
menține atenția.
Memoria. Între 13-18 ani capacitatea de memorare
atinge performanţe foarte mari atât la nivel cantitativ,
cât și calitativ. În această perioadă a adolescenței creşte
mult memoria activă şi voluntară. Memoria capătă un
caracter logic, care păstrează esenţialul, operând cu
scheme logice.
Reprezentările şi noţiunile, cu care operează
memoria, devin mai organizate, mai complexe și mai
bogate. Un set de reprezentări devin raţionalizate, altele
tipice.
La adolescent, fixarea se face încă sub forma unei
reflectări a materialului ce urmează a fi memorat.
Păstrarea ierarhizează o anumită ordine şi
primordialitate a ceea ce trebuie să se păstreze, în
funcţie de criterii logice. Recunoaşterea operează mult
cu asociaţii şi cu structuri de reprezentări. Reproducerea
suferă cele mai mari modificări, adică adolescentul
elaborează o structură verbală în stil propriu. De fapt,
încă de la fixare adolescentul analizează, sistematizează
și prelucrează materialul de memorat, care poartă
ulterior un caracter mai inteligibil.
Gândirea. Adolescența întâmpină modificări
profunde și în procesul gândirii, care capătă o structură
mai complexă, mai largă în operare. Continuă să se
dezvolte gândirea teoretică – gândire orientată spre
descoperirea legilor, însușirilor obiectelor. Se dezvoltă
gândirea diferenţiată: gândire matematică, gândire
fizică, gândire gramaticală, etc. În procesul gândirii se
observă capacitatea adolescentului de a-și exprima
concepţia proprie despre lume şi viaţă. El înţelege
legăturile obiective ale dezvoltării naturii şi societăţii,
stabileşte relaţia cauză-efect a diferitelor fenomene.
Se dezvoltă formele operaţionale abstracte ale
gândirii, sporesc posibilităţile determinării logice a
relaţiilor dintre fenomene în cadrul unui sistem deductiv
şi inductiv, crește capacitatea urmăririi logice a
trăsăturilor şi diferenţierii între clase şi fenomene, se
determină criteriile logice ale clasificării. Judecăţile
devin mai complexe, raționamentele – mai profunde. Se
dezvoltă spiritul critic al gândirii – ca urmare a logicii
şi adâncirii acesteia.
Conform lui Jean Piaget [7], în pubertate există două
stadii de evoluţie a intelectului:
 stadiul operaţiilor concrete (7-12 ani);
 stadiul operațiilor formale, care debutează după
vârsta de 12 ani şi continuă până la încheierea perioadei
adolescentine.
Preadolescența dă start manifestărilor operațiilor
gândirii: analiză, sinteză, comparaţie, generalizare,
abstractizare etc.
Vârsta de 12 –15 ani este, după Piaget, perioada
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naşterii gândirii ipotetico-deductive, a capacităţii de a
abstractiza şi a alege ipoteze alternative şi de a face în
mod corect analiza propriei sale gândiri – gândirea
reflexivă ( Cum gândesc eu?).
Limbajul se deosebeşte la preadolescent şi
adolescent de perioadele anterioare prin îmbogățirea şi
varietatea lexicului, precum şi prin înțelegerea
sensurilor
variate
ale
cuvintelor.
Lexicul
preadolescentului conţine numeroase cuvinte legate de
factorul senzorial, dar este sărac şi imprecis în analiza
proceselor interioare. Astfel, la preadolescent creşte
debitul verbal oral (120 cuvinte/minut) şi cel scris (7-9
cuvinte/minut); vocabularul se îmbogăţeşte în termeni
de știință, tehnică, literatură;
dispar expresiile
fonematice parazite; exprimarea devine mai fluentă, mai
logică, mai elocventă; este specifică vorbirea în jargon.
Începând cu adolescenţa creşte grija pentru
exprimarea corectă a ideilor, precum şi interesul pentru
utilizarea figurilor de stil în limbajul scris: epitete,
comparaţii, personificări, metafore. Datorită lecturii
diversificate, preadolescenţii şi adolescenţii reuşesc săşi formeze un stil propriu de vorbire orală şi scrisă,
afirmându-se din ce în ce mai pregnant ca individualităţi
distincte. Prin urmare, la adolescent continuă să crească
debitul verbal, atât cel oral (200 cuvinte/minut), cât şi
cel scris (14-20 cuvinte/minut); apare limbajul literar,
dar în acelaşi timp se elaborează şi un anumit stil
personal în exprimare; continuă să se nuanţeze
vocabularul, fiind prezente şi numeroase expresii
tehnice; se consolidează corectitudinea gramaticală a
limbii materne; se stabilizează caracteristicile scrisului
şi ale semnăturii; apare plăcerea discuţiilor în
contradictoriu.
Limbajul adolescentului oricum rămâne greoi când
trebuie să comunice cu ceilalţi, din motive emoţionale.
Imaginația. Un rol deosebit în preadolescență îi
revine imaginaţiei. În afară de imaginaţia reproductivă,
care ajută în însuşirea sistemului de cunoştinţe,
transmise în procesul instructiv, se dezvoltă tot mai
sensibil imaginaţia creatoare, în care preadolescentul
redă realitatea în care trăieşte, trecutul istoric, diverse
amintiri în legătură cu propria persoană, anumite acţiuni
umane, atitudini, defecte, sentimentul de dragoste care
începe să se manifeste. În creaţiile sale, preadolescentul
îşi exprimă judecăţile şi atitudinile sale în legătură cu
problemele, cu care se ciocnește. În cadrul creaţiei
artistice se manifestă bucuria, dragostea de viaţă,
sentimentul de iubire.
O formă a imaginaţiei, specifică vârstei
adolescentine, este visarea, care proiectează dorințele
adolescentului.
Creativitatea este forma superioară a imaginației,
care la rândul său conlucrează cu procesul gândirii
și/sau este un rezultat al acesteia. Sau, creativitatea este
o aptitudine, în care se manifestă gândirea creatoare.
Gândirea creatoare ca şi capacitatea de creaţie în
adolescenţă se promovează prin competiţii și concursuri
atât la nivel intelectual, cât și alte aspecte. Creativitatea
are un caracter orientat spre scop. Persoanele care ating
un nivel superior de creativitate se remarcă prin
caracteristici specifice, prin anumite calităţi ale
percepţiei (spiritul de observaţie), prin spontaneitate de
idei şi combinarea acestora cu imaginile şi prin

disponibilităţi temperamentale şi de caracter, prin
însuşiri ale motivaţiei, respectiv sunt personalități
creatoare.
S-a constatat în cazul adolescenților creativi, că ei
sunt înclinaţi spre cele mai variate forme de explorare a
obiectelor, ei doresc să experimenteze totul, să pună
întrebări neobişnuite, să-şi asume adeseori riscuri care
depăşesc limitele familiarului. Dar, la toate aceste
caracteristici creative se adaugă munca, care asigură
adolescentului nivelul maxim al rezultatului.
Abordarea funcțiilor reglatorii la adolescenți.
Afectivitatea. De rând cu maturizarea organismului
copiilor, de rând cu dezvoltarea
intelectuală –
preadolescenții și adolescenții se maturizează și
emoțional. Astfel, la ei întâlnim o gamă întreaga și largă
de manifestări afective. Cel aflat în această perioadă
simte, se bucură, admiră, iubeşte, empatizează, aspiră,
visează, se întristează, suferă etc. Prin urmare, emoțiile
preadolescenților oscilează între extremități, ușor trec
de la o stare afectivă la alta. Emoțiile manifestate au o
intensitate puternică, cu un caracter vulcanic.
Autocontrolul emoţional este fragil, iar unele
comportamente excesive (pe plan sexual, consum
alimentar sau de diferite stimulente, pe plan estetic sau
auto/hetero-agresiv) apar ca mecanisme de apărare faţă
de sentimentul de nesiguranţă sau de pierdere a
autocontrolului. Este scăzută toleranţa la frustrare, în
schimb sensibilitate este exagerată, mai ales dacă se
simt jigniţi din atitudinile adulţilor. Nu suportă
observațiile, critica, acuzele, îndeosebi în prezența
semenilor săi și nici trădarea nu o tolerează.
Însăși particularitățile de vârstă impun un specific
emotiv intens. Ei pot fi ușor provocați. Se supără pe loc
gol, își găsesc motive de suferință, fiind extrem de
vulnerabili, irascibili, anxioși, timizi, neâncrezuți în
sine, deprimați etc. Intensitatea, amploarea şi valoarea
emoţiilor sunt dependente de însemnătatea pe care o au
pentru adolescent diversele fenomene, obiecte,
persoane.
Preadolescentul este preocupat de propria lui
persoană, este îngrijorat de felul în care arată. Pentru el
siguranța emoțională, este trăită în grupul de semeni.
Aici sunt găsite acele emoții calde și securizante. În
cadrul aceluiaşi sex se schiţează prieteniile cele mai
sincere, iar față de sexul opus, iniţial, se manifestă o
aparentă indiferenţă şi distanţare. Către adolescență,
însă, băieții manifestă agresivitate verbală și/sau
comportamentală, care diminuează spre sfârșitul
perioadei adolescente, iar fetele trăiesc primele
sentimente profunde, pasiuni, îndrăgostiri, iubiri, care
deseori rămân în etapa libidoului platonic, la nivel
imaginar, iar spre sfârșitul adolescenței se cuplează întro relație afectivă mai serioasă, mai stabilă, atât fetele,
cât și băieții echilibrându-și starea afectivă. Afecţiunea
poate fi educată și învățată. Sentimentul de dragoste
modelează personalitatea adolescentului, deoarece la
finele maturizării se încheie un acord între afectiv şi
conştient.
Voinţa preadolescentului presupune lipsa unui
control conștient cu incapacitatea depunerii unui efort

volitiv în luarea deciziilor de sine stătător, în păstrarea
echilibrului emoțional, manifestarea impulsivității,
capacitate redusă a insistenței și perseverenței în
comportament.
În luarea deciziei, preadolescentul este prompt,
impulsiv, dar la adolescent, timpul este mai îndelungat,
deoarece el reflectă mai temeinic asupra mijloacelor
realizării acţiunii precum şi a consecinţelor, ce decurg
din aceasta.
În planul hotărârii preadolescentul nu trece
totdeauna imediat la execuţia ei, ci adesea amână
îndeplinirea celor propuse. Adolescentul, însă, dă
dovadă de mai multă perseverenţă, scopurile acţiunilor
sale având o motivaţie mai puternică. Pe această
perseverenţă se dezvoltă calităţile voinţei: iniţiativa,
perseverenţa, lansarea și realizarea scopului, exersarea,
antrenarea etc.
Interesele preadolescentului se reduc la începutul
perioadei și sporesc către adolescență atât spre
activităţile şcolare, cât și spre cele extrașcolare, ce țin de
alte domenii ale ştiinţei, tehnicii, artei. Astfel, în
adolescență avem parte de interese mai stabile, fiind
legate de domenii mai cunoscute sau spre care se
manifestă aptitudinile evidente. Interesele devin mai
conştiente, coordonează în vederea unui scop anumit;
capătă caracter selectiv şi de eficienţă, iar sub aspectul
conţinutului este de remarcat marea diversitate:
cognitive, sociale, tehnice, lectură, sport etc.
Interesele adolescentului sunt legate de idealul
profesional, generând motive care-l determină să se
orienteze şi să-şi aleagă o anumită profesie. El
meditează asupra unui șir de factori: aptitudini pentru
profesia respectivă, şansele de reuşită în învăţământul
superior, posibilităţile de câştig, condiţiile de muncă
avantajoase, posibilităţile de afirmare, dorinţa de a fi util
societăţii, piața muncii etc. Totalitatea existentă a
intereselor formează sfera motivațională.
Motivaţia se manifestă mai frecvent la adolescent
cu preponderență în autoevaluare, autoafirmare,
autorealizare, originalitate, dar şi emancipare materială
şi morală. Este foarte solicitată capacitatea de decizie.
Interesele sale se inspiră din surse sociale. La această
vârstă, motivația implică și hobbyurile, cât şi
preocupările extraşcolare. Sporește motivaţia socială
generală (vrea să schimbe lumea, să o facă mai bună, să
inventeze leacuri pentru bolile grave, sau să salveze pe
cei care suferă). Motivația distinge două aspecte:
extrinsec și intrinsec. Până la preadolescență a dominat
motivația extrinsecă, motivele venite din exterior, ele
fiind induse de părinți, acum, însă, sporește motivația
intrinsecă, venită din interiorul tânărului, cea extrinsecă
fiind transferată, în mare parte, grupului social. Prin
urmare, motivaţia intrinsecă presupune plăcerea de a-şi
asuma riscul, comportamentul aventuros, perspectiva
împlinirii dorinţelor mai ales materiale, dorinţa de a trăi
fără a munci. Iar motivaţia extrinsecă, venită din partea
grupului, induce tentaţia câştigului, respectarea
anumitor norme de solidaritate socială, respectarea unor
norme etice în conformitate cu grupul căruia aparţine.
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STRESUL ŞI PARTICULARITĂŢILE MANIFESTĂRII LUI ÎN MEDIUL MAMELOR CARE AU ÎN
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REZUMAT
În viaţa fiecărui copil, familia reprezintă primul mediu de socializare caracterizat prin securitate afectivă, susţinere,
sprijin, cooperare, viaţă comună, aspiraţii şi interese comune. Principalele caracteristici ale familiei care influenţează în
mod fundamental dezvoltarea socială a copilului sunt: legătura biologică de bază a persoanei care îi conferă identitate şi
îl susţine în dezvoltarea intelectuală, afectivă şi morală; primul grup social în care copilul exersează comportamente
sociale şi se descoperă pe sine; asigură climatul de securitate afectivă necesar dezvoltării armonioase şi echilibrate a
personalităţii; cadrul optim de dezvoltare a individualităţii şi de valorizare a potenţialului copilului. De aceea se
consideră faptul că naşterea copilului reprezintă unul dintre principalele evenimente în viaţa unei familii. Părintele vede
în aceasta continuitatea sa, îşi leagă de el speranţele, dorinţele, visele neîmplinite. Dificultăţile de ordin material,
oboseala sunt compensate din plin prin trăirile emoţionale pozitive pe care le generează această situaţie.
Cuvinte-cheie: stres, copii cu afecţiuni neuromotorii, stres parental, stres familial

STRESS AND PARTICULARITIES OF ITS MANIFESTATION IN MOMENTS WHO CARE FOR
CHILDREN WITH NON-MOTOR DISEASES
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SUMMARY
In the life of each child, the family represents the first socialization environment characterized by affective security,
support, support, cooperation, common life, aspirations and common interests. The main characteristics of the family
that fundamentally influence the social development of the child are: the basic biological connection of the person who
gives him identity and supports him in the intellectual, affective and moral development; the first social group in which
the child practices social behaviors and discovers himself; it ensures the affective security climate necessary for the
harmonious and balanced development of the personality; the optimal framework for developing the individuality and
valuing the potential of the child. This is why it is considered that the birth of the child is one of the main events in the
life of a family. The father sees in this his continuity; he binds his hopes, desires, dreams unfulfilled. The material
difficulties, the fatigue are fully compensated by the positive emotional experiences that this situation generates.
Key words: stress, children with neuromotor disorders, parental stress, family stress
Introducere. Ritmul acerb al transformărilor care au
loc în societate, cerinţele tot mai complexe care se con178

turează în planul profesional şi social, competenţa
acerbă din toate domeniile, şi, nu în ultimul rând,

efectele crizei economice exercită o presiune puternică
asupra tuturor familiilor contemporane [9, p.7].
Există anumite emoţii care ne afectează atât viaţa
personală, cât şi pe cea profesională. Fiecare dintre noi
încearcă să îşi controleze aceste emoţii şi să le evite pe
cât posibil, dar fără succes: este vorba aici de acele
„rateuri” ale vieţii emoţionale. În general, epoca
modernă se caracterizează printr-o creştere accentuată a
influenţei factorilor stresanţi ce acţionează asupra
persoanelor şi grupurilor în multiple direcţii. Eşecul sau
ineficacitatea mecanismelor de apărare sau de adaptare
generează anxietatea sau angoasa. Dacă aceste stări au
o intensitate prea mare sau dacă se transformă în
afecţiuni cronice atunci se poate ajunge la stres [1,
p.420].
În acest context, experienţa de viaţă a fiecărui
părinte, confirmă faptul că evenimentele care au loc în
familie, afectează echilibrul şi starea de sănătate, nu atât
prin ceea ce reprezintă ele însele, ci prin semnificaţia
deformată pe care le-o acordăm. Dorinţe puternice care
sunt înfrânate de nereuşite, reacţii exagerate la
frustrări, modul iraţional de a gândi, fixarea cognitivă a
modului defectuos de a gândi contribuie în principal la
perturbarea comportamentului şi apariţia stresului [10,
p.46].
În aceste condiţii, în multe familii, este în continuă
creştere numărul copiilor cu afecţiuni psihice şi
psihosomatice, iar din acest motiv apare necesitatea
educaţiei corecte din partea ambilor părinţi. Or, educaţia
şi dezvoltarea psihosocială a copiilor cu afecţiuni
neuromotorii reprezintă o sarcină împărţită între părinţi,
specialiştii din domeniul protecţiei drepturilor copiilor şi
a angajaţilor din învăţământ. În consecinţă, o atitudine
pozitivă din partea acestora favorizează integrarea
şcolară şi socială a copiilor din această categorie.
Rolul părinţilor, dar mai ales a mamei, ar putea fi
mărit prin furnizarea unor informaţii necesare, utilizând
un limbaj clar şi simplu. Întâmpinarea nevoilor de
informare şi formarea abilităţilor parentale sunt sarcini
foarte importante, mai ales în cadrul mediilor culturale
unde există o tradiţie şcolară redusă. Atât părinţii, cât şi
profesorii pot avea nevoie de sprijin şi încurajare pentru
a învăţa să lucreze împreună, ca parteneri cu drepturi
egale. Părinţii sunt parteneri privilegiaţi în ceea ce
priveşte nevoile educaţionale ale copilului cu afecţiuni
neuromotorii şi, în măsura în care este posibil, ar trebui
să le fie acordată posibilitatea de a alege tipul de
educaţie pe care o doresc pentru acesta [8, p.213].
Cu totul altfel stau lucrurile în familia în care apare
un copil cu afecţiuni neuromotorii. În majoritatea
cazurilor, părinţii devin „victimele” unui şoc. Ei se simt
dezorientaţi, confuzi, descurajaţi, aceste stări fiind
secondate de o reacţie de negare, condiţionată de
incapacitatea de a accepta pentru moment existenţa
afecţiunii. Aceşti copiii au aceleaşi nevoi de îngrijire
din partea părinţilor ca şi ceilalţi copii. Ei au nevoie de
dragoste, de hrană şi de a fi trataţi cu respect şi
demnitate. Alături de aceste nevoi, ei pot avea nevoi
speciale care cer ca părinţii să aibă mai mult timp, mai
multe resurse materiale şi anumite abilităţi suplimentare
pentru a îngriji astfel de copii şi a învăţa să-i iubească.
De aceea, este foarte importantă prima experienţă a
părinţilor în îngrijirea acestor copii, care contribuie la

reducerea stigmei şi ajută părinţii şi copilul cu această
afecţiune să se adapteze în societate [15, p.72].
Părinţii traversează stadii diferite de reacţie la
naşterea unui copil cu afecţiuni neuromotorii. Ei trebuie
ajutaţi să accepte copilul cu această problemă şi să nu-i
creeze dificultăţi suplimentare de adaptare şi complexe
de inferioritate. Ideea că afecţiunile neuromotorii şi
prezenţa unor anomalii anatomice vizibile sau invizibile
ar putea avea consecinţe asupra dezvoltării emoţionale,
a fost emisă încă din anul 1600 de către Francis Bacon,
care arăta că efectul diformităţilor este în mod invariabil
advers. Prima publicaţie medicală modernă care a
abordat impactul psihologic al afecţiunilor neuromotorii
ale copilului a apărut în anul 1928. Investigarea
ştiinţifică a acestui fenomen în rândul copiilor cu
afecţiuni neuromotorii a avut loc abia după 1960.
Impactul emoţional al afecţiunii neuromotorii ar putea fi
obiectivat, dacă s-ar cunoaşte în toate cazurile
caracterele emoţionale ale subiectului, înaintea
debutului bolii [3, p.119].
Rezultate şi discuţii. Statutul de părinte al unui
copil cu „afecţiuni neuromotorii”, se construieşte în
jurul unei dinamici specifice. Copilul este în acelaşi
timp o sursă de bucurii, dar şi o sursă de nefericire, în
cazul în care el prezintă o afecţiune. Istoria şi evoluţia
copilului cu „afecţiuni neuromotorii” începe în
momentul apariţiei îndoielii şi incertitudinii la prima
vedere a mamei asupra copilului. La început, ea
examinează integralitatea corporală, fizică, a nounăscutului, apoi se orientează asupra apartenenţei la
gen. Această primă privire asupra nou-născutului, în
situaţia unui copil cu deficienţe, se încarcă cu îndoială,
care, treptat, devine certitudine [19, pp.43-48].
Anunţul existenţei unei deficienţe a nou-născutului,
prima etapă a unui lung şi dificil proces evolutiv atât
pentru copil, cât şi pentru familie, are un ecou şi o
rezonanţă asemănătoare unui trăsnet. În astfel de
situaţii, fiecare familie are propriul parcurs, propriul
mod de a reacţiona, în funcţie de structura sa, de
personalitatea membrilor ei, de situaţia profesională şi
economică, de zona geografică în care trăiesc, de
susţinerea din partea anturajului sau a familiei lărgite,
de posibilităţile de acces la viaţa comunităţii etc. Cu
toate acestea, dificultăţile cărora familia trebuie să le
facă faţă sunt asemănătoare. Unul dintre cele mai
traumatizante momente este cel al anunţului existenţei
„unei probleme”. Dificilul moment al informării
familiei cu privire la problemele de sănătate ale
copilului revine în primul rând medicului. El este primul
specialist care vine în contact cu mama, cu familia. Sub
denumirea de debilitate motrică, Dupre şi Merklen
grupează tulburările motorii şi neurologice asociate
adesea cu debilitatea mentală. Manifestările sunt:
întârzierea mersului şi exprimării prin limbaj;
persistenţa paratoniei (imposibilitatea de a pune muşchii
în stare de rezoluţie); persistenţa sincineziilor (mişcări
simetrice involuntare care însoţesc mişcările voluntare,
înainte de vârsta de 3 ani); tremurături; spasmofilie,
convulsii etc. Toate acestea corespund unui deficit de
maturaţie a dezvoltării psihomotorii [4, p.114].
Educaţia în familie a copilului cu afecţiuni
neuromotorii presupune munca ambilor părinţilor în
următoarele direcţii:stimularea permanentă a dezvoltării
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psihice în corespundere cu particularităţile individuale şi
de vârstă ale copilului;crearea condiţiilor favorabile
pentru învăţare şi un mediu securizat; formarea unei
interacţiuni emoţionale, comunicative şi practice între
copil şi părinţi. Atitudinilor părinţilor lor faţă de
copil includ trei niveluri de manifestare:atitudinile
partenerilor
în
ce
priveşte
relaţiile
de
cuplu;atitudinile cu referire la relaţia părintecopil;atitudinile şi expectanţele ce vizează relaţia
pură cu copilul. Aceste atitudini au fost analizate de
către В. Ткачева în lucrarea „Семья ребенка с
отклонениями
в
развитии.
Диагностика
иконсультирование”.
În acest context, autoarea В.Ткачева, menţionează
următoreledirecţii principale în activitate cu familia
copilului cu afecţiuni neuromotorii: armonizarea
relaţiilor familiale; reabilitarea stării psihologice a
mamei; reabilitarea relaţiei părinţi-copii; sprijin în
aprecierea adecvată a potenţialului copilului (atât fizic,
cât şi psihic); învăţarea mamei a metodelor şi
strategiilor corecţionale, necesare pentru desfăşurarea
activităţilor recuperatorii acasă; învăţarea mamei a
metodelor educaţionale, necesare pentru dezvoltarea
personalităţii copilului [22, p.36].
Familia în care se naşte un copil cu afecţiuni
neuromotorii îşi va vedea dinamica influenţată de
această situaţie. Reacţiile familiilor sunt complexe şi
nici o familie nu reacţionează la fel la naşterea unui
copil cu IMC. Se disting, în general, 3 faze
succesive:1.Un şoc iniţial, în primele luni de la naştere;
2.Perioadă de luptă (împotriva infirmităţii);3.Perioadă
prelungită de reorganizare şi acceptare a handicapului
şi consecinţelor sale. Intensitatea şi durata acestor
momente este variabilă, în funcţie de familie. Se
constată adesea că, atunci când legăturile familiale sunt
iniţial puternice, acestea tind să devină şi mai puternice
prin însăşi această experienţă dureroasă. Dacă legăturile
familiale sunt slabe, ele tind să se slăbească şi mai mult,
şi copilul poate fi respins în anumite cazuri (între
copilul sperat şi cel „primit” diferenţa este prea mare,
inacceptabilă). Ruptura din cuplu poate fi masivă: mama
poate deveni super-protectoare, în timp ce tatăl se poate
simţi neputincios şi îndepărtat de copil (distrugându-i
rolul protector). Se pot observa reacţii de frustrare, de
anxietate, care pot agrava tensiunea familială. În
general, părinţii tind să se apere de angoasa legată de
infirmitatea copilului lor devenind „funcţionali”, negând
sau ritualizând (lecturări, congrese părinţi-terapeuţi,
utilizare de metode intensive).
Tatăl şi mama influenţează copilul nu numai prin
comportamentul lor individual, ci şi prin natura relaţiilor
lor conjugale. Copilul va percepe relaţiile conflictuale
dintre părinţi. Tulburările din interiorul cuplului vor
genera la rândul lor, în mod secundar, tulburări ale
copilului. S-a observat faptul că aproximativ trei sferturi
dintre copiii cu tulburări caracteriale şi de
comportament au părinţii despărţiţi. În cazul copiilor
asociali şi agresivi, se constată existenţa la aceştia a
unor relaţii familiale marcate de violenţa şi agresivitate
ale părinţilor unul împotriva celuilalt. Din punct de
vedere psihologic, copilul este şi rezultatul naturii
relaţiilor dintre părinţii săi. Faptul este deosebit de
important şi analiza lui va pune în evidenţă aspecte
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atitudinale diferenţiate ale tatălui şi ale mamei faţă de
copil. Mama îşi poate respinge copilul sau, dimpotrivă,
va încerca să-l orienteze pe acesta împotriva tatălui.
Tatăl poate căuta, la rândul său, să capteze copilul şi să-l
orienteze în mod ostil împotriva mamei sale [5, p. 147].
Stresul din familie, apărut odată cu depistarea
copilului cu afecţiuni neuromotorii, înseamnă a avea
nevoie de o focalizare pe întreaga familie şi pe abilitatea
acesteia de a face faţă stresului. Plecând de la cercetări
medicale, sociologice sau psihologice, stresul familial a
fost definit ca fiind o presiune sau o tensiune în sistemul
familial, o disfuncţie în starea obişnuită a familiei [16,
p.16], o schimbare, uneori moderată, alteori dramatică
în echilibrul familiei. O altă definire a stresului familiei
face referire la dezechilibrul (real sau imaginar) dintre
solicitările cu care se confruntă o familie şi abilitatea
familiei de a se adapta la acele solicitări [18].
Aflându-se în stare de stres, fiind nevoite să renunţe
la multe dintre plăcerile vieţii, rămânând singure în faţa
problemelor, cele mai multe dintre mame, totuşi, preferă
să-şi păstreze copiii acasă, evitând instituţionalizarea
lor. Psihologii susţin că în aceste cazuri la mame se
formează o atitudine de supraapreciere a propriilor
copii. Ele îşi văd sensul vieţii în a le asigura o îngrijire
cât mai completă, în a se consacra lor în totalitate. La
originea acestei atitudini se află, de multe ori,
sentimentul de vină falsă faţă de dezabilitatea copilului,
necesitatea de a şi-o ispăşi prin sacrificiu personal, dar
şi de a justifica oarecum propriile eşecuri în viaţă.
Pentru a construi o relaţie fructuoasă cu mamele în
interesul copilului specialiştii, care în virtutea statutului
lor profesional se implică în viaţa unor asemenea
familii, sunt nevoiţi să acţioneze în baza unor principii
de etică şi deontologie extrem de subtile. Se ştie că
potenţialul de dezvoltare al copiilor cu dezabilități
severe şi profunde este redus, progresul lor, cel puţin în
faza incipientă de instruire, practic este insesizabil. Fără
o susţinere din partea specialiştilor mamele unor
asemenea copii pot cădea în disperare, îşi pot pierde din
elanul atât de necesar pentru a asigura continuitatea
şcoală - familie a procedeelor educaţionale [14, p.122].
Reacţiile comune ale părinţilor la vestea afecţiunii
neuromotorii copilului sunt: se simt devastaţi,
traumatizaţi de aflarea veştii; şoc, negare, neîncredere;
sentimente de criză şi confuzie; sentimentul de pierdere
a speranţei pentru copilul lor; speranţele de viitor sunt
distruse; sentimente de vinovăţie, responsabilitate şi
ruşine; furie puternică îndreptată spre personalul
medical; scăderea stimei de sine şi a eficacităţii în rolul
de părinte; relaţiile de cuplu şi familiale devin
încordate; rutinele familiale sunt întrerupte [11, p.350].
Acceptarea diagnosticului, de către părinţi, este
factorul major în tratarea şi sprijinirea copilului cu
afecţiuni psihomotorii, în acelaşi timp permițându-le
părinţilor o mai bună adaptare şi funcţionare
psihosocială. Neacceptarea diagnosticului frânează,
poate chiar blochează, posibilităţile copilului de evoluţie
şi de cele mai multe ori izolează familia. Acceptarea
diagnosticului are efect pozitiv şi asupra îmbunătăţirii
relaţiei părinţi-copii.
Psihologii ruşi E. Macтюкoвa şi A. Mocкoвкинa fac
o analiză a evoluţiei reacţiilor părinţilor la diferite etape
ale vieţii, în procesul de acceptare a situaţiei (vezi

tabelul 1.).
Tabelul 1. Evoluţia reacţiilor părinţilor la diferite etape ale vieţii copilului lor [21, p. 55-56]
Reacţii ale părinţilor la auzul diagnozei medicale
Părinţii pun la îndoială competenţa medicului care le-a comunicat vestea, încearcă să consulte mai
mulţi specialişti în domeniu. La baza acestui comportament parental stă speranţa disperată în
Negarea
posibilitatea erorii privind diagnoza iniţială.
La baza furiei stau perceperea neputinţei, neajutorării, disperării şi dezamăgirii în sine şi în copil.
Furia
Sentiment care după H. Gardner, evoluează în timp adesea într-o suferinţă copleşitoare, legată de
conştiinţa plăţii pentru greşelile de cândva, care au dus la apariţia afecţiunii. „Plătesc pentru un
păcat mai vechi, o greşeală” este gândul de care este măcinat adesea acest părinte.
Culpabilizarea
Etapă finală a unei adaptări specifice a părintelui. Anume acum el ajunge să conştientizeze şi să
Adaptarea
accepte afecţiunea copilului „şi cu mintea, şi cu sufletul”.
emoţională
Conform autorului S. Ringler (1988), citat de A.
Gherguţ (2007), refuzul de a accepta afecţiunea
copilului poate lua două forme extreme: pasivă şi activă.
Forma pasivă a refuzului se manifestă printr-o stare de
„anestezie” a sentimentelor faţă de copilul cu
dezabilitate. Părintele nu manifestă „faţă de copil nici
un sentiment, tratându-l ca pe un obiect: parcă ar fi,
parcă nu ar fi. Forma activă a comportamentului de
refuz se exprimă prin dorinţa părintelui de a demonstra
sieşi şi lumii întregi că copilul lui este la fel ca şi

ceilalţi: cu aceleaşi responsabilităţi, chiar dacă uneori nu
este în stare să le facă faţă, aceleaşi drepturi, aceeaşi
modalitate de abordare.
În lucrarea sa „Copilul cu nevoi speciale” Tomas J.
Weihs (1998) menţionează că sentimentul de vinovăţie
se poate lega de perioada sarcinii sau de momentul
naşterii. Mama se poate gândi la lucruri pe care le-a
făcut sau pe care a omis să le facă în timpul sarcinii,
punând în legătură anumite situaţii specifice naşterii cu
originea handicapului copilului, conform tabelului 2.

Tabelul 2. Factorii de risc ce generează stresul în familia copilului cu afecţiuni psihomotorii
Caracteristicile copilului
Caracteristicile parentale şi familiale

Probleme comportamentale

Tulburări de somn

Deficite senzoriale, de comunicare, motorii,
inconştienţă

Gradul mare de dependenţă a copilului

Probleme de comunicare şi de limbaj

Probleme de alimentaţie

Sănătatea fizică precară

Aspect fizic neplăcut al copilului

Stări de excitabilitate crescută a copilului


Izolare socială

Lipsa prietenilor apropiaţi

Dificultăţi socio-economice: lipsa serviciului, a
mijloacelor de transport

Educaţie parentală deficitară

Conflicte maritale

Acceptarea pasivă a situaţiei, pasivitate în ceea ce
priveşte îngrijirea copilului

Lipsa activităţilor recreative şi a timpului liber

Lipsa coeziunii familiale

Relaţie mamă-copil deficitară

Sentimentul acceptării este un element important
care determină legătura afectivă mamă-copii.
Antropologul R. Rohner a studiat efectele respingerii,
neacceptării sau izolării copiilor cu afecţiuni
neuromotorii. Concluziile sale au evidenţiat faptul că:
„Sentimentul izolării duce la anxietate. Să fii izolat
înseamnă să fii dat la o parte, lipsit de posibilitatea de a
folosi puterile umane. Să fii izolat înseamnă să fii
neajutorat, incapabil de a înfrunta lumea - lucrurile şi
oamenii” [7, p.350].
Părinţii au nevoie de sprijin pentru a-şi asuma rolul
de părinte a copilului cu afecţiuni neuromotorii. Ar
trebui dezvoltat un parteneriat bazat pe sprijin şi
cooperare între administratorii şcolari, profesori şi
părinţi. În cadrul acestuia, părinţii trebuie priviţi ca
parteneri activi în luarea deciziilor. Părinţii trebuie
încurajaţi să participe atât în activităţile educaţionale
acasă şi la şcoală (unde pot observa tehnici eficiente şi
pot învăţa cum să organizeze activităţi extracurriculare),
cât şi în supravegherea şi sprijinirea învăţării copilului

lor. Guvernele ar trebui să adopte poziţia de lideri în
promovarea parteneriatului cu părinţii, atât prin politică,
cât şi prin legislaţia cu privire la drepturile părinţilor. Ar
trebui promovată dezvoltarea asociaţiilor de părinţi, iar
reprezentanţii lor ar trebui implicaţi în proiectarea şi
implementarea programelor care au ca scop o mai bună
educaţie pentru copiii lor. De asemenea, la elaborarea
proiectelor şi transpunerea în practică a programelor, ar
trebui consultate şi organizaţiile persoanelor cu diverse
dezabilități [8, p.213].
Psihologul rus В. Ткачева este de părere că
schimbările ce se produc în viaţa familiilor după apariţia
copilului cu dezabilitate se manifestă la trei niveluri
semnificative: psihologic, social şi somatic. La nivel
psihologic naşterea copilului cu dezabilitate este
percepută de către părinte drept o tragedie enormă.
Aceasta cauzează un stres puternic părinţilor, mai cu
seamă mamei. Stresul care are o acţiune prelungită
influenţează negativ starea lor de spirit şi, într-o clipă,
condiţionează schimbarea bruscă şi traumatizantă a
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STADIUL IV.

STADIUL III.

STADIUL II.

STADIUL I.

întregului mod de viaţă al familiei, înrădăcinat de ani de
zile. Modul de viaţă al unei familii implică stilul
relaţiilor interpersonale deja format, relaţiile membrilor
ei cu mediul social, viziunea asupra lumii şi orientările
valorice pe care le-a adoptat fiecare dintre parteneri.
Impactul dezabilității copilului se resimte în toate aceste
componente descrise. Toate speranţele şi aşteptările
părinţilor în legătură cu viitorul copilului devin
zadarnice şi se ruinează momentan, iar conştientizarea
celor întâmplate şi adoptarea unor noi valori de viaţă se
pot prelungi adesea pe perioade mai lungi. După V.

Tabelul 3. Procesului stadial prin care trece familia copilului cu afecţiuni [12]
Momentul anunţării diagnosticului, momentul şocului şi al negării
În faza de şoc se manifestă reacţia de negare a realităţii. Este o stare-tampon, ca o protecţie naturală pe care
psihicul o foloseşte pentru a face faţă şocului. Şocul, negarea, revolta sunt răspunsuri fireşti la o situaţie de criză
personală, care se răsfrânge şi asupra familiei. Este stadiul întrebărilor fără răspunsuri („De ce tocmai mie?”,
„De ce copilul meu?”). Unii oameni nu reuşesc să facă faţă, nu pot accepta, nu se pot împăca cu realitatea. Ei
nu admit şi nu acceptă situaţia. O problema a negării şi neacceptării o constituie faptul că poate spori
vulnerabilitatea, anxietatea persoanelor aflate în această situaţie.
Stadiul confuziei şi al trecerii spre măsuri concrete pentru recuperarea şi ameliorarea afecţiunii
Confuzia individuală este adesea marcată de durere suprasolicitată. Caracteristici ale suferinţei: sentiment de
totală neajutorare şi nefericire, ruminări, suferinţă emoţională acută, depresie, anxietate, sentiment de abandon,
vinovăţie, furie, afectarea imaginii de sine şi a procesului de decizie. Părinţii devin preocupaţi de a exercita
control asupra situaţiei. Unii adulţi reacţionează prin depresie cronică, tulburări de somn. Ura, teama, furia,
pesimismul şi disperarea apar la alţii. O altă parte răspunde prin anxietate, senzaţia de vulnerabilitate,
insecuritate sau culpabilizare. Cu toate acestea, unii părinţii încep încet să accepte situaţia şi să vadă cum pot
merge mai departe.
Acceptarea situaţiei
Înţelegerea şi acceptarea faptului că cele întâmplate sunt ireversibile, că timpul nu mai poate fi dat înapoi şi că
nu se mai pot schimba multe reprezintă cel mai mare avantaj al acestui stadiu. Acceptarea condiţiei duce la
începerea regăsirii rolului în familie, în societate şi a regăsirii demnităţi proprii. Este momentul clarificării, dar
oricând se poate reinstala o criză sufletească.

Reevaluare şi redresare - speranţa revenirii
Membrii familiei cu copii cu afecţiuni neuromotiorii trebuie să decidă între o existenţă victimizată şi provocarea
unor schimbări majore în viaţa lor, schimbări care să forţeze într-un fel mâna destinului. Începe descoperirea
necesităţii includerii acţiunilor în planurile de recuperare a copilului. Adaptarea la contextul multiplelor pierderi
suferite şi acceptarea acestei realităţi ca fiind trecut, prezent şi viitor este principalul scop al acestui stadiu. Apar
provocări de cooperare şi dialogare cu noua realitate. Familia are de ales între reinvestirea în sine şi o smerită
supravieţuire.

Studiul demonstrează că, de regulă, familiile, în care
se nasc şi trăiesc asemenea copii, se confruntă cu grave
probleme de ordin social-economic, culturale etc.
Aceste particularităţi au un impact negativ asupra
climatului afectiv din familie, relaţiile dintre copii şi
părinţi, dintre părinţi şi pedagogi fiind marcate de
tensiuni, disensiuni şi neînţelegeri. Copilul este cel care
are de pierdut de pe urma acestei situaţii - ritmul de
dezvoltare este încetinit, efortul şcolar nu se soldează cu
succesul scontat, potenţialul intelectual rămâne
nevalorificat, starea de retard se aprofundează.
Părinţii trebuie ajutaţi să privească lucrurile cu
maximum de realism - să nu exagereze, dar nici să nu
subaprecieze situaţia. Şi în primul, şi în cel de-al doilea
caz, părintele nu va fi capabil să ia deciziile corecte
privind depăşirea problemelor în vederea pregătirii
copilului pentru integrare socială şi autonomie relativă.
Situaţia părinţilor este destul de stresantă, ei fiind puşi
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Tkaceva, această situaţie poate fi condiţionată de mai
mulţi factori, dintre care:specificul de personalitate a
părintelui, capacitatea lui de a accepta sau nu
dezabilitatea, situaţia copilului şi, în final, însuşi copilul
deficient; complexitatea şi gradul dezabilității copilului;
lipsa sprijinului pozitiv din partea mediului social
acordat familiei (lipsa unei relaţii reciproce dintre
familia copilului cu dezabilitate şi societate) [22].
Mitrofan şi D. Buzducea descriu patru sfere de
răspuns al procesului stadial prin care trece familia
copilului cu afecţiuni, conform tabelului 3.

în faţa realităţii: ei încep să-şi trăiască drama vieţii lor.
Survin schimbări esenţiale în viaţa familiei, apar
numeroase probleme serioase ce se cer rezolvate. Din
clipa când li s-a confirmat deficienţa copilului, părinţii
reacţionează în mod diferit, retrăind puternice emoţii
negative: disperare, frustrare, dezorientare, decepţie,
nesiguranţă pentru viitor [14, pp.43-72].
În viaţa familiei în care se educă copii cu afecţiuni
neuromotorii survin schimbări esenţiale, apar
numeroase probleme serioase ce se cer rezolvate. Din
clipa când li s-a confirmat deficienţa copilului, părinţii
reacţionează în mod diferit, retrăind puternice emoţii
negative: disperare, frustrare, dezorientare, decepţie,
nesiguranţă pentru viitor. În aceste situaţii majoritatea
părinţilor apreciază inadecvat posibilităţile psihofizice
ale copilului şi adoptă mai multe tipuri de
comportament. După lucrarea dr. hab. A. Racu (1977)
deosebim: comportament favorabil pentru copil şi

comportament nefavorabil pentru copil, precum este

prezentat în tabelul 4.

Tabelul 4. Comportamente sau atitudini ale părinţilor faţă de deficienţa copilului [14, p.73]
I.
Comportament favorabil sau atitudine adecvată

stabilirea unor relaţii în familie, când copilul cu deficienţe în dezvoltarea sa este tratat ca un copil sănătos;

recunoaşterea statutului acestuia de membru cu drepturi depline al familiei;

respectarea personalităţii acestuia;

încrederea în posibilităţile lui de dezvoltare;

acceptarea atât a copilului, cât şi a defectului său.
II. Comportamentul nefavorabil sau atitudinea inadecvată
Tipuri
Descriere
Consecinţe
părinţii încearcă un sentiment puternic de vină faţă de copilul
devine
totalmente
acest copil, caută în permanenţă să-şi răscumpere dependent de părinţii săi şi
această vină. Apare un sentiment de dragoste şi milă inadaptat la cerinţele vieţii.
Hipertutelarea
oarbă. Aceşti copii sunt excluşi din orice activitate,
lipsiţi de posibilitatea de a depune vreun efort pentru
rezolvarea celor mai elementare probleme.
părinţii apreciază incorect posibilităţile psihofizice ale copilul şi părinţii trăiesc o situaţie
copilului, neagă cu vehemenţă deficienţa prezentă. Nu tensionată, insistând şi perseverând
vor să creadă în diagnosticele calificate ale specialiştilor, în atitudinea lor neadecvată.
Supraaprecierea
nu admit nici un fel de concluzii ale comisiilor abilitate.
îl adoptă acei părinţi ce au recurs la „tactica trădării”, părinţii nu-şi mobilizează puterile
renunţă la orice speranţă, abandonează toate eforturile pentru recuperarea şi integrarea
îndreptate spre ameliorarea situaţiei. Este vorba despre copilului în societate. Adeseori
„pierderea sensului vieţii”. Aceşti părinţi sunt convinşi renunţă la copil sau, nu se pot
Pesimismul
că toate încercările de a educa şi instrui un copil cu împăca cu defectul acestuia.
dezabilitate sunt inutile.
părinţii se împacă cu defectul, dar nu acceptă copilul ca copilul nu mai figurează în calcul
atare. Sunt lipsiţi de emoţii, ignoră şi neglijează acest la aceşti părinţi, el trece pe plan
copil. Sunt frecvente şi cazurile de abuz fizic. Copilului secund;
aceşti
copii
sunt
nu i se acordă atenţia cuvenită, el nu primeşte îngrijirea abandonaţi la maternitate sau în
Indiferenţa
şi educaţia specială.
instituţii speciale.
Aceste extreme sunt destul de periculoase şi duc la
consecinţe grave, ne dorite în soarta copilului cu
dezabilități, pot încetini procesul de corecţie şi
recuperare, influenţează negativ şi posibilităţile de
adaptare
socială.
Atitudinea
incorectă
şi/sau
necompetentă a părinţilor faţă de copiii cu deficienţe,
cum menţiona L. Vâgotski, este cauza tuturor
influenţelor negative ce duc la inadaptarea socială a
copiilor. Numai prin apreciere justă, reală a
posibilităţilor şi capacităţilor copilului, se formează
relaţii optime ce influenţează favorabil evoluţia
procesului de adaptare. Acceptarea defectului nu
înseamnă resemnare, negare sau ignorare, ci este
capacitatea părinţilor, rudelor de a considera acest fapt
împlinit ca realitate în care se află copilul lor, acordarea
atenţiei şi sprijinului lor pe parcursul întregii vieţi a
copilului cu deficienţe şi dezabilități.
Copilul deficient are nevoie de afecţiunea părinţilor
şi în special a mamei. Mamei îi revine, în majoritatea
timpului, rolul de a iniţia activităţi de recuperare. După
ce primul şoc emoţional dispare, ea se angajează în
activităţi de protecţie şi de compensare a deficienţei. Ea
este, în general, mult mai activă şi mai practică în
comparaţie cu tatăl. Totuşi, frecvent mama are un
sentiment acut de vinovăţie, deoarece consideră că tot
ce se întâmplă cu copilul i se datorează ei. Mama unui
copil sănătos are numeroase posibilităţi să-şi facă
prieteni la grădiniţă, în parc. Aceste posibilităţi există şi
pentru mamele copiilor cu probleme, dar multe evită să

iasă la plimbare cu copilul, deoarece se simt datoare să
explice situaţia [20].
Mama este centrul experienţelor copilului pe plan
fiziologic, psihoafectiv, intelectual; relaţia dintre mamă
si copil se realizează prin voce, hrană, miros, vedere,
satisfacţie, joc, securitate etc. Autorul distinge tipuri de
mame:„mama captivă” – egoism, caracter imperios,
vigilent;„mama abuzivă” – nu poate desprinde
dragostea maternă de propria persoană;„mama ne
securizată” – cea care priveşte copilul ca pe un
mijloc;„mama intelectuală” – ordine, corectitudine,
grija pentru echilibrul alimentar şi igienic;„mama
copiilor infirmi” – hipergrijulie, scrupuloasă, agresiva
uneori.
Conform celor menţionate, iubirea maternă este o
susţinere necondiţionată a vieţii copilului şi o satisfacere
necondiţionată a nevoilor sale. E. Fromm vede în
susţinerea vieţii copilului două aspecte: cel al protecţiei,
al grijii şi al responsabilităţii pentru copil Celălalt aspect
ţine de o atitudine specifică care ar insufla copilului
dragoste de viaţă, formându-i sentimentul că e bine să
trăieşti, că e bine să fii un băieţel sau o fetiţă. Iubirea
maternă, în acest al doilea stadiu, face copilul să simtă
că e bine să se fi născut, insuflă copilului dragostea de
viaţă nu doar dorinţa de a rămâne în viaţă. Astfel, o
mamă trebuie să fie nu numai o „mamă buna”, ci şi o
persoană fericită - şi nu oricine ajunge la o asemenea
stare. Importanţa acestui efect asupra copilului nu poate
fi subliniată îndeajuns. Dragostea de viaţă a mamei este
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la fel de contagioasă ca anxietatea ei. Ambele atitudini
au un efect profund asupra întregii personalităţi a
copilului. S-a constatat că copiii lipsiţi de dragostea
maternă devin mult mai fragili şi mai vulnerabili decât
cei cărora mama le asigură un suport afectiv deplin.
Psihanaliştii au constatat că între mama şi copil, în
primele luni ale vieţii acestuia, circulă un mesaj
emoţional foarte special, o formă primară de
comunicare, şi că el constituie baza pe care copilul va
putea să-şi dezvolte propria sa capacitate de a gândi[13].
Studiind reacţia mamei la afecţiunile neuromotorii
ale copilului se constată că ea este mai frecvent afectată
decât tatăl; unele suferă de depresie, stres şi, în general,
au o atitudine de hipersolicitudine faţă de copil, deşi
aparent ignoră defectul copilului. Modul ei de reacţie
depinde de temperament, de experienţa ei, de viaţa
personală, de echilibrul vieţii familiale, relaţia cu soţul,
încadrarea ei în muncă, satisfacţiile profesionale etc.
Adesea i se poate reproşa că neglijează soţul şi îngrijirea
celorlalţi copii pentru că acordă un timp excesiv
asistenţei copilului bolnav de care se simte mai legată
[3, p.119].
Relaţia „mamă-copil cu afecţiuni neuromotorii, care
se stabileşte şi se consolidează imediat după naştere,
poate evolua în mod nedorit în una din cele două direcţii
contrarii: de hiperprotecţie sau de rejecţie (abandonarea
psihică). Astfel, afecţiunile neuromotorii au fost studiate
în mod particular ca factor de stres parenteral şi de
interferare a relaţiei părinţi-copii. Or, afecţiunile
neuromotorii afectează copilul pentru perioade
îndelungate de timp (uneori pentru toată viaţa), ceea ce
are consecinţe asupra interacţiunii copilului cu mediul
fizic şi social, mama şi familia pentru vârstele mici,
colegii de şcoală pentru copilul şcolar şi adolescent.
Mama petrece mult timp cu copilul cu dificultăţi,
astfel că ea ajunge să simtă că este indispensabilă
acestuia. Ea are tendinţa de a exagera îngrijirile acordate
copilului cu deficienţă fizică, neglijând restul familiei.
Frecvent, rămâne blocată la stadiul de negare sau la
stadiul de tranzacţie şi apelează la diverse tratamente,
mai ales la o kinetoterapie excesivă. Ea îşi imaginează
că lucrând intensiv asupra motricitatii copilului, acesta
îşi va recupera rămânerile în urmă şi va deveni un copil
normal. În acest fel se explică succesele unor specialişti
precum G. Doman în SUA. El consideră că prin
stimulare se pot naşte circuite neurologice care pot
înlocui structurile lezate sau care lipsesc la un copil
[17].
Cercetările de specialitate arată că familia afectată
de pierderi suportă o trecere stadială spre ceea ce dintr-o
dată i-a fost dat să îndure. Familia se confruntă cu mai
multe forme de pierderi - pierderea sănătăţii copilului

prin dobândirea afecţiunii, pierderea securităţii
psihosociale, pierderea speranţei, pierderea rolurilor
sociale, pierderea tonusului emoţional. Oricare ar fi
pierderea resimţită, durerea şi suferinţa sunt reacţii
normale, interiorizate, la pierdere. Toate acestea se
întâmplă deoarece viaţa înseamnă
schimbări
permanente. Fiecare schimbare, orice îmbolnăvire
reprezintă pentru noi ceea ce Elizabeth Kuber-Ross
numea „micile morţi” [11, p.351].
Durerea, ca element psihic, implică întreaga
personalitate, nemaifiind percepută ca o senzaţie
localizată la nivelul corpului. Durerea presupune nu o
singură emoţie, ci trăiri emoţionale intense şi variate:
regret, angoasă, neîncredere, disperare, anxietate,
singurătate, vină, resentimente, sentimentul lipsei de
sens, nelinişte, iritare, nerăbdare, protest, mânie,
perplexitate [6, p.167].
Suferinţa constituie o trăire sufletească, morală cu
un caracter particular. Suferinţa poate fi suportată,
tolerată sau acceptată. Pentru M. Scheler, orice suferinţă
este corelată sacrificiului, acesta având două sensuri, şi
anume:1.pierderea bunurilor şi a plăcerii fără nici o
compensaţie; 2. acceptarea definitivă a banalului, a
nefericirii şi a neplăcerilor cotidiene, pe care, chiar
dacă încerci să le depăşeşti, nu vei reuşi, totul sfârşind
cu un eşec, şi revenirea la starea iniţială, ca soluţie de
consolare[6, p.171].
Alături de durere şi suferinţă se înscrie, ca situaţie
limitativă a vieţii, şi chinul. Chinul este suferinţa
produsă de o nedreptate sau de un păcat comis de
individ, în raport cu normele juridice sau moralreligioase ale societăţii. Orice chin este o frământare
interioară a unui individ. O experienţă sufletească de
viaţă, unică şi exclusiv personală.
Formele de
manifestare ale chinului au o mare varietate de aspecte:
plânsul, disperarea, izolarea şi fuga, tortura fizică,
remuşcarea.
În ceea ce priveşte tipurile de mame, în mod
tradiţional putem vorbi de trei categorii, cu excepţia
situaţiei în care calitatea de mamă nu este conştientizată
în cazul celor bolnave mintal. Odată cu dezvoltarea
tehnologiei, „a fi mamă” înseamnă mult mai mult:
mamă socială, biologică (cea tradiţională); mamă
socială, dar nu biologică (adoptivă, vitregă); mamă
biologică, dar nu socială (mamă naturală care a
renunţat la copil sau căreia i-a fost luat copilul; aşanumita „mamă surogat”); mamă din punct de vedere
genetic (donatoare); mamă purtătoare; mamă din punct
de vedere genetic şi social, dar nu purtătoare [2, p.127].
Sentimentul matern cunoaşte o triplă motivaţie şi
anume motivaţia biologică, socială şi personală,
conform
tabelului
5.:

Tabelul 5. Motivaţiile sentimentului matern [3, p.13]
MOTIVAŢIILE SENTIMENTULUI MATERN
are la bază instinctul de reproducere (perpetuarea speciei);
este stimulată neurofiziologic şi, de aceea, se manifestă identic la toţi indivizii;
BIOLOGICĂ
acest comportament este mai degrabă învăţat decât moştenit biologic.
dragostea de mamă este pentru copil o sursă de securitate socială;
condiţie esenţială, care transformă copilul într-o fiinţă socială;
interacţiunea mamă-copil este considerată un exemplu de interacţiune socială;
SOCIALĂ
mama este pregătită pentru rolul ei de îngrijire a copilului;
dragostea faţă de copii este mai ales un produs al culturii si nu al naturii.
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PERSONALĂ

naşterea unui copil este un element psihofiziologic de echilibrare şi împlinire a
personalităţii femeii;
dragostea pentru copii este o constantă a vieţii psihice feminine;
afecţiunea faţă de copii este un proces dominant în psihicul femeii;
copilul reprezintă expresia supremă a autorealizării unei femei;
copilul schimbă complet rolul şi statutul de până atunci al femeii, pe care o transformă în
mamă;
statutul social al mamei este altul, ci se schimbă şi auto-evaluarea;
femeia capătă un scop precis şi anume acela de a creşte şi proteja noua fiinţă, şi întreaga ei
viaţă personală va fi marcată.

Mama reprezintă centrul experienţelor copilului pe
plan fiziologic, psihologic, afectiv şi intelectual. Ea
reprezintă sursa esenţială a întregii lui dezvoltări
mentale, precum şi sursa de stimuli emoţional-afectivi
orientaţi către acesta. Pentru copil, mama reprezintă
primul contact cu semenii. Relaţia dintre mamă şi copil
se realizează prin voce, hrană, miros, mişcare, vedere,

sentimentul de securitate, satisfacţie, joc etc.
Atitudinile materne nocive pot declanşa apariţia unei
largi game de boli la copil, pe plan somatic, psihic sau
psihosomatic. Astfel, psihanaliza a stabilit o corespondenţă între atitudinile materne nocive şi bolile copilului,
după cum se poate vedea în tabelul 6.:

Tabelul 6. Corespondenţa între atitudinile materne nocive şi bolile copilului [5, p.147]
Atitudini materne nocive
Bolile copilului
-

Respingere pasivă
Respingere activă
Solicitudine anxioasă exagerată
Angoasă mascând ostilitatea
Oscilaţii între răsfăţ şi ostilitate
Variaţii ciclice de dispoziţie
Ostilitate conştient refulată
Privare afectivă parţială
Privare afectivă totală

Se poate vedea din cele de mai sus că o mamă
reprezintă pentru copil, din punct de vedere psihanalitic,
nu numai o sursă de stimuli cu efect pozitiv, ci şi o sursă
de frustrări şi carenţe cu efect negativ, morbigenetic. Se
pare că în sensul acesta mama, în raport cu tatăl, are un
efect mult mai direct, mai important şi imediat asupra
dezvoltării copilului. Se poate desprinde concluzia că
rolurile tatălui şi cele ale mamei sunt determinante în
ceea ce priveşte „tipurile” de tată sau de mamă şi că, în
orice caz, ele par a fi şi mai nuanţate pentru mamă decât
pentru tată.
Concluzii:
1. Un rol important în creşterea, educarea şi
formarea personalităţii copiilor o are şi modalitatea de
formare a cuplului marital. În cazul în care „motivele”
care stau la baza formării cuplului sunt „căutarea
inconştientă a unei relaţii nevrotice, totul se petrece ca şi
cum fiecare partener caută în celălalt nevroza sa
complementară. În aceste condiţii, copilul este chemat
să joace, la rândul său, un rol în nevroza cuplului”.În
aceste situaţii, pentru mamă copilul este un refugiu şi o
armă împotriva soţului ei. Pentru tată, el va fi obiectul
de iubire pe care şi-l dispută cu mama geloasă, între
parteneri declanşându-se o relaţie agresivă deschisă.
Alte situaţii traumatizante pot fi reprezentate de doliul
familial sau de divorţul părinţilor. Acesta din urmă
conduce la un conflict psihic care va avea ca efect „divizarea interioară” a copilului.
2. În ceea ce priveşte, implicaţiile practice,
părinţilor pot fi propuse numeroase programe parentale

-

Coma nou-născutului
Vomismente şi boli respiratorii
Colici digestive
Eczeme
Hipermobilitate (balansare)
Jocul cu materii fecale
Hipertimie agresivă
Depresie
Marasm
pentru a îmbunătăţi paretingul pozitiv. Unul dintre
aceste Programe cuprinde zece şedinţe ce se focalizează
pe: (1) dezvoltarea unei relaţii părinte-copil bazată pe
afectivitate pozitivă, creşterea autoreglării şi orientarea
pozitivă a atenţiei părinţilor şi copiilor; antrenarea
acestor deprinderi de către părinţi, şi (2) însuşirea de
către părinte a unor deprinderi de parenting pozitiv, cum
sunt cele de relaţionare şi comunicare cu copilul, de joc
şi implicare în activităţile copilului, respectiv de
gestionare a comportamentelor dificile şi recompensare
a celor dorite.
3. În cadrul programelor parentale, părinţii învaţă
cum să dezvolte afectivitatea pozitivă, empatia,
recunoaşterea emoţiilor şi judecata morală a copilului
de la vârste fragede. Modelarea pare să fie cel mai
important fel de transmitere a valorilor şi trăsăturilor de
caracter, aşa încât este esenţial ca părinţii să arate
consistenţă între principiile şi regulile promovate şi
propriul comportament.
4. Primul pas spre vindecare este admiterea faptului
că stresul este o problemă reală. Pentru combaterea lui,
trebuie mai întâi să-l recunoaştem. Stresul provoacă o
varietate de răspunsuri la oameni diferiţi.
5. Unele simptome ale stresului sunt semnale de
alarmă. Acestea se pot prezenta sub forma unor
probleme fizice minore, cum ar fi ticuri şi spasme
musculare, dureri de cap frecvente, dereglări ale
digestiei etc. Formele acute de stres pot fi marcate de
simptome ca: pierderea poftei de mâncare, insomnie,
furie, ostilitate şi incapacitate de concentrare.
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REZUMAT
Marketingul modern este văzut la moment drept un fenomen care stă la baza relaţiilor de piaţă şi oscilează
între ştiinţă şi artă. Cu alte cuvinte, marketingul reprezintă o inovație socială de promovare a produselor și
serviciilor prin satisfacerea nevoilor clienţilor. În domeniul social, marketingul s-a dezvoltat în mai multe sfere
precum: sănătate, ecologie, cultură, educaţie etc. Întrucât succesul activităţilor din sectoarele necomerciale nu se poate
aprecia în mod direct, prin profitul obţinut, rolul acestor noi tipuri de marketing constă în evidențierea celor mai
potrivite strategii de orientare a organizațiilor către client/ beneficiar, la fel ca ale oricărui agent economic de pe piață,
dar în scopul de a promova și sprijini idei sau scopuri umanitare, de a produce beneficii pentru societate sau de a asigura
protecție. Pentru a atinge obiectivele propuse, aceste organizaţii atrag diferite surse de finanțare.
Cuvinte-cheie: marketing, marketing modern, marketing social, client/beneficiar, produse, surse de finanţare.
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SUMMARY
Modern marketing is currently seen as a phenomenon that underlies market relations and oscillates between science
and art. In other words, marketing is a social innovation of promoting products and services by meeting the needs of
customers. In the social field, marketing has developed in several spheres such as: health, ecology, culture, education,
etc. As the success of the activities in the non-commercial sectors cannot be directly appreciated, by the profit obtained,
the role of these new types of marketing consists in highlighting the most suitable strategies of orienting the
organizations to the client / beneficiary, as well as of any economic agent in the market, but in order to promote and
support humanitarian ideas or goals, to produce benefits for society or to provide protection. In order to achieve the
proposed objectives, these organizations attract different funding sources.
Key words: marketing, modern marketing, social marketing, client / beneficiary, products, sources of financing.
Argumentarea actualităţii temei de cercetare.
Numeroasele
opinii
referitoare
la
conţinutul
marketingului îl prezintă fie ca activitate economică sau
modul de activităţi economice, fie ca proces economic,
social, comercial, de corelare a cererii cu oferta, de
schimbare sau transformare a produselor etc., fie ca o
filozofie, ca o funcţie a întreprinderii moderne, ca o
funcţie managerială etc. Aceasta demonstrează că
marketingul este un fenomen deosebit de complex ce
îmbină teoria cu practica, fiecare punct de vedere
relevând o latură sau alta a acestuia. În opinia lui M.
Baker, practic, fiecare lucrare legată de marketing
începe cu o altă definiţie. Interesul deosebit acordat mai
ales de economişti, dar nu numai de ei, acestui nou
concept s-a concretizat într-o multitudine de definiţii,
care reflectă puncte de vedere de o mare diversitate,
precum şi evoluţia în decursul timpului. Teoreticienii
marketingului disting trei perioade principale în evoluţia
noţiunii de marketing:conceptul de marketing;conceptul
lărgit de marketing;noul concept instituţionalizat de
marketing [1, p.19].
Practica a demonstrat că, pentru a fi eficiente în
competiția pentru obținerea de fonduri, subvenții de la
stat sau comunitate, donații și burse etc., entitățile din
sectorul necomercial trebuie să satisfacă anumite cerințe
ale clienților [4].
Scopul cercetării constă în analiza conceptului şi
caracteristicilor marketingul educaţional.
Rezultate şi discuţii. Din perspectivă etimologică,
cuvântul marketing are la origine verbul englez to
market, care înseamnă a face tranzacţii de piaţă, a vinde
şi a cumpăra. Încă din primele decenii ale sec. XX, acest
termen a început să fie utilizat ca şi substantiv,
semnificând o activitate microeconomică rezultată din
orientarea spre piaţă a întreprinderilor. Termenul a fost
preluat în forma lui englezească în toate limbile şi se
utilizează în prezent pentru a acoperi o diversitate de
activităţi.
În literatura de specialitate, se regăsesc multe
definiţii ale marketingului pertinente în egală măsură.
Datorită caracteristicilor proceselor de marketing,
modalităţilor de implementare a deciziilor de marketing,
noilor viziuni asupra elementelor care constituie o
acţiune de marketing, precum şi ca urmare a nivelurilor
diferite de percepţie şi abordare a acestei componente a
economiei de piaţă, definiţiile şi interpretările
termenului de marketing sunt variate şi permanent

adaptate noilor realităţi ale mediului economic.
Marketingul a apărut mai întâi ca practică şi apoi s-a
dezvoltat ca ştiinţă, luând proporţii abia în secolul XX
în Statele Unite ale Americii.
Prima definiţie atribuită marketingului a fost
oficializată în anul 1935 şi a fost adoptată de National
Association of Marketing Teachers, predecesoare a
American Marketing Association (AMA). Reconfirmată
în anul 1960, definiţia primară a marketingului a rezistat
timp de 50 de ani, până în 1985, când a fost înlocuită.
Definiţia a fost din nou revizuită în anul 2004 şi descrie
marketingul ca o funcţie organizaţională şi un set de
procese menite a crea, comunica şi pune la dispoziţia
clienţilor a valorii şi menţinerii relaţiilor cu clienţii spre
beneficiul companiei şi al proprietarilor acesteia [3,
p.8].
Mai târziu, în anul 1985, American Marketing
Association defineşte marketingul ca totalitatea
„proceselor de planificare şi executare a concepţiei,
stabilirii preţului, promovării şi distribuţiei ideilor,
bunurilor şi serviciilor pentru a crea schimburile care
satisfac scopurile indivizilor şi organizaţiilor” [8, p.10].
Majoritatea definiţiilor evidenţiază faptul că
marketingul reprezintă un centru de greutate dominant
în conducerea oricărei instituţii, organizaţii sau
întreprinderi. Marketingul nu trebuie înţeles doar ca o
funcţie a organizaţiei, ci se află pe picior de egalitate cu
altele, precum cele de producţie, cercetare-dezvoltare
sau de personal şi ca un concept conducător al
managementului.
Astfel, menţionăm faptul că marketingul este:
1. un concept: o atitudine economico-socială
orientată spre client;
2. un proces: o serie de decizii strategice asupra
modalităţii optime de a satisface clientul.
Marketingul vizează publicitatea (promovarea) şi se
reflectă în vânzare. Are efecte şi în producţie, dar se
manifestă în special în distribuţie. Apariţia
marketingului s-a datorat unor numeroşi factori printre
care se regăsesc:declanşarea stării de belşug;apariţia
producţiei de masă;dezvoltarea anumitor procese
sociale cum ar fi urbanizarea, creşterea gradului de
risc;forţa de acţiune a dezvoltării economice şi sociale
postmoderne.
Philip Kotler, considerat a fi părintele marketingului
modern, cel mai renumit nume atunci când vorbim
despre marketing, întrucât defineşte acest concept de
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peste 40 de ani, a fost votat drept primul Lider în
Gândirea de Marketing de către A.M.A. şi numit
fondatorul Managementului Marketingului Modern de
către Handbook of Management Thinking, defineşte
marketingul ca fiind „un proces prin care firmele
creează valoare pentru clienţi şi construiesc relaţii
puternice cu clienţii, pentru a obţine în schimb valoare
de la aceştia” [7, p.5].
Marketingul este considerat o ştiinţă ce a luat
amploare relativ recent. Relativ, pentru că, deşi nevoia
de marketing s-a manifestat dintotdeauna, denumirea
acesta este recentă. Marketingul este în strânsă legătură
cu piaţa, comerţul şi schimbul. Creşterea populaţiei cât
şi rafinarea nevoilor acesteia a determinat creşterea
producţiei, iar relaţiile comerciale s-au transformat rapid
în era industrială. Crescând mărimea pieţei şi implicit
producţia apare problema distribuţiei de masă. Acest
lucru a semnalat necesitatea dezvoltării marketingului
[5, p.13].
Marketingul este un mod de gândire antreprenorial.
El se concretizează în planificarea, organizarea,
executarea şi controlul tuturor activităţilor interne şi
externe instituţie, care, printr-o dirijare a realizărilor
acesteia în folosul clienţilor, în sensul unei orientări
consecvente către clienţi, ţintesc spre îndeplinirea
obiectivelor orientate către piaţa de desfacere [2, p.12].
La fel, în viziunea lui Philip Kotler, marketingul
social reprezintă o tehnică de gestiune schimbării
sociale ce conţine design, implementare şi control al
programelor, vizând creştere accesibilităţii unei idei sau
a unei acţiuni sociale faţă de anumite grupuri ţintă.
Prin marketing organizaţiile se racordează la piaţă în
mod creativ, productiv şi profitabil. Ultima definiţie a

Managementul
organizaţiei
orientat către
piaţă
Orientarea spre
beneficiul
clienţilor
Procese
sistematice de
planificare şi
decizie
Căutarea unor
rezolvări creative
şi novatoare ale
problemelor
Integrarea
tuturor
activităţilor de
marketing

Tabelul 1. Caracteristicile marketingului[2, p.12-13]
Caracteristicile/trăsăturile marketingului
Marketingul reprezintă filosofia unei conduceri a organizaţiei orientată către piaţă. În centrul
acestui mod de gândire sunt cerinţele pieţei şi nu vânzarea produselor existente. Pentru aceasta
trebuie identificate aceste cerinţe, toate activităţile organizaţiei trebuie îndreptate spre această
direcţie, iar programul de producţie trebuie modelat corespunzător.
Intenţia principală a orientării spre piaţă este dezvoltarea prestaţiilor care să conducă spre
beneficiile percepute de clienţi. Pentru aceasta nu reprezintă ca bază a planificării doar avantajele
pur obiective ale prestaţiei sau îmbunătăţirile realizabile ale acesteia faţă de concurenţi, ci şi
tendinţa de a spori acest beneficiu printr-o prestaţie îmbunătăţită.
Marketingul este o funcţie a managementului şi implică un comportament decizional care se
aliniază unei planificări sistematice („marketing analitic”).De aceea este necesar ca, pentru
fiecare domeniu decizional, să se dezvolte în marketing un proces de planificare şi să se
fundamenteze luarea deciziilor.
Reuşitele pe piaţă se obţin nu numai printr-o procedură exclusiv sistematică în procesul de
planificare, ci şi printr-o rezolvare creativă şi novatoare a problemelor („marketing
creativ”).Marketingul înseamnă şi o căutare a rezolvărilor „neconvenţionale” şi „unice” pentru a
dobândi o poziţie exclusivă pe piaţă.
În organizaţie, o multitudine de comportamente sunt în relaţie directă sau indirectă cu piaţa de
desfacere: punerea la punct a produselor noi, publicitatea, cercetarea pieţei, desfacerea, serviciul
de reclamaţii, revizia, relaţiile publice, etc. Este necesar a se angrena fiecare din aceste domenii de
funcţionare, pentru a se asigura o înaintare coordonată şi integrată, orientată spre piaţa de
desfacere. Numai un marketing integrat poate face posibilă, prin realizarea efectelor energice în
prelungirea instrumentelor de marketing o orientare cuprinzătoare spre client.

Aceste caracteristici centrale ale marketingului sunt
valabile pentru toate branşele şi tipurile de organizaţi şi
caracterizează filosofia centrală a marketingului.
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fost adoptată în anul 2007 de către consiliul director al
A.M.A., publicată în 2008 sună astfel: Marketingul
reprezintă totalitatea activităţilor şi proceselor pentru
crearea, comunicarea livrarea şi schimbul de oferte
care au valoare pentru clienţi, parteneri şi societate în
general.
Marketingul reprezintă un ansamblu de principii
care contribuie la realizarea pe piaţă a producţiei, dar şi
satisfacerea pretenţiilor consumatorilor. Cu ajutorul
marketingului putem identifica nevoile ne satisfăcute şi
încuraja cererea, cât şi susţine cumpărătorii.
Marketingul vizează:
a) realizarea activităţilor economice care dirijează
fluxurile bunurilor şi serviciilor de la producător la
consumator;
b) orientarea producţiei după cerere, satisfacerea
consumatorilor şi obţinerea de profit;
c) a prevedea, a constata, a stimula trebuinţele
consumatorilor la produsele puse în vânzare;
d) realizarea continuă a adaptării aparatului
productiv, a celui comercial, la trebuinţele
consumatorilor, cu scopul obţinerii de profit.
Marketing mai înseamnă adaptarea producţiei la
mediul pieţei, prin obţinerea profitului. El
conştientizează atitudinea managerială, stimulează
cererea, intimidează concurenţa.
În acest sens marketingul este înţeles şi ca un
concept dual al conducerii orientate către piaţă –
idee menţionată de către H. Meffert. Marketingul
reprezintă, în acelaşi timp, o funcţie şi o manieră de
gândire antreprenorială. Pentru înţelegerea mai exactă,
prezentăm în tabelul nr. 1. caracteristicile, aşa cum
reies din definiţie.

O definiţie sintetică a conţinutului marketingului
este formulată de către un colectiv de specialişti în
domeniu de la Catedra de Marketing a ASE Bucureşti,

conform cărora marketingul este o concepţie modernă în
orientarea
întreprinderilor,
concretizată
într-un
ansamblu coerent de activităţi practice, programate şi
organizate prin utilizarea unor metode şi tehnici
ştiinţifice [6, p.21].
Odată cu evoluţia conceptului de marketing, se
constată anumite reconsiderări şi în definirea acestuia,
marketingul
fiind
abordat
din
perspectiva
pluridisciplinară. Astfel, V. P. Buell consideră că
marketingul se poate defini nu numai în termeni
economici, cum s-a obişnuit până acum, ci şi în termeni
juridici, manageriali, iar M.J. Baker subliniază latura
comportamentală şi cantitativă a marketingului abordată
de psihologie, sociologie, matematică etc. [1, p.21].
Sinteza definiţiilor moderne ale marketingului ne
permite să concluzionăm că acest fenomen complex,
specific economiei de piaţă, trebuie să fie abordat ca:
filozofie de afaceri;
activitate practică, proces şi funcţie
managerială;
instrument de conducere bazat pe metode şi
tehnici specifice de cercetare.
Conceptul de marketing impune un nou
comportament al producătorului şi prestatorului de
servicii, care produce/prestează numai în funcţie de
cerinţele consumatorului, ceea ce îl solicită continuu, nu
numai sub aspectul cunoaşterii mediului extern, ci şi al
adaptării permanente la schimbările apărute în cadrul
acestuia. Iar transpunerea conceptului de marketing în
realitate presupune realizarea şi promovarea de acţiuni,
programe şi rezolvări de probleme. Prin urmare,
marketingul nu este doar teorie, ci şi practică, un
ansamblu de activităţi ce are drept finalitate obţinerea
eficienţei maxime, în condiţiile utilizării unor resurse
limitate,
pentru
satisfacerea
necesităţilor
consumatorilor, mereu în creştere şi tot mai diversificate
ca structură şi calitate. Altfel spus, marketingul este un
proces ce poate fi concretizat într-o serie de decizii
strategice care asigură satisfacerea optimă a clientului,
un proces managerial prin care se identifică, se
anticipează şi se satisfac cerinţele consumatorului. Se
constată că adoptarea viziunii de marketing impune
desfăşurarea, pe lângă activităţile tradiţionale, fireşti, ce

decurg din natura activităţii fiecărei organizaţii şi a altor
activităţi moderne, specifice: cercetările de piaţă,
acţiunile promoţionale, studiul comportării produselor
şi al comportamentului consumatorilor etc. [3, p.10].
Conceptul de marketing are la bază următoarele trei
principii fundamentale:
1. organizaţia există pentru a identifica şi a
satisface nevoile consumatorilor săi;
2. satisfacerea nevoilor consumatorilor presupune
un efort integrat depus de toate departamentele
organizaţiei;
3. organizaţia trebuie să-şi focalizeze eforturile spre
obţinerea succesului pe termen lung.
Funcţiile marketingului:
a. investigarea pieţei, a necesităţilor de consum
(funcţie premisă);
b. conectarea dinamică a firmei la mediul
economico-social (funcţie mijloc);
c. satisfacerea în condiţii superioare a nevoilor de
consum (funcţie obiectiv);
d. maximizarea eficienţei economice (funcţie
obiectiv).
Marketingul este acea funcţiune a organizaţiei - luată
ca entitate organizatorică - responsabilă de dezvoltarea
şi menţinerea orientării organizaţionale către nevoile
pieţei şi de perfecţionarea mecanismelor de satisfacere a
acestora. Abordarea respectivă impune promovarea unui
sistem de programare, dirijare şi control al activităţilor
de marketing, precum şi stabilirea obiectivelor,
politicilor şi strategiilor de marketing, inclusiv
organizarea structurilor administrative corespunzătoare.
În consecinţă, în organizaţia modernă, indiferent de
domeniul afectat, apare o nouă funcţie, cea de marketing
a cărei implementare reflectă modul în care a fost
însuşită viziunea de marketing, conferindu-i acesteia
capacitatea de a da coerenţă tuturor acţiunilor sale.
Din aceste considerente, marketingul nu mai este
abordat, actualmente, exclusiv în relaţie cu mediul strict
economic, lucrativ. Conform figurii nr. 1., noile tendinţe
în evoluţia marketingului, care pun în faţa organizaţiilor
noi probleme şi oportunităţi, denotă că marketingul se
extinde, tot mai intens, şi asupra domeniilor non-profit:

Schimbarea opticii de
marketing

Sporirea rolului şi
importanţei
marketingului

TENDINŢELE
MARKETINGULUI

Accentuarea cunoaşterii
comportamentului
consumatorului

Transferul conceptului de
marketing în sectorul nonprofit
Figura 1. Principalele tendinţe în evoluţia marketingului [3, p.10]
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Marketingul în domeniul social, în care nu se produc
sau prestează bunuri şi servicii destinate comercializării,
ci se vehiculează idei cu scopul de a declanşa
comportamente sociale ce vizează o cauză socială
legitimă.
Marketingul social, caracteristic domeniilor
nelucrative sau sectoarelor necomerciale, care nu
presupun comercializare şi profit, altfel spus activităţi
non-profit, a apărut prin extinderea marketingului în
domeniile extraeconomice şi cuprinde tot ceea ce se află
dincolo de sfera economică. Treptat, din marketingul
social s-au desprins şi dezvoltat diverse entităţi de sine
stătătoare, cele mai cunoscute şi răspândite fiind Ecomarketingul, marketingul educaţional, al sănătăţii
publice, cultural, sportiv.
Marketingul este considerat a fi atât o ştiinţă a
vânzării cât şi o artă de a determina consumatorii să
achiziţioneze ceea ce se vinde. In opinia altor specialişti,
marketingul reprezintă arta creării condiţiilor în care
clientul este determinat singur să cumpere un anumit
produs sau serviciu.
Manole V. şi colaboratorii consideră cele mai
importante specializări ale marketingului social ca fiind

marketingul
educaţional,
marketingul
cultural,
marketingul rutier, marketingul în domeniul sănătăţii,
marketingul
ecologic,
marketingul
electoral,
marketingul sportiv, marketingul ecleziastic [8].
Marketingul social utilizează principiile şi tehnicile
marketingului având drept scop îmbunătăţirea calităţii
vieţii prin provocarea publicului ţintă să fie de acord cu
un comportament care este în folosul unor indivizi,
grupuri sau al comunităţii din care face parte. Sectorul
public poate utiliza metode de marketing social pentru a
îmbunătăţii promovarea serviciilor competente şi a
obiectivelor publice prioritare.
Concluzii:
1. La momentul actual marketingul trece prin mai
multe schimbări și completări. Tendințele noi în
domeniul marketingului sunt influențate de apariția și
extinderea implementării tehnologiilor informaționale și
sporirea accesului la informații.
2. Marketingul modern nu mai este văzut drept un
instrument
de
transfer
al
bunurilor
sau
serviciilor de la producător la consumator, ci o artă de
co-creare a bunurilor și serviciilor care au valoare
pentru
clienţi
şi
societate.
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REZUMAT
În viaţa de zi cu zi utilizăm din ce în ce mai frecvent cuvinte cum ar fi: piaţă, servicii, competiţie, concurenţă, client,
profit, uneori fără a face neapărat referire la sfera economicului, ci la dimensiunea socială, având un impact asupra
dezvoltării individuale şi instituţionale. Se întâmplă acest lucru pentru că suntem antrenaţi mai frecvent în activităţi de
transfer, schimb, reciprocitate şi aceste sintagme au efect asupra existenţei noastre cotidiene transformându-ne modul de
a percepe relaţiile, modul de a ne realiza intenţiile şi, de ce nu, chiar performanţele.
În literatura de specialitate, primele studii ce abordează conceptul de marketing erau centrate pe produse, instituţii
responsabile de schimbul/transferul acestora şi pe modul de funcţionare a acestor organizaţii. Realizarea beneficiului şi
maximizarea profitului obţinut reprezenta punctul de referinţă pentru marketing.
Cuvinte-cheie: piaţă, servicii, competiţie, concurenţă, client, profit,marketing, marketing educaţional.
EDUCATIONAL MARKETING APPROACH BETWEEN SCIENCE AND ART
TINTIUC Tatiana,
PhD, associate professor,
Institute of Continuing Education
190

SUMMARY
In everyday life we use words more and more like: market, services, competition, competition, client, profit,
sometimes without necessarily referring to the economic sphere, but to the social dimension, having an impact on
individual and institutional development. This is because we are more frequently involved in activities of transfer,
exchange, reciprocity and these phrases have an effect on our daily existence, transforming the way we perceive
relationships, the way we realize our intentions and, why not, even the performances .
In the specialty literature, the first studies addressing the concept of marketing were focused on products, institutions
responsible for their exchange / transfer and on the functioning of these organizations. Realizing the profit and
maximizing the profit obtained was the benchmark for marketing.
Key words: market, services, competition, competition, client, profit, marketing, educational marketing.
Argumentarea actualităţii temei de cercetare.
Studiile efectuate la nivel internaţional, în special în
SUA, Anglia, Franţa şi alte ţări în care piaţa
educaţională este foarte dezvoltată şi competitivă, arată
că interesul pentru marketingul educaţional a crescut pe
măsură ce problemele financiare şi concurenţa pe piaţa
de instruire s-au amplificat. Reforma sistemului de
învăţământ, apariţia alternativelor private de instruire,
deficitul
financiar
au
determinat
instituţiile
(managementul acestora) să aplice practici de marketing
pentru a putea oferi programe educaţionale în
conformitate cu necesităţile economiei naţionale şi
solicitările consumatorilor de servicii educaţionale.
Respectiv, s-a reliefat certitudinea că, în scopul
sporirii performanţei, instituţiile de învăţământ trebuie
să dezvolte şi să promoveze unele practici instituţionale
care pot fi atribuite metodelor şi instrumentelor
specifice marketingului. Este vorba, în special, despre
efectuarea sistematică a unor cercetări pe piaţa
educaţională pentru crearea unor modele de marketing
adecvate medului în care se produc şi se oferă serviciile
educaţionale. De asemenea, este foarte importantă
monitorizarea continuă a pieţei serviciilor educaţionale
la nivelul organelor ierarhice de resort în vederea
elaborării unor strategii conforme evoluţiei şi nevoilor
societăţii.
Aplicarea tehnicilor specifice de marketing
educaţional a permis instituţiilor de învăţământ să se
orienteze spre necesităţile speciale ale beneficiarilor, să
identifice nevoi ne satisfăcute şi, în consecinţă, să
creeze nevoi noi. Reflecţiile de mai sus ne conving că,
la momentul actual, educaţia trebuie să devină un
domeniu rentabil, punând în valoare ceea ce are de
oferit, valorificând pentru aceasta orice oportunitate. Ca
şi în domeniile economice prin excelenţă, în domeniul
educaţional nu pot fi luate decizii raţionale în lipsa
studiilor asupra nevoilor consumatorilor, beneficiarilor
de servicii educaţionale. Din aceste considerente, în
limbajul specific educaţiei şi în domeniul educaţional, în
general, apar termeni şi concepte noi, precum: piaţă
educaţională, cerere de educaţie, oferta educaţională,
consum educaţional.
În centrul atenţiei marketingului educaţional, ca şi în
cazul marketingului strict economic, se află
consumatorii,
beneficiarii
activităţilor/serviciilor
educaţionale, pentru cunoaşterea cărora se aplică
metodologia studiilor de piaţă. În acest sens, cererea de
bunuri şi servicii din domeniul educaţional, care se
referă la valori ce derivă din nevoile umane, este
dependentă de intensitatea motivaţiei consumatorilor.
De la nevoile spirituale individuale, care declanşează
procesul motivaţiei consumatorilor de educaţie, se

ajunge la presiunea socio-economică globală în favoarea
demersului educaţional.
În prezent, educaţia este esenţială pentru orice
economie, deoarece, pe de o parte, prin educaţie
relaţiile dintre om şi societate devin mult mai diverse
şi, pe de altă parte, actuala societate are nevoie de
forţă de muncă bine educată în contextul
globalizării. Într-o lume ca a noastră, supusă
permanent schimbărilor, a stagna în ceea ce priveşte
educaţia este un comportament păgubos, ba chiar
periculos. În societatea cunoaşterii oamenii educaţi
devin cel dintâi capital care contribuie la formarea
avuţiei naţionale [1, p.21].
Rezultate şi discuţii. Marketingul educaţionala
apărut relativ recent dat fiind specificului domeniului în
care întotdeauna sunt ofertanţi şi beneficiari. Pentru
prima dată,acesta a fost menționat în mijlocul anilor
1980, drept o derivată a marketingului în domeniul
sănătății. De-a lungul timpului principiile în ceea ce
priveşte educaţia s-au schimbat, au evoluat de la o
epocă la alta, de la un teritoriu la altul, de la o
civilizaţie la alta, în funcţie de condiţiile concrete
existente în timp şi spaţiu, de cadrul ideologic şi
politic. Socrate subliniază funcţia socială a
educaţiei,faptul că cel mai important lucru nu este
succesul individual, ci felul în care ideile fiecăruia
sunt diseminate şi modul în care pot schimba
societatea [18, p.126].
Primele studii în marketingul educaţional au fost
realizate la nivelul învățământului superior. Literatura
de specialitate sugerează că marketingul educațional a
apărut anume la acest nivel datorită faptului că,
învățământul superior reprezintă o piață în sine. Fiind
caracterizat
printr-un
grad
sporit
de
internaționalizare,participare a sectorului privat și
posibilitate
de
liberă
alegere
din
partea
studenților,marketingul a avut un teren mai fertil de
dezvoltare la nivelul de învățământ superior. Cu toate
acestea, creșterea numărului de ofertanți privați,
combinată cu o descreștere a numărului de elevi (în
unele țări, în special ale Europei), sporirea gradului de
autonomie și introducerea formulelor de finanțare per
elev, stimulează dezvoltarea marketingului şi la alte
niveluri de învăţământ [5].
Marketingul educaţional este un subiect relativ nou,
fiind preponderent cercetat la nivelul învățământului
superior, unde se consideră că există o piaţă de servicii
„în sine”. Printre autorii internaţionali care au analizat
subiectul sunt Phillip Kotler, Karen Fox, Felix Maringe,
IzharOplatka, Cătălin Glava, Marius D. Pop, Alina
Filip, MihaiPaiu; în timp ce printre autorii din
Republica Moldova s-au remarcat: Nicolae Bucun,
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Galina Bulat,Viorelia Moldovan-Bătrânac, Ecaterina
Şişcan şi Tatiana Repida.
Instituţia de învăţământ şi sistemul educaţional în
ansamblu trebuie să preia caracteristici şi abordări
economice, pentru a satisface clienţii interni şi externi,
în concordanţă cu cerinţele şi capacitatea de absorbţie a
pieţei muncii şi în condiţii de calitate şi eficienţă,
concurenţă şi competitivitate [5].
În contextul marketingului educaţional, în
desfăşurarea relaţiilor de piaţă sunt implicaţi patru
agenţi de mediu: unitatea de învăţământ; întreprinderea
beneficiară de forţa de muncă; posesorii de forţă de
muncă; statul [17, p.36-40].
Particularităţile marketingului educaţional se reflectă
şi în elaborarea politicilor şi strategiilor de marketing,
care se particularizează prin modul specific de
fundamentare care presupune corelarea tehnicilor de
micro-marketing cu cele de macro-marketing şi
participarea diferitelor niveluri decizionale în
formularea şi execuţia lor [17, p.183].
Conform opiniilor mai multor cercetători,
marketingul educaţional reprezintă o nouă concepţie cu
privire la organizarea sistemului educaţional,
funcţionarea unităţilor de învăţământ şi desfăşurarea
activităţilor educaţionale, ca expresie a prospectării şi
perfecţionării mijloacelor prin care învăţământul poate
utiliza posibilităţile sale de influenţare a dezvoltării
societăţii [10].
În acest domeniu, piaţa este reprezentată de nevoia
manifestată sau latentă a elevilor şi studenţilor, familiei
şi societăţii, de educare a tineretului, concomitent cu
formarea competenţelor utile societăţii moderne.
Managementul educaţional diferă de cel general, în
accepţiunea cercetătoarei E. Joiţa [12], prin faptul că se
raportează la finalităţile educaţiei, la resursele umane
acceptate, la activităţile centrate pe informare,
comunicare şi participare, prin strategiile educaţionale
specifice.
La nivel pedagogic, principalele sensuri ale
conceptului de management sunt:
 sensul de activitate eficientă, optimă, preluat din
managementul economic;
 sensul de activitate organizată la nivel global,
integrativ, preluat din managementul sociologic; sensul
de activitate dirijată conştient, conform intereselor
generale ale
organizaţiei,
preluat
din
managementul politologic;
 sensul de activitate bazată pe corelaţia dintre
aptitudini - atitudini - rezultate socio-profesionale,
preluat din managementul psihologic (management

Obiectul de cercetare
Unităţile educaţionale

psihosocial/
managementul
resurselor
umane/managementul relaţiilor umane) [9].
Marketingul educaţional reprezintă acea parte a
marketingului social care supune atenţiei maximizarea
urmărilor procesului de instruire a elevilor.
Conform lui S. Stanciu „Marketingul educaţional
reprezintă o nouă concepţie cu privire la desfăşurarea
activităţilor educaţionale, ca expresie a prospectării şi
perfecţionării mijloacelor prin care învăţământul poate
utiliza posibilităţile sale de integrare şi influenţare a
societăţii. In acest domeniu, piaţa este reprezentată de
nevoia manifestă sau latentă a elevilor şi studenţilor,
familiei şi societăţii, de educare a tineretului
concomitent cu înzestrarea lui cu deprinderi şi
cunoştinţe utile societăţii moderne”
Marketingul educaţional are ca scop realizarea şi
aplicarea strategiilor şi programelor de formare prin
evaluarea corectă şi reproiectarea acestora corelându-le
cu schimbările apărute pe piaţa muncii având drept
obiectiv formarea beneficiarilor educaţiei în concordanţă cu interesele generale ale societăţii
contemporane. Acest obiectiv este realizat prin
prospectarea cerinţelor sociale, investigarea aspiraţiilor
şi opţiunilor individuale ale beneficiarilor, creşterea
adaptabilităţii învăţământului la cerinţele societăţii,
satisfacerea aspiraţiilor individuale şi educaţionale,
evaluarea continuă a sistemului de învăţământ, care
asigură organizarea eficientă a satisfacerii cererii pe
baza descoperirii nevoilor şi a decalării dinamicii
acestora.
La fel ca şi alte specializări de marketing,
marketingul educaţional îndeplineşte anumite funcţii:
investigarea pieţei, a consumului de educaţie şi a
mediului;adaptarea politicilor de marketing la cerinţele
mediului;dimensionarea serviciilor educaţionale în
consens cu nevoile, preferinţele, gusturile, aşteptările,
exigenţele calitative ale consumatorilor, dar şi cu
dezideratele politicii educaţionale;promovarea unui
management eficient al resurselor umane care, alături
de resursele materiale şi informaţionale, să stimuleze
efectele sinergice ale valorilor şi serviciilor
educaţionale şi să asigure realizarea obiectivelor
prestabilite [3].
În calitate de obiect al marketingului educaţional şi,
respectiv, al cercetării de marketing se prezintă mai
multe „zone” ale domeniului educaţional, care pot
furniza informaţiile necesare luării şi promovării celor
mai adecvate decizii, care, în consecinţă vor asigura
performanţa instituţiei pe piaţă şi a sistemului, în
ansamblu, conform tabelului nr. 1:

Tabelul 1. Cercetarea de marketing în domeniul educaţional [4, p.15]
Scopul cercetării
Evaluarea ofertei, a resurselor materiale şi umane, a managementului şi a problemelor
cu care se confruntă la o anumită etapă.

Subiecţii educaţionali (elevii, Cunoaşterea necesităţilor, intereselor, preferinţelor, intenţiilor şi comportamentului lor.
studenţii, părinţii, angajatorii)
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Beneficiarii potenţiali

Concurenţii
educaţional

din

Identificarea eventualelor interese, deocamdată nedepistate, vizând prestaţiile oferite şi
înţelegerea exigenţelor şi aşteptărilor.
mediul Depistarea subiecţilor care vizează aceleaşi ţinte şi a căror ignorare poate „costa”.

Domeniul de activitate

Constatarea realizărilor şi eşecurilor înregistrate în alte spaţii

educaţionale.

Teritoriile
circumscrise Extinderea zonei de influenţă, unde vor fi localizaţi subiecţi cu anumite cerinţe de
serviciului educaţional
consum educaţional.
Stabilirea strategiilor de schimbare continuă, folosind noi tehnici de reclamă şi
beneficiind de repere noi, bazate pe teorii psihologice ezoterice.

Mediul publicitar

Mijloacele
masă

de

comunicare

Perspectivele educaţionale

în Extinderea şi diversificarea tehnicilor tot mai dominante, dar şi accesibile, de influenţă
a opiniei publice.
Previziunea contextului în care serviciile educaţionale vor continua să existe la fel sau
într-o altă ipostază.

Imaginea publică a serviciului Constatarea/calificarea modului în care sunt receptate prestaţiile proprii de către
educaţional
diversele segmente ale populaţiei.

Evident că nucleul cercetării de marketing îl
constituie piaţa educaţională, spaţiul de întâlnire a
cererii cu oferta educaţională şi cu serviciile specifice
ale acestui domeniu. În proces, sunt cercetaţi şi factorii
de mediu. Dacă factorii de mediu natural influenţează
mai puţin piaţa educaţională, mediul demografic este o
componentă foarte importantă pentru proiectarea şi
realizarea politicilor de marketing educaţional. Nici o
activitate educaţională eficientă nu poate fi concepută
fără informaţii exacte despre numărul de locuitori pe
vârste, sex, ocupaţie, venit, nivel de instrucţie etc.La fel
de important este şi mediul tehnologic, pentru că
dezvoltarea tehnologiei informaţionale produce
schimbări radicale la nivelul de management al
sistemelor educaţionale, conţinuturilor instruirii şi
formării profesionale, tehnologiilor de predare –
învăţare - evaluare etc., dar şi la nivelul conştiinţei
subiecţilor implicaţi în actul educaţional.
În ceea ce priveşte mediul economic, acesta trebuie
luat în considerare pentru că defineşte calitatea vieţii,
nivelul de trai care nu e de neglijat în ceea ce priveşte
marketingul educaţional. Starea socială influenţează în
mod direct interesul sau dezinteresul faţă de educaţie.
Lipsa mijloacelor de subzistenţă duce la sărăcia morală.
în plus şi foarte important, mediul economic dictează
sistemului educaţional necesităţile de formare a forţei de
muncă cu diverse niveluri de calificare. În context, nu se
poate face abstracţie şi de mediul politic, în funcţie de
care se elaborează şi implementează strategiile şi
politicile educaţionale, se iau decizii dominate de
mesajul politic al guvernării. În ultimă instanţă, mediul
politic determină stabilitatea sau tensiunea în domeniul
educaţional. În mod evident, asupra marketingului
educaţional influenţează şi mediul instituţional,

constituit din cadrul juridic care reglementează
serviciile educaţionale: norme materializate în legi,
regulamente, instrucţiuni, convenţii, ordine, dispoziţii
etc. Cu cât mediul instituţional este mai clar definit, cu
atât mai firesc şi coerent se creează valorile
educaţionale.
Activitatea de marketing educaţional începe prin
identificarea publicului-ţintă. Serviciul educaţional îşi
poate defini publicul vizat pe baza informaţiilor
statistice ce se conţin în diverse studii, rapoarte, sinteze,
publicaţii etc. sau prin cercetarea directă. Se iau în considerare
şi
caracteristicile
demografice
şi
psihosociologice ale consumatorilor, precum şi
atitudinea lor faţă de oferta educaţională.
Orice instituţie va alege o strategie în funcţie de
obiectivele urmărite, combinând alternativele strategice
în corespundere cu interesele şi posibilităţile ei şi cu
condiţiile specifice ale pieţei adoptând astfel o strategie
complexă, sintetică, ca ansamblu de variante.
Obiectivele proiectate vor fi realizate prin aplicarea
principalelor funcţii ale marketingului educaţional:
 identificarea cerinţelor sociale;
 corelarea programelor educaţionale cu cerinţele
societăţii;
 stabilirea şi satisfacerea aspiraţiilor şi opţiunilor
educaţionale individuale;
 evaluarea continuă a sistemului educaţional, care
asigură organizarea eficientă a satisfacerii cererii pe
baza descoperirii nevoilor şi a decalării dinamicii
acestora.
Sistemul educaţional va realiza aceste sarcini
complexe şi foarte responsabile doar prin dezvoltarea
unor
strategii de marketing orientate spre
cunoaşterea/anticiparea nevoilor de educaţie şi spre
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obţinerea performanţelor.
Obiectivul final al unui proces eficient de
management al marketingului este de a dezvolta şi
menţine relaţii profitabile şi de lungă durată cu clienţii.
Pentru atingerea acestor obiective este importantă
cunoaşterea principalelor orientări în promovarea
marketingului ca proces de management, menite să
asigure satisfacţie şi rezultate pozitive, deopotrivă,
organizaţiilor şi clienţilor.
Orientările respective, deduse din analiza
managerială a marketingului, se pot constitui într-un
ghid conţinând regulile de bază care urmează a fi
considerate şi respectate în procesul de creare şi
furnizare a serviciilor educaţionale:
a) A acorda furnizorilor şi consumatorilor
libertatea de a alege.
b) A satisface necesităţile de bază ale instituţiilor
furnizoare şi ale consumatorilor de servicii
educaţionale.
c) A evita orice discriminare în procesul de
marketing.
d) A furniza consumatorilor produse şi servicii
cost-eficiente.
e) A oferi consumatorilor produse şi servicii
inovative.
f) A educa şi informa consumatorii.
g) A oferi protecţie permanentă consumatorilor de
produse şi servicii educaţionale[14].
Marketingul educaţional la treapta învăţământului
general, atât în Moldova, cât şi la nivel mondial este
relativ puțin studiat şi implementat. Similar, și suportul

MANAGEMENT
-

informațional de marketing educațional, iar influența
acestuia asupra procesului decizional a fost analizată
într-o măsură și mai limitată. Sintetizând rezultatele
câtorva
cercetări,
sintetizăm
câteva
dintre
caracteristicile managementului educaţional:
 colaborare şi participare: adică abilitatea de a-i
ajuta pe alţii, de a colabora şi împărţi puterea (Pounder,
1998);
 motivaţia: inspiră modele de angajament pentru
alţii (Sergiovanni, 1992);
 planificarea: viziunea şi planificarea strategică
ocupă roluri centrale (Quong et al., 1998);
 luarea deciziilor: reprezentată e un set de
abilităţi şi tehnici adesea exercitate politic;
 comunicare interpersonală: comunicarea este
cheia pentru praxisul managementului şi este vitală
pentru a oferi înţelegere şi a împărtăşi cunoaştere şi
informaţii (Goldring, Rallis, 1993);
 managementul conflictului: este necesar în
cadrul organizaţiei şcolare (Maurer, 1991);
 evaluarea: personalului şi a activităţilor este
cheia managementului (Cardno, Piggot-Irvine, 1997);
 dezvoltare personală: este necesară pentru
profesionalizarea personalului pentru a
răspunde
nevoilor şcolii (Darling-Hammond, 1997) [6, p.13-14].
Pentru o mai bună înţelegere a celor afirmate
anterior, prezentam în tabelul nr. 2 o comparaţie între
conceptele de management şi educaţie, realizată de
profesorul I. Nicola.

Tabelul 2. Comparaţie conceptelor: management şi educaţie [16]
EDUCAŢIE

pune accent pe structuri;

-

pune accent pe oameni;

- urmăreşte obţinerea unui rezultat final, cuantificabil - urmăreşte dezvoltarea unor calităţi umane şi explorarea oriîn bani;
zonturilor;
-

este orientat predominant spre locuri de muncă;

-

este orientată predominant spre pregătirea pentru viaţă,

- are în vedere cu precădere răspunsuri concrete la - are în vedere cu precădere dezvoltarea unei stări sau a unei
realităţile date;
structuri atinse;
- este preocupat îndeosebi de menţinerea unei - vizează cu precădere dezvoltarea unei stări sau a unei structuri
anumite stări, de stabilitatea structurii;
atinse;
- viziunea, în management, este cuantificabilă într-o - finalitatea în educaţie îmbină viziunea pe termen scurt cu cea
unitate de timp dată;
pe termen lung;
- sistemul managerial implică un coeficient de - acţiunea educaţională este dinamică şi flexibilă în acelaşi
rigiditate;
timp;
- implică un orizont mai îngust, aplicabil unui context dat.
Acelaşi autor este de părere că pedagogia dispune de
un evantai larg de concepte proprii care permit
includerea unor nuanţe pe care le implică
194

implică un orizont larg, cu deschideri şi orizonturi probabile.

managementul: învăţător, educatoare, profesor, director,
etc. Iată că, dimensiunea managerială la nivelul clasei
de elevi, apoi al unităţii şcolare este totuşi prezentă.

Utilitatea culturii manageriale este deosebit de utilă,
tocmai pentru că aduce nuanţe suplimentare abordărilor
fenomenului educaţional. Ea ne va ajuta să înţelegem
mai bine comportamentul agenţilor educaţionali,
relaţiile care se stabilesc între ei. Sunt argumente
puternice care vin în sprijinul structurării conţinutului
acestei cărţi pe capitole precum: profesorul, elevul,
relaţii şi interacţiuni la nivelul clasei de elevi.
Conceptul de management al educaţiei construit prin
raţionament analogic, defineşte activitatea de conducere
globală, optimă şi strategică a sistemului şi a procesului
de învățământ, realizată prin valorificarea eficientă a
tuturor resurselor pedagogice existente, angajate în sens
inovator. Managementul educaţiei vizează mai multe
domenii de referinţă la nivelul ştiinţelor educaţiei:
managementul sistemului de învățământ;managementul
şcolii/organizaţiei şcolare;managementul procesului de
învățământ;managementul
clasei
de
elevi;managementul
activităţii
didactice/lecţiei;managementul
activităţilor/programelor de educaţie [8, p.288].
Managementul educaţional depinde de respectarea
unor cerinţe de bază: proiectarea calităţii, claritatea
obiectivelor, motivarea şi participarea factorilor
implicaţi, utilizarea raţională a resurselor şi a
elementelor educaţiei, adaptarea continuă a proceselor
la rezultate. El reprezintă o metodologie de abordare
globală, optimă, strategică a activităţii de educaţie, un
ansamblu de principii şi funcţii, de norme şi metode de
conducere, care asigură realizarea obiectivelor
sistemului educativ.
Managementul şcolar ca proces este o înlănţuire de
eforturi, de gândire şi acţiune prin care echipa
managerială realizează diagnoza, planificarea, decizia,
organizarea, coordonarea şi controlul procesului de
transformare a resurselor informaţionale, financiare şi
materiale cu implicarea resursei umane în scopul
atingerii obiectivului strategic al învățământului
preuniversitar în cadrul sistemului de învățământ
naţional într-o manieră acționară eficace şi eficienţă [7,
p.73].
Managementul educaţional se bazează pe strategii
de tip comunicativ, axate pe interacţiunea membrilor
organizaţiei şi pe etosul managerial - generator al unui
climat de încredere, participare, iniţiativă şi
responsabilitate. Astfel, conceptul de management al
educaţiei presupune un proces de prelucrare pedagogică
a unor informaţii promovate de alte ştiinţe socio-umane,
referitoare la activitatea de conducere realizată la
diferite
niveluri
al
sistemului
social:
economie/management
economic;
sociologie/management social; politologie/management
politic; psihologie socială/management psihosocial. În
această logică a înţelesurilor, calitatea de manager
revine prin statut social şi prestaţie pedagogică, tuturor
educatorilor angajaţi în realizarea obiectivelor generale
şi specifice a procesului de învățământ. Managementul
sistemului şi al instituţiilor de învățământ cuprinde:
formularea clară a finalităţilor, proiectarea reţelei
instituţionale, elaborarea obiectivelor şi conţinuturi lor
educaţionale, asigurarea cadrului legislativ-normativ,
formarea iniţială şi pe parcurs a personalului de
conducere şi instruire, stabilirea unor tehnici de

evaluare, care să permită reglarea sistemului şi a
procesului de învățământ şi optimizarea rezultatelor.
Cele mai importante şi specifice caracteristici apar în
politica de marketing, atât în stabilirea obiectivelor, în
elaborarea strategiilor, cât şi mai ales în domeniul mixului de marketing: produsul, preţul, plasarea (distribuţia)
şi promovarea activităţilor educaţionale. Cei „4P”
constituie variabilele-cheie prin care instituţia poate
acţiona în vederea obţinerii impactului maxim asupra
pieţei şi consumatorului şi reflectă modul în care sunt
antrenate diferite componente ale resurselor de care
dispune instituţia pentru obţinerea efectelor scontate.
Tradiţionalul mix-ul de marketing prin 4 „P”, a fost,
pe parcurs, dezvoltat în raport cu serviciile prin luarea în
considerare a noi variabile. Astfel, cu referire la
învăţământ putem vorbi despre 7 „P” care presupun
suplimentarea mixu-lui tradiţional cu încă 3 „P”
specifici:
1. Personalul, care se referă la oamenii implicaţi în
furnizarea efectivă a serviciilor educaţionale,
caracterizaţi prin calificare şi competenţele profesionale
necesare, prin gradul de informare privind natura şi
funcţionalitatea serviciilor oferite, eficienţa în
rezolvarea eventualelor probleme, precum şi prin unele
calităţi personale precum politeţea, bunăvoinţa,
implicarea, devotamentul etc.
2. Programele, care se referă la totalitatea
serviciilor educaţionale furnizate de către o instituţie de
învăţământ, susţinute de conţinuturi de învăţare
elaborate de instituţie, suporturi didactice, alte
materiale. Pentru a fi atractive, programele educaţionale
trebuie să se deosebească prin originalitate,
funcţionalitate şi să asigure o pregătire cât mai calitativă
a celor cărora le sunt oferite.
3. Procesul se referă la serviciu propriu-zis, la tot
ce alcătuieşte activitatea de prestare a serviciului. El se
caracterizează printr-o serie de factori specifici, cum
sunt: secvenţa etapelor de cumpărare, durata acestor
etape, fluiditatea activităţilor, timpii de aşteptare,
sistemele de finanţare şi plată etc. Clienţii sunt foarte
sensibili la toate acestea şi reacţionează, în consecinţă,
atât raţional cât şi emoţional.
Mix-ul de marketing înseamnă, în ultimă instanţă, o
combinaţie a tuturor acestor elemente sau variabile
fundamentale în cantităţi sau proporţii care să răspundă
cel mai bine rezolvării unor probleme concrete. În
crearea mix-ului de marketing, un rol foarte important îl
are managementul firmei. Având în vedere
complexitatea şi dinamica tuturor factorilor care
intervin, mix-ul de marketing trebuie considerat ca un
proces generic şi nu ca o soluţie universal valabilă [2,
p.150].
Marketingul educaţional s-a evidenţiat relativ recent
ca specializare aparte în ştiinţa marketingului, fapt
determinat, înainte de toate, de tendinţa tot mai
accentuată a unităţilor de învăţământ de a-şi spori
performanţele şi îmbunătăţi imaginea pe piaţa serviciilor
educaţionale.
Achiziţionarea bunurilor, în general, presupune
punerea la dispoziţia consumatorilor a unor elemente
tangibile care le permit evaluarea calităţii. Dat fiind
faptul că în cazul serviciilor educaţionale elementele
tangibile se rezumă la clădiri, echipamente şi personal,
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determinarea calităţii presupune realizarea unui demers
mult mai complex. Serviciile educaţionale se
caracterizează prin intangibilitate foarte ridicată,
furnizare şi consum simultan, standardizare, caracter
abstract, impact deosebit de puternic asupra
consumatorilor acestor servicii [15].
Între anumite limite, produsele educaţionale pot fi
considerate bunuri susceptibile de achiziţionare, stocare,
distribuţie sau vânzare, urmând un traseu specific, iar
valorarea lor rezultă din reperele axiologice ale
consumatorilor: în cazul marketingului educaţional, stabilirea valorii produsului presupune luarea în
considerare a calităţii demersului educaţional (indiferent
de natura acestuia), a investiţiilor în asigurarea
condiţiilor de desfăşurare a activităţii, a calificării
personalului didactic etc.
Evaluarea calităţii se realizează, în primul rând, de
către consumatori, după realizarea prestaţiilor
educaţionale. Ei „cumpără” actul educaţional înainte de
a-i percepe valoarea. Un rol aparte în alegerea
produsului educaţional îl au şi informaţiile existente
până la acea dată despre o anumită unitate de
învăţământ. Adevărata valoare se stabileşte la sfârşitul
programului educaţional, în funcţie de performanţele
achiziţionate pe durata realizării programului respectiv,
la orice nivel de învăţământ sau în cadrul formării
continue. Important este că de calitatea percepută a
serviciului educaţional depinde afluenţa mai mare sau
mai mică de „clienţi”.
Produsele sau serviciile educaţionale sunt activităţi
prestate în beneficiul consumatorilor de educaţie, cu sau
fără participarea lor directă, cu scopul de a le satisface
anumite nevoi şi a le produce satisfacţii intelectuale. De
menţionat că în categoria serviciilor educaţionale nu se
încadrează doar activităţile strict educaţionale cum ar fi
cursurile, seminarele, conferinţele etc., dar şi cele
extraşcolare, suplimentare: spectacole, excursii etc.
Odată cu dezvoltarea alternativelor şcolare, au luat
naştere şi servicii educaţionale noi: transportul şcolar,
instituţionalizarea în regim de pensiune etc. În toate
aceste cazuri, există o relaţie de complementaritate şi de
stimulare reciprocă între serviciile enumerate. Toate
serviciile oferă, în mod direct sau indirect, informaţii,
cunoştinţe, valori, simboluri, modele şi idealuri menite
să satisfacă o mare diversitate de nevoi umane:
dobândirea de cunoştinţe şi informaţii, relevarea
propriei identităţi, afirmarea în societate etc. Dincolo de
aceste obiective, mai mult spirituale, sistemul
educaţional trebuie să producă şi să ofere pieţei ceea ce
se cere efectiv, să-şi orienteze activitatea în funcţie de
aşteptările consumatorilor. Mai mult, aplicarea
principiilor marketingului educaţional presupune nu
numai cunoaşterea cerinţelor de consum, dar şi
anticiparea lor, adaptarea permanentă la nevoile
consumatorilor. Acest demers necesită un ansamblu de
metode şi tehnici ştiinţifice care să genereze analiza
cantitativă şi calitativă a fenomenului educaţional,
precum şi previziunea pieţei.
Prin tehnicile de marketing se evaluează cererile
consumatorilor prin interviu, chestionare, testarea
produselor, măsurarea evoluţiei vânzărilor, studierea
comportamentului consumatorilor pe zone, arii de piaţă,
pe segmente de consumatori etc. Printr-un bun
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marketing se concretizează aducerea produselor
potrivite la nivelul consumatorilor, diversitate în
sortimente şi calitate corespunzătoare cu preţuri
potrivite, la timpul optim şi în cantitatea suficientă [11,
p.15].
Funcţia de marketing a instituţiei are rolul de a
prospecta piaţa şi de a-şi proiecta eforturile astfel încât
să obţină satisfacerea cât mai completă a cererii, cu
toate beneficiile care derivă din aceasta. Marketingul
instituţional are valoare strategică şi se referă cu consecvenţă la viitor, reunind un şir de activităţi, dintre care se
pot evidenţia următoarele: elaborarea de studii de
piaţă;animarea
forţelor
de
prestare
a
serviciilor;promovarea
serviciilor;determinarea
sistemului optim de prestare;realizarea consecventă şi
sistematică a contactelor directe cu diferite categorii de
clienţi etc.
Înţelegerea
comportamentului
consumatorului
reprezintă un element fundamental al managementului
marketingului. Parte componentă a comportamentului
economic al oamenilor şi concept operaţional esenţial al
marketingului, comportamentul consumatorului poate fi
definit în sens: (a) restrâns, drept comportament al
oamenilor în cazul achiziţionării şi/sau consumului de
servicii şi (b) larg, ca întreaga conduită a utilizatorului
final de bunuri materiale şi nemateriale.
În cazul unităţilor de învăţământ, marketingul se
bazează pe inovare, pe creativitate. El presupune ca
instituţia să aibă o strategie clară, să investească
continuu pentru a o realiza, să anticipeze nevoile
viitoare ale consumatorilor şi să le satisfacă mai repede
şi mai bine decât concurenţii săi, astfel încât să
stabilească relaţii strânse cu consumatorii pe termen
lung. Pentru a realiza aceste obiective, este necesar să se
cunoască factorii care acţionează în strânsă legătură şi
intercondiţionare reciprocă şi influenţează formarea
comportamentului consumatorului. Deşi există diverse
clasificări ale factorilor de marketing, cea mai cunoscută
şi aplicată rămâne a fi cea dată de Ph. Kotler, care îi
divizează în factori sociali, culturali, psihologici şi
personali [13, p.334-338)].
Astăzi, datorită unei concurenţe acerbe, strategia
bazată doar pe segmentarea consumatorilor nu mai
asigură succesul durabil al instituţiei. Prin urmare,
marketingul agresiv, „războinic”, a luat, progresiv, locul
abordării clasice de marketing. Aceasta semnifică faptul
că, în locul tradiţionalei analize a nevoilor clienţilor, o
strategie eficace trebuie să se concentreze asupra
definirii regulilor jocului în materie de comportament
faţă de concurenţii săi, ca şi faţă de alţi actori-cheie
prezenţi sau influenţi pe piaţă.
Concluzii:
1. Marketingul educațional modern este considerat
catalizatorul de bază al trecerii de la abordarea ”oferim
ce avem”, la ”oferim ce este nevoie” în prestarea
serviciilor educaţionale.
2. Cea mai mare barieră în dezvoltarea
marketingului
educaţional
o
constituie
lipsa
cunoştinţelor de marketing în rândul angajaţilor, a
informaţiei de marketing, a competenţelor digitale şi a
canalelor de comunicare cu beneficiarii, care ar permite
schimbul reciproc de informaţii.
3. Dezvoltarea marketingului educaţional în

Republica Moldova coincide cu schimbările sistemice
care s-au produs în educaţie, impulsionate de declinul
demografic şi calitatea scăzută a serviciilor
educaţionale.

4. Marketingul a apărut în sectorul educațional de
curând, ca o derivată a marketingului în domeniul
sănătăţii, fiind menționat pentru prima dată la nivelul
învăţământului
superior.
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REZUMAT
Negocierea face parte din viața de zi cu zi și, indiferent de formatul acesteia, în spatele oricărui negociator este, în
primul rând, individul. Astfel, negocierile reprezintă procese complexe, ce presupun, printre altele, competențe
cognitive, comportamentale și emoționale. Pentru o perioadă îndelungată, aspectul emoțional în contextul negocierilor a
fost ignorat. A venit însă timpul să recunoaștem inevitabilitatea emoțiilor și, prin urmare,impactul acestora în procesul
de negociere.
Dovezile empirice concludente potrivit cărora emoțiile au rol intra-personal și interpersonal, afectând deciziile
negociatorilor și, în consecință, procesul și rezultatul negocierii, reliefează importanța inteligenței emoționale. Este
esențial ca negociatorul eficient al secolului XXI să abordeze dinamica emoțională nu doar prin conștientizarea și
gestionarea propriilor emoții, dar și înțelegerea emoțiilor celuilalt negociator.
Cuvinte-cheie: negociere, cogniție, emoție,multifuncționalitate, multidimensionalitate, dinamism, satisfacție
afectivă, satisfacție instrumentală, inteligență emoțională.
PSYCHOLOGICAL DIMENSION IN THE NEGOTIATION PROCESS – ROLE AND IMPACT OF
EMOTIONS
TROIAN Vlada,
Expert on Law Enforcement Reform
in the Republic of Moldova
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SUMMARY
Negotiation is part of everyday life and regardless of its format; there is an individual behind every negotiator.
Negotiations are therefore a complex processes requiring, inter alia, cognitive, behavioral and emotional competences.
For too long the emotional aspect of the negotiations was overlooked. The time has come to acknowledge the
inevitability of emotions in negotiations and their impact on the process.
Conclusive empirical data indicating that emotions have both an intrapersonal and interpersonal role that affects the
decisions of negotiators and consequently, the process and result of negotiations, highlights the importance of emotional
intelligence. It is essential that the negotiator of the 21st century addresses the emotional dynamics not only through
awareness of own emotions, but also through understanding of the emotions of the other negotiator.
Key words: negotiation, emotion, cognition, multifunctionality, multidimensionality, dynamism, affective
satisfaction, instrumental satisfaction, emotional intelligence.
„Să nu negociem niciodată din frică,
dar nici să nu ne fie niciodată frică să negociem”
John F. Kennedy
Introducere. Fiecare dintre noi este un negociator.
Fie că ne dorim să obținem un răspuns afirmativ la o
solicitare, să ne convingem managerul să ne acorde o
mărire de salariu sau să ne reprezentăm guvernul la
încheierea unui acord pentru limitarea armelor nucleare,
suntem mereu în postura de negociator. După cum
afirmă Chris Voss, fostul negociator în luarea de ostatici
al Biroului Federal de Investigații al Statelor Unite ale
Americii:„Totul în viață este o negociere. Viața este o
negociere”.
Indiferent de formatul acestora, negocierile
reprezintă procese complexe, realizate într-un mediu în
continuă schimbare, ale căror desfășurare și rezultat sunt
influențate de o serie de factori obiectivi, cum ar fi
subiectul negocierilor, factorul de timp, contextul
cultural, precum și competențele și abilitățile
profesionale ale acestora negociatorilor, și factori
subiectivi, precum aspectele cognitive, emoționale,
motivaționale, și comportamentale ale negociatorilor.
Oricât nu s-ar încerca raționalizarea procesului de
negociere, particularitățile psihologiei umane nu pot fi
neglijate în analiza negocierilor. În spatele fiecărui
negociator este, în primul rând, individul.
Orice persoană vine la masa de negocieri cu anumite
predispoziții care îi determină percepția asupra
procesului de negociere și, nu în ultimul rând, asupra
partenerului de negociere. Astfel, conștiința individului
nu este o „tabula rasa”. Prin urmare, negociatorii se
angajează în acest proces nu doar cu experiența și
pregătirea profesională, dar și cu propriile convingeri,
percepții și emoții [1]. Aspectele raționale și emoționale
ale negocierii pot fi privite ca yin și yang – forțe
complementare și nu opuse [2].
În acest context, interdependența cognitivemoțională are un rol cheie în procesul relaționare, dar
și cel de luare a deciziilor strategice, ambele fiind
esențiale în contextul negocierilor [3].
Obiectivul lucrării de față este examinarea rolului și
impactului emoțiilor, în calitate de aspect
interdependent și complementar al procesului cognitiv,
în contextul negocierilor.
Rolul, impactul și caracteristicile emoțiilor în
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procesul de negociere. Din perspectivă istorică,
cogniția și emoția au fost tratate drept aspecte separate.
Revoluția cognitivă, care a traversat științele sociale în
anii 1960, a scos în evidență rolul individului în
interacțiunea socială, fapt care a deschis calea pentru
studierea emoțiilor în interacțiuni și corelarea acestora
cu procese cognitive precum: luarea deciziilor,
memorarea și planificarea - specifice procesului de
negociere [4]. Astfel, cogniția și emoția reprezintă
aspecte ale psihologiei, care au o serie de caracteristici
comune și cu toate acestea servesc roluri
complementare. În esență, cogniția și emoția oferă
informații despre mediu și despre sine în interacțiune cu
mediul. Procesul de cunoaștere are loc nu doar prin
intermediul gândirii, dar și prin acțiuni și experiențe pe
care le resimțim în corpul fizic [5].
Faptul că emoțiile sunt generate cu precădere în
relațiile sociale de interdependență și putere, determină
ca negocierea să constituie un cadru potrivit pentru
analiza emoțiilor [6], inclusiv a rolului, impactului și
caracteristicilor acestora.
Impactul emoțiilor asupra procesului de negociere
însă, a fost tratat diferit de-a lungul timpului. O bună
perioadă de timp, acesta a fost ignorat, apoi
desconsiderat. Cercetări timpurii indică asupra faptului
că emoțiile au un efect negativ în negocieri,
împiedicând performanța și eficiența procesului.
Cercetări mai recente însă,recunosc natura complexă a
emoțiilor, astfel, Daniel L. Shapiro evidențiază faptul că
emoțiile manifestă atât influențe negative, cât și pozitive
asupra negocierilor [7]:
1) Influențe negative:
 Emoțiile pot sustrage atenția de la aspectele
esențiale ale negocierii.
 Exprimarea emoțiilor poate face negociatorii
vulnerabili la manipulare.
 Emoțiile pot afecta procesul de gândire, mai ales
în cazul presiunii de timp.
 Emoțiile pot lua controlul asupra negociatorilor.
2) Influențe pozitive:
 Conștientizarea emoțiilor poate contribui la
înțelegerea nevoilor și intereselor personale, dar și cele
ale omologilor.
 Prin intermediul emoțiilor, pot fi comunicate
informații importante despre sine, poziția în procesul de

negociere și modul în care vor să fie tratați negociatorii.
Recunoașterea complexității și impactului emoțiilor,
determină o serie de caracteristici ale acestora în
contextul negocierilor și anume: multifuncționalitatea,
multidimensionalitatea și dinamismul.
Utilizând analiza discursului, Bilyana Martinovsky
relevă aspectul multifuncțional al emoțiilor, care
contribuie la schimbările obiectivelor și strategiilor din
timpul negocierii. Potrivit ei, emoțiile pot funcționa în
calitate de [6]:
1) reacții psihologice;
2) „adaptări”la diferite niveluri de conștiință;
3) strategii cognitive și sociale deliberative.
Ținând cont de faptul că negocierea presupune o
relație de interdependență pentru atingerea scopurilor,
este relevantă abordarea emoțiilor atât din perspectiva
individului, cât și a impactului exprimării acestora
asupra partenerului de negociere, respectiv a relației
dintre negociatori. Astfel, pot fi distinse următoarele
funcții ale emoțiilor:
1) Intra-personală - generarea experiențelor
interioare, care afectează prestația individuală în
procesul de negociere.
2) Interpersonală
–
exprimarea
emoțiilor
individuale servește drept instrument de comunicare,
care influențează partenerul de negociere.
Din funcțiile menționate, au fost deduse două
dimensiuni afective ce caracterizează emoțiile în
contextul negocierilor:
1) Satisfacție –nemulțumire - se referă la aspectul
intra-personal și atingerea individuală a scopurilor.
2) Sine versus celălalt - cuprinde aspectul relațional
și interpersonal al negocierilor.
Satisfacție-nemulțumire. Apariția satisfacției sau a
nemulțumirii este, în primul rând, legată de progresul
individual al negociatorilor în atingerea scopurilor. În
urma evaluării cognitive a evoluției situației,
negociatorii generează experiența emoțională, exprimată
sub formă de satisfacție sau nemulțumire. Acest act
comunicativ influențează desfășurarea ulterioară a
negocierilor, dar și comportamentul omologilor, având
efect de stimulare sau descurajare pentru partenerul de
negociere De exemplu, în cazul demersurilor unuia din
negociatori sunt în detrimentul obiectivelor celuilalt, cel
din urmă va manifesta nemulțumire (sub forma furiei
sau a frustrării). Aceasta va reprezenta un semnal,
atenționând asupra nevoii de ajustare a atitudinii pentru
obținerea unui acord reciproc-avantajos. În acest caz,
emoțiile exprimate au rolul de a descuraja un anumit
comportament. În situația contrară, în care negociatorii
înregistrează progres în atingerea obiectivelor,
exprimarea emoțiilor de satisfacție servește drept
stimulent
pentru
continuarea
manifestării
comportamentului.
Mai mult, o serie de studii au arătat că negociatorii
care au ajuns la un acord reciproc-avantajos, au
manifestat un nivel mai ridicat de emoții pozitive în
procesul de negociere, comparativ cu negociatorii care
au ajuns în impas.
Sine versus celălalt. În timp ce emoțiile orientate
asupra sinelui (furia, frustrarea sau mândria)generează
un nivel scăzut de afiliere, crescând posibilitatea
conflictului și a dominării, emoțiile orientate asupra

celuilalt (regret, rușine, vinovăție sau sentimente de
familiaritate și respect)creează asociativitate și
solidaritate. Emoțiile legate de această dimensiune sunt,
de obicei, asociate cu eșecul sau succesul în dezvoltarea
unei relații interpersonale și au, în calitate de referință,
partenerul de negocieri,nu obiective individuale.
Această dimensiune oferă informații despre modul în
care un negociator percepe relația, stimulează sau
perturbă interdependența, semnalând în același timp
dacă o transgresie în relație este conștientizată și
determină intenția de schimbarea comportamentului.
Negocierile sunt procese dinamice cu perioade
alternative de concurență și cooperare. Astfel, s-a
demonstrat că emoțiile se modifică pe parcursul
negocierii, iar alternarea acestora are impact diferit în
diferite faze ale procesului de negociere (inițiere,
soluționare a problemelor, final) [6], fapt care
evidențiază dinamismului emoțiilor.
Specificul emoțiilor în negocieri este determinat de
anumite interese și scopuri pe care negociatorii le au
atunci când se angajează în proces. Daniel L. Shapiro
susține că emoțiile în negocieri sunt generate de 5
interese de bază:
1) Autonomie - dorința de a face propriile negocieri
și de a deține auto-controlul.
2) Apreciere – dorința de a fi recunoscut și valorat.
3) Afiliere – dorința de apartenență la un grup în
calitate de membru acceptat.
4) Rol – dorința de a avea un scop remarcabil.
5) Statut – dorința de a fi privit obiectiv și remarcat.
Ignorarea acestor interese în raport cu sine sau cu
celălalt negociator, tinde să genereze emoții negative
puternice, pe când considerarea acestora poate contribui
la crearea unui climat pozitiv pentru o negociere
orientată pe soluționarea problemelor.
În același timp, se remarcă alte 2 scopuri pe care le
urmăresc negociatorii și care au legătură cu emoțiile
experimentate în timpul negocierilor:
1) Satisfacție afectivă – satisfacția în privința
propriilor emoții experimentate în procesul de
negociere.
2) Satisfacție instrumentală – satisfacția în privința
gradului de realizare a cerințelor profesionale în raport
cu procesul de negociere.
Este remarcat faptul că gestionarea emoțiilor crește
posibilitatea atingerii acestor scopuri și succesul
negocierilornu se poate baza pe una dintre acestea, ci
depinde de realizarea ambelor [7].
Odată cu existența dovezilor empirice concludente
potrivit cărora emoțiile au un rol intra-personal și
interpersonal, afectând comportamentul și deciziile
negociatorilor și, în consecință, procesul și rezultatul
negocierii, intervine relevanța abilității de gestionare
eficientă a emoțiilor - inteligența emoțională. Acest
concept a fost popularizat de lucrarea, cu aceeași
denumire, scrisă de psihologul Daniel Goleman (1995).
Inteligența emoțională constă în capacitatea de a [9]:
 identifica emoțiile proprii și ale persoanelor cu
care interacționăm;
 înțelege modul în care emoțiile afectează
gândirea;
 utiliza cunoștințele pentru a maximiza rezultatele
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interacțiunii;
 gestiona productiv emoțiile prin temperarea sau
intensificarea acestora, în dependență de scopul urmărit.
Cercetările recente sugerează că negociatorii pot
îmbunătăți eficiența și eficacitatea unei negocieri prin
dezvoltarea capacității de a înțelege informația
comunicată de emoții - proprii și cele ale altora - și
prioritizarea exprimării emoțiilor care au un efect
pozitiv asupra negocierilor [8].
Concluzii. Emoțiile sunt inevitabile în procesul de
negociere, astfel, pe lângă analiza cognitivă a intereselor
concurente și dezvoltarea rațională a rezultatului cel mai
eficient, recunoașterea factorilor emoționali are un rol
esențial în înțelegerea, analiza, dar și practicarea
negocierilor.

Cercetarea rolului complex al emoțiilor relevă faptul
că acestea pot influența pozitiv sau negativ procesul de
negocieri. Mai mult, acestea îndeplinesc diferite funcții
și au influență intra-personală, afectând atitudinea
individuală și interpersonală, servind drept acte
comunicative de stimulare sau descurajarea partenerului
de negociere. Ținând cont de specificul negocierilor,
emoțiile nu sunt aspecte fixe, ci elemente dinamice, iar
alternarea acestora are impact diferit în diferite faze ale
procesului de negociere.
Luând în considerare faptul că eficacitatea
negocierilor depinde în mare măsură de abilitatea
negociatorilor de conștientizare și gestionarea emoțiilor,
importanța inteligenței emoționale este, fără îndoială,
imperativă.
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REZUMAT
Actualmente, noţiunea de etiologie şi patogeneză a disontogenezei adictive e foarte vastă, fiind abordată din punct
de vedere interdisciplinar: genetică, embrionologie, biochimie, neurofiziologie, psihiatrie, psihologie.
Realitatea severă a societății moderne declară tensiuni crescânde, tot mai evidente, în dezvoltarea dependențelor de
alcool, droguri și a altor forme ale adicției, precum și expansiunea continuă a pacienților din zona tulburărilor psihice
liminare, caracteristică psihiatriei de graniță – dintre normal și patologic.
Problemele de clasificare, profilaxie și psihoterapie a tulburărilor adictive de graniță, bazate pe o analiză
multilaterală în domeniul patologiilor psihice, constituie cel mai important compartiment al medicinii, criminologiei și
al științelor interdisciplinare conexe. Soluționarea științifică a acestei probleme ar contribui la depășirea "celei mai mari
crize cu care se confruntă societatea științifică contemporană - criza privind sistematizarea cunoștințelor umane și
asigurarea accesibilității acestora" [Miller, W. R., 1980].
Cuvinte-cheie: adicție, adictologie, substanță psihoactivă (SPA), dependență, dizontogeneză, nevroze, psihoze,
dezvoltare insuficientă, asincronică, deteriorată, deficitară, reținere în dezvoltarea psihică, dezabilitate mintală,
psihiatria de graniță, nucleară, organică etc.
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DISONTOGENY OF ADDICTIONS
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SUMMARY
Currently, the notion of etiology and pathogenesis of addictive dissontogenesis is very broad, being approached
from an interdisciplinary point of view: genetics, embryology, biochemistry, neurophysiology, psychiatry, psychology.
The severe reality of modern society declares ever-increasing increasing tensions in the development of alcohol,
drug and other forms of addiction, as well as the continuous expansion of patients in the area of limbic psychiatric
disorders characteristic of border psychiatry - between normal and pathological.
Problems of classification, prophylaxis, and psychotherapy of borderline addiction disorders, based on a multilateral
analysis of psychological pathologies, are the most important compartment of medicine, criminology and related
interdisciplinary sciences.
The scientific solution to this problem would help to overcome the "greatest crisis faced by contemporary scientific
society - the crisis on the systematization of human knowledge and the assurance of its accessibility" [Miller W. R.,
1980].
Key words: addiction, addiction, psychoactive substance (SPA), addiction, disontogenesis, neurosis, psychosis,
insufficient development, asynchronous, impaired, deficient, retention in psychic development, mental disability, border
psychiatry, nuclear, organic etc.
În engleză, „addict” este un cultism din lat.
„addictus”, participiul trecut al lui „addicere”, „a
dedica”. Prima consemnare este din anul 1520, dar
sensul modern de "toxicoman, dependent de droguri"
este din1909, cu referire la morfină. Engl. „addictio”,
din lat. addictionem, a avut iniţial sensul mai general de
„înclinaţie, apucătură", dar din 1906 s-a specializat pe
dependenţa de droguri (cu referire inițială la opiu). În
1979, dicţionarele franceze consemnează cuvântul
„addiction” ca pe un „cuvânt englez".
Addictologia, ca știință (studiul şi tratamentul
adicţiilor, dependenţelor fiziologice sau psihologice), a
apărut pentru prima dată la 20 octombrie 1999, când
Jurnalul Oficial al Franţei a recunoscut noua disciplină
de graniţă şi, implicit, diplomele viitorilor specialişti
(addictologii). Termenul a fost preluat imediat, cu
minime adaptări ortografice şi ortoepice, de toate
limbile de cultură (v. engl. addictology, sp. adictología,
rom. addictologie etc.)[15].
În limba română, adict şi adicţie au început să fie
folosite după 1989. ADÍCȚIE s. f. dependență față de un
drog, cu tendința creșterii progresive a dozelor. (< fr.

addiction) sursa: MDN '00 (2000). Pentru adictologie,
prima atestare este din 2007.
Abuzul și dependența de substanțe psihoactive
(adicțiile), constituie una din cele mai întâlnite și
controversate probleme de sănătate mentală în
Republica Moldova.
Adicția – adicțiile sunt afecțiuni psihice și fizice,
declanșate de consumul sporadic sau persistent a unei
substanțe psihoactive SPA (droguri, tutun, alcool) sau
de desfășurarea unei activități, cum ar fi jocurile de
noroc, care provoacă o plăcere temporară, însă pe
termen lung generează o dependență nocivă atât pentru
sănătatea persoanei afectate, cât și pentru viața ei
socială și profesională. În lipsa acelei substanțe,
persoana poate intră în sevraj (abstinența), stare
neplăcută care apare la întreruperea absolută sau relativă
a consumului unei SPA.
Clasificarea Internațională a Maladiilor plasează
addicțiile în grupul de tulburări mentale și de
comportament, în capitolul F1 - Tulburări (T) mentale
(M) şi comportamentale (C) datorate (D) utilizării (U)
de substanțe psihoactive:

Tabelul 1. Codurile clasificării Internaționale a dependențelor de SPA
F10 TMCDU alcoolului;
F15 TMCDU altor stimulante, inclusiv cafeina;
F11 TMCDU opioizilor;
F16 TMCDU halucinogenelor;
F12 TMCDU canabinoizilor;
F17 TMCDU tutunului;
F13 TMCDU sedativelor şi hipnoticelor;
F18 TMCDU solvenţilor volatili;
F14 TMCDU cocainei;
F19 TMCDU mai multor droguri sau altor SPA.
Conform DSM-IV și ICD 10, tulburările consumului
unui drog „ sbstance use disorders " includ: abuzul de
drog, efectele secundare ale unui medicament și
expunerea la un toxic. Termenul de substanță se poate

referi la un drog, la un medicament sau un toxic. DSMIV evidențiază 11 clase de astfel de substanțe: alcoolul,
amfetamina sau simpatomimeticele cu acțiune similară,
cofeina, canabisul, cocaina, substanțele halucinogene,
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inhalantele, nicotina, opiaceele, phencyclidina (PCP)
sau arylcyclohexylamina, sedativele, hipnoticele sau
anxioliticele. Acest bloc cuprinde o largă varietate de
tulburări care diferă în gravitate și formă clinică, dar
care toate pot fi puse pe seama folosirii uneia sau mai
multor substanțe psihoactive, existând posibilitatea de a

fi fost sau nu prescrise medical [1, 5]. Dependenta este o
boală cronică a creierului cauzând daune fizice și
psihice, fiind influențată de o serie de factori sanogeni,
constituționali, biologici, patofiziologici cu influență
nocivă determinativă asupra dezvoltării organismului în
ontogeneză.

Influențe sanogene – influențele mediului ecologic și social ca factor patologic
influențele mediului ecologic și social ca factor patologic
Factori (F) patogeni:
F constituționali, biologici, patofiziologici

F sociali și psihologici de personalitate
F ecologici, regionali climatici și geografici

Condiții favorizante dezvoltării adicției

Reacții anormale de personalitate

Stare
addictivă

CComportament
addictivaddic
tiv

SStare
nevroticăe
nevrotică

Dezvoltare
nevroticăzvol
tare
nevrotică

SStare
deviantăar
e
deviantă

CComportament
delicventpor
tament
delicvent

Addicția – dependența de substanțelor psihoactive, de comportamentor
psihoactive, de comportament

Influențele patogene, psihogene ale mediului psihologic educațional, socialediului
psihologic educațional, social

Figura 2. Factorii favorizanți în declanșarea adicției
Dizontogeneza este o tulburare a dezvoltării
organismului în orice stadiu de dezvoltare în
ontogeneză. Dizontogeneza psihică este o patologie a
dezvoltării psihice, cu schimbări consecutive
secvențiale, de ritm și tempou în procesul de maturizare
a funcțiilor mentale. În ştiinţa defectologică tradiţională,
psihiatrie, psihopedagogie etc., este întrebuinţat
ONTOGENÉZĂ
din
fr.
ontogénèse;
cuprinde
toate
transformările
de
dezvoltare
individu-ală
ale
organismului
vegetal, ani-mal sau uman din
momentul concepției (fecundației),
stadiului
embrionar,
până
la
realizarea formei definitive și
sfârșitul existenței sale. gr. on, ontos
„ființă,
existență”
+
genesis
„naștere”). Ontogenie (în psihologie)
– reprezintă dezvoltarea umană
individuală, totalitatea modificărilor
(morfologice,
fiziologice,
biochimice, etc.), de la concepere,
naștere până la sfârșitul vieții.

Dizontogeneza – constituie tulburarea dezvoltării organismului, care are
loc în orice etapă a ontogenezei dezvoltării umane. În dicționarul explicativ
al limbii române termenul ”dizontogeneză” are mai multe semnificații,
referitoare la dezvoltarea psihică umană, cum ar fi:
DISONTOGENÉZĂ s. f. tulburare a dezvoltării embrionare normale.
(< fr. dysontogenèse). DIS- (DIZ-) „dificil, anormal, greu, defectuos;
tulburare, dificultate, greutate”. s. f., perturbare morfologică sau metabolică
prenatală, cu substrat genetic sau nutrițional; DIS- (DIZ-~: ~ fonografie (v.
fono-1, v, -grafie), s. f., tulburare a limbajului verbal și scris; s. f.,
tulburare a dispoziției afective, caracterizată prin insatisfacție, tristețe
penibilă, iritabilitate, comportamente adidctive, antisociale, tulburări
de personalitate; ~frazie (v. -frazie), s. f., schizofazie; s. f., perturbare a
prceselor psihice, deformitate congenitală sau câștigată; ~morfofobie (v.
morfo-, v. -fobie), s. f., tulburare psihică obsesivă; s. f., tulburare a
dezvoltării embrionare, etc.

În psihiatria clinică, termenul "dizontogeneză" se
referă la întârzieri și distorsiuni ale dezvoltării psihice.
Grupul de tulburări, al adicțiilor psihice, reprezintă în
ansamblu conceptul comun de "retard/întârziere
mintală" incluzând stări patologice, caracterizate prin
insuficiență sau lipsă de inteligență. "Distorsiunile
dezvoltării psihice" includ stări care se disting prin
natura parțială și disociativă a dezvoltării funcțiilor
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termenul dizontogeneză, raportat la diferite disfuncţii,
abateri ale ontogenezei, care au loc în perioada
intrauterină şi postnatală timpurie, când sistemele
morfologice ale organismului n-au atins o maturitate
deplină, prin care se explică o anomalie a dezvoltării
[9].

mentale.
N.Y. Semago și M. M. Semago (2001), modificând
sistemul de clasificare a lui V.V. Lebedinsky (1985), au
introdus grupuri noi de tulburări, caracteristice
dizontogenezei psihice [10, Astfel, varietatea de
anomalii în dezvoltarea, a fost împărțită în patru clase
mari ale dizontogenezei psihice (vezi schema 3).
Conform opiniei autorilor N.Y. Semago și M. M.

Semago, în clasa I de dezvoltare insuficientă se înscriu
trei tipuri: 1. nedezvoltarea totală/dezabilitate mentală
ireversibilă, caracteristică oligofreniilor (deficiențelor
mintale), care nu ating normalitatea. 2. dezvoltarea
întârziată (reținerile în dezvoltarea psihică), care ating
într-o măsură mai mare sau mai mică normalitatea și 3.
dezvoltarea parțială a funcțiilor superioare mentale: a.
componenta regulatoare; b. verbală și logico-verbală; c.
de tip mixt. Spre deosebire de RDP, are loc lipsa
formării aspectelor psihice de bază. Asemenea copii nu
întrec la învățătură, nici nu ajung din urmă semenii lor,
într-o mică măsură, pot să compenseze pierderile avute
[13] .
Se știe, că orice influenţă patologică de lungă
durată asupra creierului, provocată de factorii
biologici şi sociali, în perioada de dezvoltare a lui,
poate conduce la variate disfuncţii psihice.
Manifestările acestor disfuncţii pot fi diferite după
etiologia lor, perioada în care s-au produs, localizarea,
nivelul de răspândire, lezare, perioada de acţiune[7].
Factorii biologici, sunt cauzați de deficienţele
dezvoltării creierului, ca urmare a lezării materialului

genetic (aberaţiile cromozomiale, mutaţiile genetice,
deficienţele ereditare ale schimbului de substanţe etc.),
infecțiile, intoxicațiile, traumatismele cerebrale la
naștere etc., interveniți în perioadele pre – și post –
natală
timpurie:
hidrocefaliile,
encefalopatiile,
epilepsiile, schizofreniile, horea reumatică, convulsiile
febrile, inflamaţiile maligne şi benigne etc.
Factorii
sociali
nepatologici,
caracteristici
anomaliilor de dezvoltare cauzați de depravarea
culturală – condiţiile nefavorabile de educaţie, care
creează un deficit informaţional considerabil în
perioadele timpurii de dezvoltare a experienţei
emoţionale ale copilului.
În factorii sociali patologici caracteristici
dereglărilor ontogenezei se include formarea patologică
a personalităţii – anomaliile emoţionale ale dezvoltării
sferei volitiv-emoţionale cu schimbări afective
rezistente în timp, disfuncţii vegetative, cauzate de
condiţiile nefavorabile îndelungate de educaţie, întărite
în rezultatul reacţiilor de protest, imitaţie, refuz, opoziţie
etc.: Lichko (Личко), 1973, 1977, 1979, 1991, 1985,
2010) [10].

2. dezvoltare întârziată, reținută forme:
a. constituțională; b. somatogenă; c. psihogenă;
c. cerebroorganică;
dezvoltare parțială
a funcțiilor
superioare
Figura 3: Tulburări, 3.
caracteristice
dizontogenezei
psihice
I. Dezvoltare
insufucuentă

II. Dezvoltare asincronică,
inegală: a. distorsionată,
combinarea severă a nedezvoltării
cu dezvoltarea accelerată și
deformată a unor funcții și
structuri psihice (cu tulburări
preponderente a componentelor afective de bază)

II. Dezvoltare asincronică
b. dizarmonică disparități în
dezvoltarea sferei emoționale și
volitive, îndeosebi în sfera psihică a
personalității. Cauze ereditare și
social dobândite. Dezvoltă accentuări
de caracter, tulburări de personalitate
psihopatii, comportamente antisociale

III.
Dezvoltare
deteriorată,
(degradare), intervenită după 1-3 ani de
maturizare normală, cauzată de factorii
somatogeni şi psihogeni: demență
1. nedezvoltare totală
(oligofrenii, deficiențe mentale)

Dezvoltare
normală

IV. Dezvoltare
deficitară, tulburări
severe ale unor sisteme de
analizatori: motori, auz, văz

Figura 3: Tulburări, caracteristice dizontogenezei psihice

Influențele
factorilor
sociali
nepatologici
(caracteristici anomaliilor de dezvoltare) și ale factorilor
sociali patologici, conduc la formarea treptată a
simptomelor clinice: stadiul inițial (pre-nevrotic, prepsihopatic); etapa de structurare; perioada de stabilizare
relativă a personalității patologice; patologiei

personalității (formarea unei dezvoltări nevrotice,
pathocaracterologice și patologice). Aceşti factori
determină modalitatea de bază a dizontogenezei psihice,
condiţionând lezarea primară mintală, intelectuală sau a
sferei locomotore, sau a analizatorilor de văz, auz, sau și
emoţionale, comportamentale etc.
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Tabelul 2. Sistematica clinică și patogenetică a stărilor de limită caracteristică adicției
Sursa: Rădulescu, (1999), Semke V.Y.a (2001), Valleur şi Matysiak, 2008 [4, 14, 6].
Factorii
Dinamica etapelor
etiologici
Pre-boală
acută
subacută
prelungit reziduală
ă
PsihoAnomalie
Reacții
Stări
DezvolPsihopatia de limită/graniță sau
de
genici
(reacții
nevrotice – nevrotice
tare nev- frontieră Tulburări (T) psihice greu de
emoțiopsihogenii: - subacute:
rotică,
clasificat nosologic având caracteristici atât
nale
și de șoc și de Depresivă
constitu- de la nevroze, cât și de la psihoze (T
comportasubșoc.
Paranoidă
țional
bordeline – stare pre-schizofrenică, prementale
(la persoa- Pseudocasituațiopsihoză). Patologia provine din interacțiunea
nediferenne armoni taconică;
nală
cu mediul. Apariția psihopatiei este
țiate, im- ce, accentu Forma de
influențată
de cauze psihogenice,
pulsive,
ate,
dizar protest
situaționale, reactive și neurotice. Factorii
reactive)
monice
biologici lipsesc.
personaliConstituReacții
Stări pre- DezvolPsihopatia nucleară - (constituțională),
tate
ționali
psihocaracpsihopatitare
transmisă prin moștenire sau apărută ca
dizarmobiologici,
teriologice;
ce și psi patocaurmare a lezării intrauterine a fătului (sub
de
per nică
Reacții
hopatice
racterioacțiunea factorilor de mediu), până la
Tulburări
sonalitate
psihopatice
logică
naștere.
de perso- Reacții
Exogeni
Stări
DezvolPsihopatia organică (mozaică) insuficinalitate
organici
nevropatice
nevropatare
ență cerebral-organică. Rolul factorilor
ereditare și
somatotice
patoloexterni depind de gradul gravidității anosociale
geni
gică
maliei. Scăderea nivelului intelectual.
În baza cercetărilor efectuate, argumentate de
materialele clinice și patogenetice, studiate în dinamica
pacienților observați, autorii Semke V.Ya., 1999, au
înaintat ipoteza despre relația dintre tulburările
psihice (retardări/întârzieri mentale ușoare, limitare) și
stările de dezvoltare ale adicției atât în stadiile
formării timpurii, cât și în dinamica clinică
ulterioară [14].
DSM-IV identifică o categorie largă de indivizi care
prezintă comportament antisocial, o populație foarte
eterogenă, cu o etiologie diversă. În conformitate cu
aceasta se obișnuiește să se facă o deosebire între
agresivitatea reactivă și agresivitatea instrumentală [5].
Agresivitatea reactivă este forma finală a
răspunsului
la
amenințare.
Agresivitatea
instrumentală este direcționată spre un anumit scop,
pentru realizarea unui anumit obiectiv, cum ar fi
obținerea
banilor
unui
alt
individ
sau
ridicarea/neglijarea statutului într-un grup. Majoritatea
formelor de comportament antisocial – furtul din
magazine, frauda, hoțiile, jafurile – sunt comportamente

instrumentale, direcționate către un scop. O problemă
majoră a sănătății mentale în sens global sunt
persoanele cu dublu diagnostic (de ex., schizofrenie +
dependență de canabis, tulburare bipolară + dependență
de alcool, tulburare anxiosdepresivă + dependență de
benzodiazepine). În funcție de geneză (rolul
predominant al factorilor constituțional-biologici,
psihogenici, exogeni-organici și somatogeni), de gradul
de severitate și durata simptomelor, se disting 4
grupuri de stări limită: nevrotic, pathocaracterologic,
nevropatic, psihopatic.
Nevrozele, termen psiho-medical „nevroză”,
”neurosis”, introdus de medicul scoțian William Cullen,
în 1749, semnifică, o boală a nervilor. În termeni
moderni, nevroza reprezintă o clasă de tulburări mintale
cauzate de expunerea la stres cronic sau conflicte
interpersonale și manifestate prin gânduri obsesive,
anxietate și instabilitate emoțională. Psihozele,
„psihoză”, termen introdus de medicul german Karl
Friedrich Canstatt, în 1841, semnifică boală a minții.

Tabelul 3. Diferența dintre nevroze și psihoze [Enechescu, Miller ,W. R., 1980:2,3]
Psihoze, maladii care nu se vindecă niciodată, se pot ameliora puțin,
Nevroze,
afecțiuni
psihice
vindecabile sau tranzitorii
prin medicație
Nevroze - tulburări mintale de
- boli psihice grave: schizofrenia, tulburarea bipolară (psihoza maniacocare pacientul este conștient. Durată depresivă), psihopatiile și sociopatiile (atitudine psihică și afectivă ostilă
de timp este variabilă, de câteva zile față de societate, în general). Dezorganizare generală a funcțiilor gândirii,
sau ani, după care pacientul revine la comportamentului, atitudinii, pe fondalul pierderii contactului cu realitatea.
starea anterioară apariției nevrozei.
Psihopații și sociopații pot fi infractori activi sau latenți, predispuși la
Tipologie: depresia, numită și violență, furturi, escrocherii, înșelăciuni, infracțiuni, crimă, având un dispreț
nevroza depresivă. (Există depresii total față de convenții sociale și legi. Sunt caracterizați prin lipsa empatiei, a
acute și cronice, care pot atinge o remușcărilor și a autocontrolului, oameni cu trăsături narcisiste sau egoiste,
intensitate psihotică, dar sunt grandomani, mincinoși, manipulatori, impulsivi, egocentrici, cu un
catalogate tot ca nevroze), nevroza comportament axat pe propriile lor dorințe, în dauna altor persoane. Au o
anxioasă; nevroza neuroastenică; charismă personală menită să cucerească bunăvoința celor cu care
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nevroza fobică, nevroza obsesivcompulsivă, nevroza isterică și
nevroza/ tulburarea de stres posttraumatic
Nevroticul este rațional, nu pierde
niciodată contactul cu realitatea;
Nevroticul
comunică,
se
exteriorizează, tulburarea sa fiind
complet
coerentă,
înțeleasă,
favorizând tratarea psihoterapeutică;
Nevroticului îi este frică de
ruperea contactului cu realitatea;
Limbajul
nevroticului
este
rațional, logic, intact, coerent;
Nevroticul poate să-și recunoască
problemele, să ceară ajutor, depășind
psihoterapeutic tulburarea.

interacționează. Folosesc mereu simulări și disimulări comporta- mentale
cameleonice. Au o uriașă nevoie de putere, de superioritate față de ceilalți,
de a controla cele din jur. Marii criminali din istorie, au fost diagnosticați cu
psihopatie sau sociopatie.
Psihoticul este irațional, neagă complet lumea exterioară, singur
construindu-și o lume proprie, ireală, imaginară, dominată de delir și
halucinații. Incapabil să deosebească realitatea de lumea imaginară
Pacientul nu poate fi înțeles de ceilalți. Se caracterizează prin
halucinații și iluzii vizuale, auditive sau olfactive, delir, comportament
dezorganizat, haotic, irațional.
Psihoticului îi este teamă că lumea proprie construită de el ar dispărea.
Limbajul psihoticului nu este clar în exprimare, devine dezorganizat,
haotic, delirant, fără a urmări un fir logic.
Psihoticul nu conștientizează problema, considerându-se perfect sănă
tos. Ameliorarea bolii incită administrări medicamentoase frecvente, pentru
a păstra o umbră de normalitate în atitudine și comportament.

Adeseori adicția sau devianța și delicvența juvenilă
este etichetată sub diverse denumiri: copii cu tulburări
de comportament (termen medical), tineri inadaptaţi
(termen sociologic), „copii problemă” (termen psihopedagogic), minori delicvenţi (termen juridic). Toţi

aceşti termeni se referă la minori, care, într-un fel sau
altul au ajuns în conflict cu normele morale şi juridice
valabile pentru comunitatea în care trăiesc.
Există mai multe căi spre un comportament
antisocial.

Tabelul 4. Modele de psihopatie addictive antisociale[8, 12, 16]
Modelul bifactorial al psihopatiei
Modelul trifactorial al psihopatiei
1 Înșelătorie, șarm superficial
Factorul 1: 1 Discurs înșelător/ șarm superficial; Itemii
2 Percepție exagerată a propriei interperson 2 Percep ție exagerată a propriei valori
Itemii
valori;
interperali arogant 4. Mincinos patologic
4. Mincinos patologic;
5. Șiret, manipulativ
sonal/
și înșelător
5. Șiret, manipulativ; 6 Lipsa
afectiv
6 Lipsa sentimentelor de remușcare
sentimentelor de remușcare, de Experiența
vinovăție;
afectivă
vinovăție; 7 Afect superficial;
7 Afect superficial;
deficitară
8. Nemilos /lipsa empatiei;
8. Nemilos /lipsa empatiei;
16
Eșec
în
acceptarea
16 Eșec în acceptarea responsabilității
responsabilității faptelor sale.
faptelor sale.
Factorul 2:
Itemii stil
de
viață
impulsiv/
antisocial

Itemi care
nu
se
încadrează
în nici unul
din factori

3 Nevoia de stimulare/înclinație spre
plictis;
9 Stil de viață parazitar;
10 Control comportamental deficitar;
12
Probleme
comportamentale
precoce;
13 Lipsa obiectivelor realiste pe
termen lung;
14. Impulsivitate
15. Iresponsabilitate;
18. Delicvență juvenilă;
19 Revocarea eliberării condiționate.
11 Promiscuitate în comportamentul
sexual
17 Multiple legături amoroase de
scurtă durată
20 Criminalitate multiplă

Studii longitudinale au arătat că în timp ce
agresivitatea instrumentală, dar nu și cea reactivă, lasă
să se prevadă delincvența de mai târziu, nivelurile

Itemii
impulsiv și
irespon
sabi

Itemi care
nu
se
încadrează
în nici un
factor

3 Nevoia de stimula re/înclinație spre
plictis; 9 Stil de viață parazitar;
13 Lipsa scopului real pe termen lung
14. Impulsivitate
15. Iresponsabilitate
10 Control comportamental deficitar
11 Promis-cuitate în comportamentul sexual
12 Probleme comportamentale precoce
17 Multiple legături amoroase de scurtă
durată
18. Delicvență juvenilă
19 Revoca-rea eliberării condiționate
20 Criminalitate multiplă

ridicate de agresivitate reactivă slăbesc de fapt legătura
dintre agresivitatea instrumentală și delincvența de mai
târziu
[15].
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Tabelul 5. Modele de psihopatie adictive antisociale [Рустанович, А.В.; Шамрей, 2001, 12]
Structura trifactorială a APSD
Itemii nemilos și rece
Itemii 2 referitori la narcisism
Itemii referitori la impulsivitate
3. Preocupat de activități școlare V
5. Sentimente superficiale
1. Dă vina pe alții pentru greșeli
7. Își ține promisiunile
8. Se laudă excesiv
4. Acționează fără să se gândească
12. Se simte om sau vinovat
10. Se folosește de alții VI
9. Se plictisește ușor
18.
Preocupat
de sentimentele 11. Îi tachinează pe ceilalți
13. Se implică în activități riscante
celorlalți V
19. Nu-și arată emoțiile
14. Poate avea șarm, dar pare 17. Nu-și face planuri de viitor
nesincer VI
20. Își menține aceiași prieteni VI
15. Se supără când e corectat
16. Se crede mai bun ca alții
* Nota: Itemul: 2 (Se angajează în activități ilegale); Itemul V sunt punctați invers. Itemul VI (Minte cu ușurință și
cu pricepere) nu se încadrează în niciunul din factori.
Adicţiile, se plasează între graniţa dintre
patologie (domeniul medical şi psihologic) şi devianţă
(domeniul sociologiei devianţei, criminalității etc.).
Pentru explicarea lor este nevoie de o perspectivă
integratoare, transcendentă, care să înglobeze toate cele
trei dimensiuni care explică fiinţa umană în toată
complexitatea ei: biologie, psihiatrie, psihologie
(caracterul patologic) şi sociologie (caracterul deviant),
deoarece numai în acest mod putem surprinde toate
cauzele, influenţele, efectele care pot determina
comportamentul adictiv, neputând face abstracţie de la
nimic: luând în considerație și caracteristicile specifice
individuale ale individului și caracteristicile mediului
apropiat de dezvoltare. Așadar, psihopatia este o
tulburare emoțională care, daca se dezvoltă la forma sa
completă, expune individul la riscul de a prezenta în
repetate rânduri un comportament antisocial extrem.
Adicţia, dependenţa de ceva, cauzează patologia,
continuând cu devianța sau delicvența, având un punct
comun - starea de anormalitate. Patologia sau devianţa

poate cauza fenomenul adicţiei, în cazul în care există o
boală sau un factor genetic care ar predispune individul
la acest sindrom, sau în cazul devianţei prin asocierea
individului cu grupuri sau culturi care îl pot influenţa
sau atrage în sfera adicţiei cum ar fi: consumul de
droguri, de alcool, gambling etc.[6]
Miller W. R., a argumentat prin cecetările sale,
faptul că adicţia nu este doar o problemă socială sau
morală, sau infracţională. Este o problemă cerebrală.
“Multe comportamente antrenate de adicţie sunt
probleme reale şi, câteodată, acte infracţionale. Însă
boala are legătură cu creierul, nu cu drogurile. Are
la bază neurologia, nu acţiunile externe”. “Mai simplu
spus, adicţia nu este o alegere. Comportamentele
addictive sunt manifestări ale bolii creierului, nu o
cauză” [3] Noua definiţie descrie adicţia drept o boală
primară, pe fondalul căreia, sub acțiunea factorilor
sociali favorizanți interveniți, s-ar dezvolta patologiile
psihice.
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