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Rezumat: Articolul perzintă o informaţie de sinteză a oportunităţilor şi
punctelor slabe ale relaţiilor dintre Uniunea Europeană şi Republica
Moldova. Sunt prezentate aspecte istorice ale valorilor europene şi ale
conceptului de comunitate. Autorul a trecut în revistă şi cele mai
semnificative evenimente realizate în cadrul parteneriatului şi colaborării
dintre UE şi Republica Moldova în perioada ultimilor 20 de ani.
Cuvinte cheie: Uniunea Europeană, integrare europeană, parteneriat
Abstract: The article presents a summary of the information
opportunities and weaknesses of relations between the EU and Moldova.
They are presented historical aspects of European values and the concept of
community. The author reviewed and the most significant events The
Partnership and Cooperation between the EU and Moldova during the past
20 years.
Keywords: European Union, European integration, partnership
Ce este europa? Europa este casa în care locuiesc mai multe comunităţi
de ţări din care parţial facem parte şi noi . Este unul din cele şapte
continente, iar după mărime este una dintre cele mai mici continente.Însăşi
importanţa Europei poate fi definită doar prin cîteva cuvinte, aparţinîndu-i
cunoscutului Charles de Gaulle :,,Este Europa, de la Atlanticla Urali, care
va decide soarta lumii”.
Europa, în parţial Grecia Antică, care este locul naşterii culturii vestice,
sa manifestat cu o politică mondială predominantă pe toată perioada
istorică. Ideea europeană cunoaşte în evoluţia ei o permanentă
metamorfoză, ea se modifică în funcţie de experienţele şi evenimentele pe
care le traiesc locuitorii ei şi este una dintre cele mai mari forţe de pe arena
internaţională care are influenţă asupra deciziilor strategice internaţionale şi
care poate oferi răspunsuri de valoare la provocări globale.
Concepţia de integrare europeană, îşi are originea într-o serie de
dezbateri şi proiecte mai vechi, dintre care unele au prins viaţă, prin
transformarea lor, într-o formă sau alta în practică. Încă în 1306, Dante
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considera că singurul mijloc de a construi Europa este de a avea un împărat
deasupra celorlalţi suverani. Napoleon ,,suveranul Europei”, a realizat poate
aceste viziuni de unificare însă contra voinţelor popoarelor europene şi prin
cuceriri. Pe parcursul istoriei au fost mai multe idei şi păreri despre cum ar
trebui să se consolideze Europa. Italianul Mazzini, considera ca marea
federaţie europeană va trebui să reunească într-o singură asociaţie toate
familiile lumii vechi. Francezul Victor Hugo, propunea unificarea Europei
bazată pe votul universal, cind toate naţiunile continentului, fără a pierde
calităţile distincte şi individualitatea glorioasă, se vor contopi într-o
unitatesuperioară şi vor construi o faternitate europeană. Concepţia creării
unei organizaţii continentale capabile să depăşească antagonismele
naţionale şi să orienteze ţările europene spre procesul de integrare
comunitară samaterializat prin iniţiativa lui Altiero Spinelli şi Jean Monet.
În anul 1951 pentru prima dată apare noţiunea de Uniune Euripeană ca
rezultat al unor acţiuni de cooperare, iar în anul 1957 şase ţări au format o
uniune Comunitatea Europeană ( Belgia, Germania, Franţa, Italia,
Luxemburg şi Olanda). Comunitatea Europeană în anul 1993 devine
Uniunea Europeană sau prescurtat U.E. constituind deja 15 state. Scopul
acesei uniuni este o bună colaborare şi înţelegere între membre, să se
respecte libertatea şi independenţa tuturor popoarelor care o alcătuiesc. În
prezent uniunea Europeană este familia a 25 de state. Treptat Europa devine
o cumunitate de state ce cultivă un set de valori comune şi un ideal politic,
acestea fiind reprezentatede mottou-l Uniunii Europene:,, Unită în
diversitate!”, semnificînd faptul că populaţia europeană este unită,
promovează pacea, prosperitatea, diversitatea culturii, tradiţiilor şi limbii.
Cetăţenii Republicii Moldova împărtăşesc toate valorile care au efecte
pozitive asupra ridicării nevelului de viaţă a cetăţenilor, astfel valorile
Europene sunt un îndemn spre o viaţă mai bună. În aceste consecinţe
tendinţa de a fi în pas cu comunitatea europeană s-a trezit în inimile
moldovenilor încă în anul 1994 prin semnarea unui acord de Parteneriat şi
Cooperare pe domeniile politice, comerciale, economice, juridice şi cultural
ştiinţifice.
Tabelul 1 Analiza SWOT a colaborării UE-RM
Puncte forte
Puncte slabe
Avantaje
Dezavantaje
Asistenţa spre susţinerea
Migraţia forţei de muncă
implementării mai multor reforme
Folosirea resurselor drept surse
importante
eftine
Fonduri substanţiale
Lipsa de protecţie a pieţei
Facilitatea Investiţională de
autohtone
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Vecinătate
Oportunităţi
Ameninţări
Relaţii
Acceptarea solicitanţilor de azil
Proiecte
Mărirea datoriei de stat
Granturi
Limitarea cotelor de comerţ
Sursa: elaborată de autor
Aspecte reale ale parteneriatului şi cooperării cetăţenii le-au simţit abea
în anul 2014 cîn a fost semnat Acordul de Asociere al Republicii Moldova
cu Uniunea Europeană. Cu toate că în perioada celor 20 de ani ţara noastră
a senat cu comunitatea europeană mai multe acorduri de asociere, printre
care memebrul cu drepturi depline al Comunităţii Energetice Europene în
2010; aderarea la Spaţiul Aerian Comun în 2012; Acordul pentru Zona de
liber schimb aprofundat şi cuprinzător în 2013; eliminarea vizelor de intrare
pe teritoriul Uniunii Europene în anul 2014 a devenit pentru cetăţenii
Republicii Modova cel mai efectiv acord negociat. În rezultatul studierii
punctelor forte şi punctelor slabe am prezentat analiza SWOT a
colaborăriiUE-RM
Aceste elemente provoacă statele vecine să devină membre.Este
prestigios ca să fii ţară membră a Uniunii Europene, însă deloc uşor să
atingi acest scop. Dar, întrucît ţara noastră este deprinsă săînvingă tot felul
de greutăţi, să sperăm că şi problemele integrării în spaţiul european vor fi
soluţionaţi cu succes, ţinînd cont şi de faptul că primii paşi au fost deja
făcuţi. Luînd în consideraţie că Republica Moldova prezintă totuşi o valoare
pentru Europa, din mai multe puncte de vedere, cultural, social,
politic,geografic şi poate mai puţin economic, rămîne doar de aşteptat şi de
sperat la un viitor mai bun.
Bibliografie
1.
http://eeas.europa.eu/delegations/moldova/eu_moldova/index_ro
.htm
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https://ro.wikipedia.org/wiki/Rela%C8%9Biile_dintre_Republic
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FENOMENUL IMIGRAŢIEI ÎN CONTEXTUL NOILOR
SCHIMBĂRI GEOPOLITICE CONTEMPORANE
THE IMMIGRATION PHENOMENON IN THE CONTEXT OF
CONTEMPORARY GEOPOLITICAL CHANGES
Cristina Ceban – dr.conf. univ. USEM.
Botnarenco Ion – student anul II, facultatea de drept USEM.
Summary: The immigration phenomenon has not stopped in time, but
has changed and acquired new forms.In recent years, the European Union,
immigration flows have increased in terms of both number and intensity.
For effective management of this phenomenon, the European Union aims to
develop a common policy on immigration in the integration of immigrants,
combating and preventing illegal immigration and external border control.
Rezumat: Fenomenul imigraţiei nu a încetat în timp dar a înregistrat
schimbări şi a căpătat noi forme. În ultimii ani, pe teritoriul Uniunii
Europene, fluxurile migratorii au crescut atât sub aspectul numărului cât şi a
intensităţii. Pentru o gestionare eficientă a acestui fenomen, Uniunea
Europeană urmăreşte elaborarea unei politici comune în domeniul imigraţiei
în ce priveşte integrarea imigranţilor, combaterea şi prevenirea migraţiei
ilegale cât şi controlul frontierelor externe.
Unul dintre cele mai importante drepturi ale omului este libertatea de
deplasare. Acest fenomen, trebuie perceput ca un element normal şi
structural al oricărei societăţi care dea lungul evoluţiei sale a reprezentat
întotdeauna o provocare, atât din punct de vedere conceptual, cât şi din
punctul de vedere al relaţiilor sociale, economice, politice, care o formează.
Dreptul de a se deplasa a fost recunoscut la nivel mondial, prin
adoptarea Declaraţiei Universale a Drepturilor Omului în 1949 de către
ONU. Acest fenomen trebuie privit ca un element normal şi structural al
societăţii omeneşti de-a lungul istoriei. Astfel Declaraţia stipulează în
Articolul 13 următoarele: „Oricine are dreptul să se deplaseze liber şi săşi
stabilească reşedinţa pe teritoriul oricărui stat” şi „Oricine are dreptul să
părăsească o ţară, inclusiv cea de origine, şi să se întoarcă în ţara sa”. [1]
Necesitate de strămutare permanentă spre anumite destinaţii, îşi are
originea într-o o serie de factori existenţi într-o anumită regiune, care
cuprind diverse segmente culturale,sociale economice cât şi politice.
Astfel printre cauzele de bază ale strămutărilor permanente enumerăm:
[2]
- Regimul totalitar sau autoritar;
- Conflictele armate;
7

- Nivelul scăzut de trai, subnutriţia, lipsa asistenţei medicale;
- Încălcarea drepturilor omului;
- Rata mare a şomajului;
- Proliferarea corupţiei etc.
În contextul acestor cauze este şi situaţia imigranţilor cât şi refugiaţilor
din Orientul Mijlociu care la etapa actuală au asaltat teritoriul Uniunii
Europene pe un termen nedeterminat.
La etapa actuală Uniunea Europeană se confruntă cu o serie de
probleme privind soluţionarea crizei imigranţilor (refugiaţilor) în care s-a
pomenit. De altfel, gravitatea acestei crize este susţinută şi de politicieni, o
serie de cercetători, formatori de opinii publice, care o califică ca fiind cea
mai gravă cu care s-a confruntat Europa după cel de-Al Doilea Război
Mondial.
Deşi începutul imigrărilor ilegale se identifică cu perioada anilor 2007
şi 2011,când un mare număr de emigranţi fără acte legale, proveniţi din
Orientul Mijlociu, Africa şi Asia de Sud, au trecut fraudulos frontierele
dintre Turcia şi Grecia, obligând Agenţia Europeană pentru Gestionarea
Cooperării Operative la Frontierele Externe ale Statelor Membre ale
Uniunii Europene (FRONTEX) să întărească controlul la graniţe.[3]
Însă un moment important, când criza a început să fie percepută în
întreaga sa dimensiune istorică l-a constituit aprilie 2015, când cel puţin 5
vapoare având la bord circa două mii de imigranţi s-au scufundat în Marea
Mediterană, incident care s-a soldat cu peste 1.200 de victime. [4]
Numai în perioada aprilie – iulie 2015, circa 250.000 de imigranţi
ilegali din afara Europei au sosit pe continentul european de la începutul
anului 2015, situaţie ce a creat o criză umanitară fără precedent.[5]
O bună parte dintre aceşti refugiaţi provin din zone de conflict, precum
Siria sau Afganistan, dar majoritatea din locurile populate ale Africii de
Nord, cu speranţa de a găsi un trai mai bun în Uniunea Europeană.
Cel mai sângeros traseu de imigrare pentru imigranţi în ultima perioadă
spre Grecia şi Italia este Marea Mediterană. În timp ce în Grecia şi Italia
sosesc de obicei imigranţi clandestini proveniţi din afara Europei.
La moment Germania se confruntă, la rândul ei, cu un val masiv de
refugiaţi care traversează ţările balcanice (Macedonia, Serbia Croaţia). O
altă rută, folosită în special de cetăţeni sirieni şi afgani, este traversarea
Turciei şi apoi a unei porţiuni din Marea Egee către insulele greceşti. [6]
Peste 2.300 de persoane au murit în anul 2015 încercand să ajungă în
Europa la bordul unor ambarcaţiuni, potrivit Organizaţiei Internaţionale
pentru Migraţii (OIM). [7]
La fel potrivit (OIM), de la începutul anului 2015 în jur de 560.000 de
migranţi şi refugiaţi au sosit în Grecia pe mare, din totalul de peste 700.000
ajunşi în Europa după ce au traversat Mediterana. Un bilanţ al OIM arată că
8

peste 3.200 de migranţi, printre care mulţi copii,şi-au pierdut viaţa în timpul
unor astfel de traversări. [8]
Începutul lui iunie 2015 numărul imigranţilor care încearcă să ajungă în
Europa prin Grecia este cu 500% mai mare ca în 2014, anunţă Agenţia
Europeană pentru Frontiere Externe (Frontex), în principal din cauza unui
aflux de sirieni care traversează prin Turcia. [9]
Pentru a preveni un colaps necotrolabil de imigranţi şi refugiaţi la data
de 17 iunie 2015 Ungaria îşi închide frontiera cu Serbia, care nu este stat
membru al Uniunii Europene, iar spre sfârşitul lunii iulie începe să
construiască o barieră de-a lungul graniţei ,,mai exact un gard de sârmă
ghimpată” la frontiera cu Serbia, pe o distanţă de 175 de kilometri, totodată
are loc şi construirea unor centre speciale necesare cazării imigranţilor
pentru care Guvernul Ungariei în total a alocat 22,2 miliarde de forinţi (71,8
milioane de euro). [10]
Potrivit lui Janos Lazar, şeful de cabinet al premierului Viktor Orban
,,Gardul construit la frontiera cu Serbia este o măsura temporară, luată
împotriva migraţiei ilegale şi contrabandei, dar nu şi impotriva refugiatilor
politici”.[11]
În urma acţiunilor nechibzuite ale autorităţilor Ungare liderii Uniunii
Europene la data de 20 iulie 2015 convin să accepte în regim voluntar
32.256 de imigranţi din Italia şi Grecia, mai puţin decat cei 40.000 iniţial
propuşi. [12]
Totuşi fiind un număr insuficient pentru diminuare fluxului de
imigranţi care erau hotărâţi să ajungă în una din ţările Uniunii Europene.
Itinerarul sensibil al valului de imigranţi devin frontierele statelor:
Grecia, Italia, Spania, Macedonia, Serbia, Ungaria, Turcia care suportă
cheltuieli mari pentru a menţine situaţia sub control.
Din analiza cronologică a acţiunilor liderilor Europeni se pare că
problema imigraţiei extracomunitare, în contextul în care mii de oameni
continua zilnic să traverseze Marea Mediterana, riscă să genereze efecte
majore de ordin economic şi social, generând în spaţiul comunitar de cele
mai multe ori reacţii negative.
Sutele de mii de imigranţi ilegali proveniţi din Africa, Orientul
Mijlociu şi Asia au început să pună o mare presiune pe bugetele naţionalea
a unor state, ca: Italia, Grecia, Germania, Austria şi Ungaria.
Acest anunţ pentru prima dată este expus de către Preşedintele
Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker la data de 27 octombrie 2015 în
cadrul Parlamentului European prin care susţinea că: normele de deficit
bugetar pot fi relaxate pentru guvernele care cheltuiesc bani pentru refugiaţi
fiind cunoscut faptul că în conformitate cu normele UE, statele membre
trebuie să ţină deficitele bugetare sub 3% din PIB. În timpul discursului său
Jean-Claude Juncker a mai adăugat că ,,vom fi în măsură să luăm în vedere
costurile generate de politica pentru refugiaţi, mai mult decât am făcut-o
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până acum”. La fel el susţine că ,,dacă o ţară face un efort imens, ar trebui
să existe o înţelegere proporţională cu ceea ce a făcut”, precizând că aceste
estimări vor fi făcute pentru fiecare ţară. Preşedintele Comisiei, de
asemenea, a spus că în cazul în care o ţară nu poate dovedi că este afectată
de costurile destinate refugiaţilor, nu va fi eligibilă pentru derogare. [13]
Preşedintele Comisiei Europene a solicitat statelor membre,
Parlamentului European, Băncii Europene de Investiţii (BEI) să se
gândească la modalităţi de finanţare suplimentară pentru a găsi banii de care
,,avem nevoie pentru a face faţă crizei”. El a spus că bugetul UE este
limitat, iar Comisia a accesat deja toate fondurile de urgenţă disponibile.
,,Bugetul Uiniunii Europene este prea mic pentru a face faţă problemelor cu
care ne confruntăm”, a spus el. [14]
Peste un milion de refugiati si migranti au ajuns in Europa pe mare in
2015, anunta Inaltul Comisariat ONU pentru Refugiati (UNHCR). Peste
80% dintre cele 1.000.573 de persoane au sosit in Grecia, majoritatea pe
Insula Lesbos, precizeaza UNHCR. Aproximativ 844.000 de persoane au
venit in Grecia din Turcia vecina. Cele mai multe dintre celelalte persoane peste 150.000 - au traversat Mediterana din Libia in Italia. [15]
Traficanţii de persoane au obţinut un profit de cel puţin un miliard de
dolari (910 milioane de euro), a declarat William Lacy Swing, directorul
OIM. [16]
De la începutul anului 2016 valul de migranţi care vine în Uniunea
Europeana, din Turcia spre Grecia, dă semne ca a încetinit simţitor.
Conform Organizaţiei Internaţionale a Migraţiei, numarul celor care
încearca să ajungă în Occident pe aceasta ruta a scazut de la un vârf de
1.500 de migranţi la aproximativ 300 pe zi. [17]
Aceasta se datorează acordurilor semnate dintre Turcia şi Uniunea
Europeană prin care Turcia a propus, la începutul lunii martie 2016, să
preia toţi migranţii care au ajuns pe insulele elene după intrarea în
vigoare a acordului, în schimbul unui ajutor de şase miliarde de euro. În
baza planului, UE va primi câte un refugiat direct din Turcia pentru
fiecare sirian luat de Ankara de pe insulele elene din Marea Egee. De
asemenea, Turcia vrea accelerarea procesului de aderare la UE şi
ridicarea vizelor în luna iunie, mai devreme decât era prevăzut.
O altă problemă cu care se confruntă Uniunea Europeană apărută spre
sfârşitul anului 2015 şi care provoacă tensiuni continuie între statele
membre UE este manifestarea negativă a ţărilor faţă de cotele obligatorii cu
privire la primirea refugiaţilor într-un anumit numar stabilit contrar voinţei
lor.
Standarde de azil comune sunt importante, dar nu sunt suficiente pentru
a face faţă crizei actuale a migranţilor, afirmă preşedintele Comisiei
Europene Jean Claude-Juncker în primul său discurs despre ,,starea
Uniunii”, îndemnând la cote "obligatorii" de distribuire între statele UE.
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Poziţia UE în ceea ce priveşte criza refugiaţilor/imigranţilor este că aceştia
ar trebui integraţi, iar ţările spaţiului comunitar trebuie să îşi asume primirea
lor în baza unor cote repartizate pe ţări. [18]
În acest sens, CE a propus mecanisme de repartizare a refugiaţilor prin
impunerea de cote obligatorii. Un prim pas a fost propus de CE, la 13 mai
2015, şi prevedea repartizarea a 20.000 de refugiaţi între statele UE, în
funcţie de criterii precum PIB-ul fiecărei ţări, populaţia ei, rata şomajului şi
numărul de refugiaţi deja găzduiţi. Germania urma astfel să preia 18,42%
dintre refugiaţi, Franţa — 14,17%, Italia — 11,84%, Spania — 10%, Suedia
— 3%, iar România — 4,26%, adică 1.023 de refugiaţi. La Consiliul
european de vară din 25-26 iunie 2015, statele membre au respins
impunerea de cote obligatorii, convenind asupra unor cote voluntare care să
atingă cifra de 40.000 de persoane pe parcursul următorilor doi ani. [19]
Potrivit noilor cote stabilite prin a doua propunere de redistribuire a
refugiaţilor, care menţine cotele obligatorii şi măreşte numărul de persoane
care ar urma să fie primiţi de statele membre în următorii doi ani, la
160.000, Germania ar urma să primească 31.443 refugiaţi (26,2% dintre cei
120.000 de noi refugiaţi), Franţa — 24.031 (20%), Spania — 14.931
(12,4%). România ar urma să preia 4.646 de refugiaţi din Italia, Grecia şi
Ungaria. În timp ce Uniunea Europeană, prin intermediul instituţiilor sale,
Comisia europeană şi Parlamentul European, susţine repartizarea
refugiaţilor în baza cotelor obligatorii, în rândul statelor membre opiniile
sunt împărţite. Încă de la propunerea anterioară a CE privind cotele
obligatorii, din 13 mai 2015, statele membre s-au pronunţat pentru
acceptarea cotelor obligatorii sau împotriva lor. [20]
După cea de-a doua propunere a CE, din 9 septembrie 2015, unele ţări
şi-au schimbat poziţia, manifestându-şi susţinerea faţă de noua repartizare,
în timp ce alte state şi-au menţinut poziţia de contestare a cotelor
obligatorii. Încă de la început, Italia, Grecia şi Germania au exprimat un
punct de vedere favorabil cotelor obligatorii de refugiaţi/imigranţi,
menţinându-şi punctul de vedere şi după propunerea CE din 9 septembrie
2015. În ceea ce priveşte Franţa, imediat după propunerea CE din 13 mai
2015, aceasta s-a pronunţat împotriva impunerii cotelor de la nivelul UE.
Ulterior însă şi-a nuanţat poziţia, propunând alături de Germania, crearea
unui ,,mecanism permanent şi obligatoriu” de repartizare a refugiaţilor în
cadrul UE. Cehia, Polonia, Slovacia, România, Ungaria, Bulgaria, Slovenia,
Lituania, Estonia, Marea Britanie, Spania, Portugalia, Danemarca, Finlanda
sunt statele UE care s-au pronunţat împotriva cotelor obligatorii, propuse de
CE, la 13 mai 2015. [21]
Dintre acestea, Spania şi Polonia şi-au modificat sau şi-au nuanţat
punctul de vedere, după propunerea CE, din 9 septembrie 2015. România,
Marea Britanie, Slovacia, Cehia, Danemarca, Finlanda şi-au menţinut
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punctele de vedere anunţate iniţial, iar celelalte state încă nu au afişat o
poziţie referitoare la noile cote propuse. [22]
Astfel, la 9 septembrie 2015, Guvernul spaniol a anunţat că acceptă
cota de 14.931 de refugiaţi propusă de CE, deşi la prima repartizare de cote,
Spania nu oferise decât 1.300 de locuri, în condiţiile în care CE îi ceruse să
găzduiască 4.288 de persoane. [23]
Deşi după prima propunere a CE, Polonia a respins cotele obligatorii,
susţinând că nu poate primi mai mult de 2.000 de refugiaţi în următorii doi
ani, la 13 septembrie 2015, a anunţat că ar putea majora numărul lor, dacă
UE va respecta o serie de condiţii: securizarea frontierelor externe de către
UE; separarea imigranţilor economici de refugiaţi; posibilitatea ca Polonia
să participe la verificarea refugiaţilor pe care îi va prelua. [24]
În ceea ce priveşte Marea Britanie, aceasta a respins de la început ideea
impunerii unor cote pentru primirea refugiaţilor. La 9 septembrie 2015,
premierul britanic David Cameron a confirmat că Marea Britanie refuză să
participe la cotele de refugiaţi impuse statelor din UE. Dacă propunerea CE
va fi acceptată de Consiliul european şi Consiliul UE, Marea Britanie, dar şi
Irlanda şi Danemarca pot refuza cotele obligatorii, întrucât tratatele
europene le permit aplicarea opţională a actelor comunitare din domeniul
Justiţie şi Afaceri Interne. Cu toate acestea, la 7 septembrie 2015, premierul
britanic s-a angajat să primească voluntar 20.000 de refugiaţi în cinci ani.
[25]
Şi Danemarca a anunţat, la 11 septembrie, că va refuza să ia parte la
sistemul cotelor obligatorii pentru cei 160.000 de refugiaţi, propus de CE, la
9 septembrie 2015.
Irlanda, cel de-al treilea stat care poate să refuze cotele impuse de UE, a
anunţat, la 10 septembrie 2015, că a acceptat să se alăture voluntar planului
de primire a refugiaţilor propus de CE, acceptând încă 2.900 de refugiaţi.
La rândul său, România şi-a menţinut punctul de vedere iniţial de
respingere a cotelor obligatorii. Astfel, la 10 septembrie 2015, preşedintele
Klaus Iohannis şi-a exprimat nemulţumirea faţă de propunerea CE privind
cei 160.000 de refugiaţi, precizând că mandatul ministrului de Interne la
Consiliul JAI, din 14 septembrie, este ,,să nu declare adeziunea României
pentru cotele obligatorii de imigranţi”. La 7 septembrie 2015, înainte de
noua repartizare a CE, preşedintele României se pronunţa pentru cotele
voluntare de refugiaţi şi anunţa că România poate primi în total un număr
de 1.785 de refugiaţi.
Un punct de vedere ferm împotriva impunerii de cote obligatorii a fost
exprimat de Slovacia, care a anunţat, la 13 septembrie 2015, că este hotărâtă
să facă uz chiar de dreptul de veto la Consiliul JAI, din 14 septembrie.
Provocările migraţiei masive cu care se confruntă continentul european
au fost puse pe agenda Summitului de la Valletta, în capitala Maltei, acolo
unde liderii comunitari s-au întalnit cu omologii lor africani. În acest
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context, preşedintele Consiliului European şi-a exprimat ingrijorarile
privitoare la repercusiunile valurilor succesive de refugiaţi care încearcă să
ajungă în Europa. ,,Salvarea spaţiului schengen e o cursa contra-timp”, a
spus fostul premier polonez Donald Tusk cu privire la sistemul frontierelor
deschise aflat în vigoare pe continent. El şi-a manifestat, de altfel,
determinarea să câştige această cursă. [26]
O primă soluţie, a argumentat Donald Tusk, implică implementarea
măsurilor agreate după discuţii tensionate în cadrul Uniunii. În primul rând
e vorba despre reimplementarea controlului la graniţele exterioare. “Fără
control eficient al frontierelor, regulile Schengen nu vor supravieţui”.
„Europa işi asumă responsabilitatea – salvarea de vieţi, primirea refugiaţilor
şi a celor care necesită protecţie internaţională – oferind mai multe rute
organizate pentru migraţia legală şi combatând crima organizata”, a mai
aratat Tusk.
Liderul european le-a cerut partenerilor din Africa să vină în ajutorul
Europei in vederea unei abordări mai eficiente a provocărilor. „Nu avem
alta opţiune decât să fim parteneri aici”, a punctat Donald Tusk. De la
Bruxelles, Comisia Europeana argumentează că “reintroducerea temporară
a controlului frontierelor între statele membre este o măsură excepţională
exprimată explicit în Codul Frontierelor Schengen” şi poate fi activată în
cazul unei “amenintari serioase la politicile publice sau securitatea internă”.
Frica Uniunii Europene vizavi de valul de refugiaţi se explică prin
indiciile că în rândurile refugiaţilor ajunşi în Europa se strecoară şi persoane
fidele regimului Bashar al-Assad actualul preşedinte al Siriei care sunt
bănuite de comiterea unor atrocităţi în timpul războiului din Siria,existând
temeri privind posibile infiltrări ale unor terorişti printre imigranţii veniţi pe
continentul european. [27]
Potrivit estimărilor experţilor germani, populaţia activă a Germaniei se
va diminua cu şase milioane de oameni până în anul 2030, pe fondul ratei
scăzute de natalităţii. Deficitul forţei de muncă riscă să genereze probleme
pentru menţinerea ritmului economiei germane. ,,Dacă reuşim să îi pregătim
rapid pe cei care vin şi să îi integrăm pe piaţa muncii, vom putea rezolva
una dintre cele mai mari probleme ale viitorului economic al Germaniei deficitul de forţă de muncă”, a declarat ministrul german al Economiei,
Sigmar Gabriel. [28]
Deşi mulţi imigranţi vin deja cu o pregătire într-un anumit domeniu,
cum se întamplă mai ales cu sirienii, alţii sunt complet necalificaţi, iar circa
20% sunt pur şi simplu analfabeţi, după cum a recunoscut chiar ministrul
german de interne, Thomas de Maiziere. [29]
Iar asistenţa socială pentru toţi aceştia va pune presiune pe bugetul de
stat, ministrul muncii, Andrea Nahles, estimând ca numarul imigranţilor
beneficiari de ajutoare sociale ar putea ajunge până la sfarşitul anului la
circa 460.000. Viktor Orban, care a propus măsuri pentru protejarea
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prosperităţii Europei şi a ,,identităţii creştine”, a denunţat vineri
comportamentul imigranţilor musulmani care au ocupat Gara centrală din
Budapesta şi au blocat traficul rutier spre Austria. ,,Imigranţii au blocat
gări, refuză amprentarea digitală, nu vor să coopereze cu autorităţile, refuză
să meargă în centrele în care ar primi alimente, apă, unde ar putea dormi şi
ar beneficia de servicii medicale”. Practic, se revoltă împotriva ordinii
legale din Ungaria a acuzat Orban. [30]
Ministrul de Externe al Norvegiei, Borge Brende, a declarat, că valul de
refugiaţi cu care se confruntă Europa reprezintă ,,cea mai gravă criză” de la
al doilea Război Mondial încoace, precizând că este rezultatul neglijenţei
comunităţii internaţionale. ,,Lucrurile cu care ne confruntăm sunt această
migraţie în masă, este cea mai gravă criză a refugiaţilor de la al Doilea
Război Mondial încoace şi toţi trebuie să ne asumăm responsabilităţi”, a
spus ministrul norvegian. [31]
Începutul anului 2016 nu este luminos cu privire la repartizarea pe cote
părţi la care sunt impuse statele membre ale Uniunii Europene şi acest lucru
ni-o dovedesc evenimentele pe scurt mai jos cronologizate.
Luna Ianuarie se remarcă prin umrătoarele acţiuni ale unor state
membre UE ca de ex:
Suedia instituie controlul la frontiera sa cu Danemarca cât şi să
expulzeze până la 80.000 de migranţi intraţi pe teritoriul său în 2015, ca
urmare, imediat, danezii decid sa introduca controale la frontiera cu
Germania. Austria anunta suspendarea temporara a prevederilor Acordului
Schengen, ca urmare Ungaria se uita imediat la granita sa estică şi constată
că nu poate la randul ei să suspende Acordul Schengen pentru că Romania
nu este parte a acestuia. Ca atare, anunta, prin vocea ministrului sau de
Externe, ca e pregatită să construiască un gard la frontiera cu Romania în
orice moment. [32]
Sigur, Danemarca, Suedia, Germania, toate statele membre declară cu
emfaza sprijinul lor total pentru menţinerea în viaţă a zonei Schengen, însă
între sprijinul declarat şi acţiunea practică se casca o prapastie din ce în ce
mai mare.
Luna Februarie devine luna criticilor dure asupra întregului spaţiu
comunitar astfel:
Liderii Uniunii Europene amintesc că au mobilizat peste 10 miliarde de
euro din bugetul UE pentru a asista ţările cele mai afectate". De asemenea,
Fondului pentru Azil, Imigraţie şi Integrare, precum şi Fondului pentru
Securitate Interna le-au fost alocate 8,4 miliarde de euro pentru perioada
2014-2020. Iar ţări ca Austria, Danemarca Polonia cer insistent fonduri
suplimentare pentru cheltuielile suportate pe întreţinerea refugiaţilor. [33]
Luna Martie este specifică prin faptul că:
Preşedintele Consiliului European vede "apărând un consens european"
pentru prima data de la începutul crizei migraţiei, în jurul unei strategii care
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vizează limitarea fluxului de refugiaţi, potrivit scrisorii trimise celor 28 de
şefi de stat şi de guvern înainte de Summitul UE-Turcia [34]
Astfel, migrantii care ajung luni pe insulele elene vor putea sa fie
expulzati in Turcia daca nu au documentele necesare.
Este foarte probabil, însă, ca declinul demografic din Uniunea
Europeană, ale cărui consecinţe se vor agrava în viitor, să modifice
atitudinea cu privire la imigraţie din statele membre.
Legătura dintre schimbările demografice şi politicile privind migraţia
va reprezenta o problematică importantă în viitorul apropiat.
Europa învaţă acum o lecţie similară în ceea ce priveşte graniţa sa
unică. Dacă oamenii simt că integrarea le ameninţă siguranţa economică sau
personală, va fi mai greu de atins nivelul mai mare de cooperare de care
este nevoie pentru o creştere economică mai rapidă şi o siguranţa mai mare.
Pentru depăşirea consecinţelor generate de fenomenul masiv al
imigraţiei în spaţiul comunitar venim cu unele propuneri privind
soluţionarea acestei probleme prin:
1. Crearea unui fond comun pentru susţinerea financiară a statelor care
sa-u angajat voluntar să rezolve problema imigranţilor.
2. Crearea unui sistem centralizat de azil care ar permite Uniunii
Europene sa gestioneze mai bine fluxul tot mai mare de imigranţi şi
azilanţi
3. Revizuirea de urgenţa a mecanismului de la Dublin pe baza propunerii
CE prin care să fie protejate drepturile garantate de diverse acorduri şi
convenţii internaţionale, dar între acestea nu se numară şi dreptul
imigranţilor de a alege ţara care le va oferi protectie odata ajunsi in
UE.
4. Reforma radicală a Frontex, care să duca la protejarea eficienţa a
graniţelor externe ale UE. Astfel, salvând spaţiul de libera mişcare,
împiedicând dezintegrarea Uniunii Europene.
5. Îmbunătăţirea condiţiilor de export pentru ţările care sunt afectate de
criza refugiaţilor sirieni şi va oferi inclusiv favoruri comerciale
statelor respective.
6. Acordarea Turciei a fondurilor suplimentare de la UE în schimbul
opririi valului de imigranţi cât şi liberalizarea cât mai urgentă a
regimului de vize pentru cetăţenii turci dar sub condiţii speciale
temporar.
7. Intensificarea controlului intern a frontierelor din cadrul spaţiului
Schengen,ce ar diminua fluxul necontrolat al refugiaţilor.
8. Implicarea mai activă a marilor puteri pentru a minimaliza efectele
conflictelor interne din statele respective şi chiar a le preveni. [35]
9. Neutralizarea statului islamic ce are un efect nociv asupta stabilităaţii
regionale prin conjugarea eforturilor comunităţii internaţionale. De
creat mai multe centre de înregistrare a refugiaţilor în Italia şi Grecia,
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cât şi statelor europene care sunt cele mai afectate de sosirea unui
număr mare de imigranţi. [36]
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Rezumat: Calitatea vieţii populaţiei oricărei societăţi, viaţa de zi cu zi
a cetăţenilor este in stransă corelaţie şi influenţată in mod direct şi dinamic
de mai mulţi factori cu diferită putere de acţiune, care reflectă schimbările
şi procesele sociale care derulează şi reprezentă gradul de dezvoltare al
acesteia, specificul economic, politic, social şi cultural al ţării. Scopul
acestui articol este de a trece în revistă unii din factorii care influenţează
calitatea vieţii populaţiei republicii.
Cuvinte-cheie: calitatea vieţii, factori, indicatori.
Abstract: The quality of life of people in any society, everyday life of
citizens is closely correlated and directly influenced by many factors and
dynamic with different potency, reflecting changes and social processes that
run and represents the degree of its development, specific economic,
political, social and cultural center of the country. The purpose of this
article is to review some of the factors that influence the quality of life of
the population of the republic.
Key words: quality of life, factors, indicators.
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Întroducere:
Calitatea vieţii este o categorie socio-economică, care oglindeşte gradul
de satisfacţie a individului cu viaţă, în funcţie de satisfacerea nevoilor
umane prin realizarea rolului său social, dezvoltarea relaţiilor interpersonale
şi de familie, precum şi de nivelul bunăstării, acordat de societatea umană în
care activează şi se dezvoltă acesta.
Calitatea vieţii este un concept şi în acelaşi timp una din preocupările
de bază ale tuturor sistemelor de management ale societăţii moderne. Pentru
îmbunătăţirea calităţii vieţii, orice societate creează o infrastructură din ce
în ce mai complexă prin care se urmăresc toate laturile multidimensionale
ale vieţii. Acest lucru a fost impus de faptul că omul modern
conştientizează toate laturile care concură la definirea calităţii vieţii sale,
atât ca individ, ca membru în societatea umană, cât şi ca entitate universală
[1, p.52].
Rezultate:
Calitatea vieţii este rezultanta acţiunii tuturor componentelor socialeconomice ale societăţii umane (realizarea nevoilor sociale; libertatea
economică; nivelulde trai; calitatea guvernării etc.).
De regulă, percepţia calităţii unei societăţi variază în funcţie de
mulţimea de ţări, şi se corelează cu performanţa naţională economică şi
dezvoltarea instituţiilor democratice. Mai mult ca atât, istoricul naţional şi
factorii culturali exercită o anumită influenţă asupra evaluării. În cele din
urmă, statutul social al cetăţenilor şi interesele care derivă din acesta
afectează, de asemenea, evaluările oamenilor cu privire la societatea în care
trăiesc.
Indicatorii calităţii vieţii sunt enumeraţi în Tabelul 1.
Totodată, calitatea vieţii este influenţată dinamic de o gamă largă de
factori cu o diferită putere de acţiune.
Este destul de dificil de a identifica intreg spectrul a factorilor de
influenţă a calitatea vieţii populaţiei ţării, bazându-ne pe necesităţile umane,
care diferă de la persoană la persoană, deoarece încercarea de a le analiza în
toate posibilele variante este, practic, nerealizabilă.
Tabelul 1.
Indicatorii calităţii vieţii
Categorii
social- Indicatori
economice
Bunăstarea
(psihică)

emoţională fericirea, mulţumirea de sine, sentimentul
identităţii personale, evitarea stresului
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Categorii
economice

social- Indicatori
excesiv, stima de sine, bogăţia vieţii spirituale,
sentimentul de siguranţă.

Relaţiile interpersonale

a te bucura de intimitate, afecţiune, prieteni şi
prietenii, contacte sociale, suport social
(dimensiunile suportului social).

Bunăstarea materială

proprietate, siguranţa locului de muncă,
venituri adecvate, hrană potrivită, loc de
muncă, posesie de bunuri (mobile – imobile),
locuinţe, status social.

Afirmarea personală

competenţă
profesională,
promovare
profesională, activităţi intelectuale captivante,
abilităţi/deprinderi
profesionale
solide,
împlinire profesională, niveluri de educaţie
adecvat profesiei.

Bunăstarea fizică

sănătate, mobilitate fizică, alimentaţie
adecvată, disponibilitatea timpului liber,
asigurarea asistenţei medicale de bună
calitate, asigurări de sănătate, activităţi
preferate interesante în timpul liber (şi
satisfacerea lor), formă fizică optimă.

Independenţa

autonomie în viaţă, posibilitatea de a face
alegeri personale, capacitatea de a lua decizii,
autocontrolul personal, prezenţa unor valori şi
scopuri clar definite, autoconducerea în viaţă.

Integrarea socială

prezenţa unui status şi rol social, acceptarea în
diferite grupuri sociale, accesibilitatea
suportului social, climat de muncă stimulativ,
participarea
la
activităţi
comunitare,
activitatea în organizaţii neguvernamentale,
apartenenţa la o comunitate spiritualreligioasă.

Asigurarea drepturilor dreptul la vot, dreptul la proprietate, la
fundamentale ale omului intimitate, accesul la învăţătură şi cultură,
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Categorii
economice

social- Indicatori
dreptul la un proces rapid şi echitabil etc.

Sursa: [1, p.53]
Până la moment au fost încercări de a elabora un sistem complex al
factorilor de influenţă a calităţii vieţii, dar în esenţă determinarea acestuia
rămâne o problemă actuală. Circumstanţele culturale, gradul de dezvoltare
economică şi istorică influenţează structura factorilor de influenţă a calităţii
vieţii şi diferă dependent de ţară.
Fiecare factor are, de asemenea, o diferită dimensiune şi efect de
influenţă asupra calităţii vieţii. În acelaşi timp, creşterea calităţii vieţii
populaţiei republicii este afectată atât de factori cu aspect intern, cât şi de
factori cu caracter extern (fig. 1).
În continuarea vom enumera unii din factorii (problemele) interni şi
externi, si vom analiza influenţa lor asupra calităţii vieţii populaţiei ţării.
În palitra factorilor de influnţă externi putem menţiona:
- Situaţia economică şi politică a ţărilor vecine;
- Criza (perturbaţiile) economică mondială;
- Influenţa politică externă;
- Conflictele armate regionle (conflictul din Ucraina);
- Migraţia (ca rezultat al globalizării) şi refugiaţii;
- Blocarea exporturilor moldovenesti pe piaţa Federaţiei Ruse.
- Expulzarea gasterbaiterilor (migranţilor) moldoveni care lucrează în
Federaţia Rusă.

Factori externi

Factori externi

Factori interni

Factori interni

Fig.1. Influenţa factorilor interni şi externi asupra creşterii calităţii
vieţii
Sursa: sistematizat şi elaborat de autor
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În ultimele două decenii, cât numără istoria nouă a statului nostru –
Republica Moldova (RM), cetăţenii au fost antrenaţi în permanente procese
tranzitorii. Cetăţenii participă la construirea unei societăţi postmoderne
bazate pe legile economiei de piaţă, ale pluralismului în opinii, ale
informării si comunicării valorilor de tip occidental [2, p.82]. Republica
Moldova a pornit pe o linie de dezvoltare către familia statelor europene
(idee naţională de prioritate). Dar, în acelasi timp, populaţia RM se
confruntă si cu o altă idee privind aderarea la Uniune Vamală Euroasiatică.
Ţinînd cont de situaţia socială, economică şi politică dificilă din ţară,
se identifică următorii factori interni cu impact negativi asupra calităţii
vieţii populaţiei republicii:
- Salariile mici. Pensii si indemnizaţii mici pentru bătrâni si invalizi;
- Cresterea preţurilor la produsele alimentare si la serviciile comunale,
- Corupţia funcionarilor de toate nivelurile şi aşa-numitul ”cumătrizm”;
- Instabilitatea politică şi targiversarea implimentării reformelor;
- Persistarea ” standardelor duble” în toate domeniile;
- Somajul;
- Inegalităţii de venit (sărăcia, insuficienţa cronică a banilor necesari);
- Condiţii proaste de locuit;
- Viitorul neclar a copiilor;
- Calitatea sub nivel a sistemului naţional de învăţământ;
- Migraţia externă masivă a forţei de muncă, inclusiv a specialistilor;
- Resurse naturale insuficiente (lipsă);
- Criminalitatea, infracţiunile, lipsa de securitate;
- Starea sănătăţii populaţiei sub nivel - probleme de sănătate frecvente
(boli, epidemii);
- Posibilitatea dispariţiei Republicii Moldova ca stat independent;
- Calamităţile naturale;
- Tensiunile existente între săraci şi bogaţi, între muncitori şi conducere,
între bărbaţi şi femei, între tineri şi vârstnici, şi între diferitele grupări etnice
şi rasiale;
- Condiţii de muncă superficiale (remunerări mici, program de lucru
mai lung şi condiţii mai proaste);
- Serviciile sociale de calitate joasă;
- Infrastructura parţial dezvoltată;
- Conflictele familiare;
- Probleme de mediu (poluarea aerului şi aerului, degradarea solurilor şi
pierderea biodiversităţii);
- Indiferenţa faţă de implicarea în activităţile societăţii;
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- Bunăstarea subiectivă: cetăţenii sunt puţin fericiţi şi mulţumiţi (dar
optimişti).
Analiza studiilor efectuate constată:
- Cu privire la cresterea preţurilor la produse alimentare si la serviciile
comunale, şapte din zece locuitori se consideră afectaţi în primul rând de
preţurile produselor de larg consum (alimente, carburanţi etc.).
- Majoritatea populaţiei este îngrijorată şi alertată de mult timp de
situaţia economică si de asigurarea cu bunuri de primă necesitate. În mod
constant în prim-plan rezultă sărăcia şi insuficienţa materială.
- Corupţia funcionarilor de toate nivelurile şi aşa numitul ”cumătrizm”
este o îngrijorare la nivel de naţiune.
- Cetăţenii au puţină încredere în calitatea instituţiilor politice, percep
societatea în care trăiesc ca fiind condusă de conflicte şi le lipseşte un
elemente important al bunăstării. Lipsa de încredere în instituţiile politice
sau în organizarea societăţii aduce nesiguranţă şi promovează grijile legate
de menţinerea nivelului existent de bunăstare personală. Se constată o
legătură deosebit de puternică între încrederea în instituţiile publice si
percepţia corupţiei.
- Cu privire la somaj, estimativ, fiecare a patra persoană este preocupată
de dificultatea găsirii unui loc de muncă sau de eventuala pierdere a lui,
problema somajului fiind mai acută în rândurile bărbaţilor decât a femeilor.
- O parte importantă a societăţii este percepută ca fiind afectată de
tensiuni (conflicte), cu referire la omeniile: sărac – bogat; şef – lucrător;
grupuri etnice si rasiale; grupuri religioase; orientări sexuale diferite; tineri
si vârstnici; bărbaţi – femei.
- O altă problemă importantă este preocuparea pentru viitorul copiilor.
Pentru o parte a populaţiei chestiunea dată are o semnificaţie deosebită.
- Celelalte motive de îngrijorare precum: emigrarea în masă peste
hotare, posibile epidemii sau calamităţile naturale sunt nominalizate mai
rar.
Astfel, putem conchide că cea mai mare parte a populaţiei este
preocupată preponderent de problemele subzistenţei, de salariile mici si
preţurile mari la resursele energetice si de hrană, si lipsa de încredere în
instituţiile politice.
Concluzii:
În concluzie, pentru a interveni substanţial şi oportun în vederea
ameliorării situaţiei şi eliminarea factorilor cu impact negativ asupra
calităţii vieţii populaţiei din republică, din punct de vedere al condiţiilor
obiective de trai şi bunăstării subiective, se impun:
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- Recăpătarea încrederiii populaţiei de către instituţiile publice;
- Voinţa politică;
- Creşterea stabilă a economiei (ridicarea nivelului de trai);
- Asigurarea protecţiei sociale;
- Minimizarea sau excluderea influenţei destabilizatoare a factorilor
interni şi externi;
- Închegarea societăţii.
În fine, una dintre direcţiile strategice a actualei guvernări trebuie să
devină asigurarea condiţiilor pentru majorarea veniturilor şi creşterii tuturor
indicatorilor calităţii vieţii, astfel ţara se va transforma într-un stat al
bunăstării.
Bibliografie:
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CORUPŢIA CU ORIENTARE SPRE GLOBALIZARE
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Abstract: Articolul reprezintă o sinteză a fenomenului de corupţie
aparent în diferite domenii ale societăţii actuale. Autorul vorbeşte despre
riscul globalizării fenomenului şi tangenţa efectelor negative în Republica
Moldova.
Cuvinte cheie: corupţie, globalizare, fenomen
Introducere
Fenomenul corupţiei este universal şi nu este propriu numai societăţii
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moldoveneşti.
Ne aflam cu toţii în era globalizării. La momentul actual umanitatea se
află pe muchia unor sinteze. Practic toate societăţile moderne de astăzi se
află într-un cerc spiralat al civilizaţiei industriale, a mecanicismului,
materialismului şi universului-ceasornic. Imaginea generala a lumii e tot
mai diluată, păşind peste barierele morale corupţia capătă o amploare tot
mai mare, devenind omniprezentă.
Text de bază
În “Ordinea Politică”, Samuel Huntington scria că, în general trecerea
spre modernism a unei societăţi este întotdeauna însoţită de corupţie, pentru
că mai apoi, aceasta să se atenueze în societatea respectivă. La sfârşitul
secolului al XX-lea corupţia a căpătat o răspândire vastă în majoritatea
ţărilor, indiferent de regimul politic, amplasarea geografică, nivelul de
dezvoltare economic etc., prezentând un pericol social nu numai pentru
fiecare stat în parte, ci şi pentru întreaga comunitate internaţională. Statele
lumii devin mai fragile (vulnerabile), soluţiile la problemele economice,
politice, culturale şi chiar militare sunt tot mai greu de găsit. Fenomenul
corupţiei afectează, probabil, toate statele lumii. Combaterea corupţiei şi
prevenirea acesteia fiind prerogativa principală a statului.
Potrivit americanului Michael Johnston corupţia în lumea actuală se
manifestă sub patru forme: Corupţia de tip piaţă de influenţă pe care o
întâlnim în democraţiile consolidate din Occident – S.U.A., Japonia,
Canada. Corupţia de tip cartel de elite este reprezentativă în cel mai bine
consolidate democraţii postcomuniste din Europa Centrală, printre care şi
Republica Moldova, ca şi în Coreea de Sud sau Chile, Polonia şi Ungaria.
Corupţia de tip oligarhi şi clanuri este prezentă în ţări precum Rusia,
Mexic, Filipine. În aceste societăţi, liberalizarea politică şi cea economică
se realizează în forme de tranziţie simultane, dacă nu chiar înglobate una în
cealaltă – şi graniţele nesigure dintre sectoarele public şi privat au dus la
apariţia unei largi varietăţi de oportunităţi într-un cadru de instituţii slabe.
Corupţia de tip moguli oficiali, proprie Chinei şi unor ţări din Orientul
Mijlociu, unor state din Africa.
Aportul acestei analize cu referire la orientarea corupţiei spre
globalizare şi la situaţia actuală a Republicii Moldova este de a oferi un set
complex şi structurat de propuneri în vederea combaterii fenomenului dat.
Şi totuşi, fără o presiune internaţională şi naţională a legalităţii şi a societăţii
civile, atenuarea este posibil să întârzie, subminând nu doar economii
naţionale, dar în egala măsură, distrugând mediul înconjurător şi vieţii
umane. În obiectivele strategice ale fiecărei naţiuni, desigur că este inclus şi
aspectul ce ţine de promovarea imaginii statului însă aceste obiective nu
sunt o prerogativă necesară (condiţională) şi pentru sectorul asociativ. Aici
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este problema. Fie că statul nu înţelege valoarea pe care o are societatea
civilă în procesul de creare a imaginii ţării, fie societatea este „civilă” doar
în cazul folosului colectiv (nu şi comun).
Corupţia reprezintă un factor de risc actual şi conjunctural iar, în
funcţie de dinamica acestuia în viitor, aflată în legătură directă cu eficienţa
măsurilor anticorupţie, poziţia corupţiei, fixată prin politica de securitate
naţională, va putea fi reevaluată. Considerarea corupţiei ca fiind un factor
de risc s-ar reflecta în conţinutul celorlalte acte normative care au ca
domeniu de activitate apărarea naţională şi siguranţa naţională şi ar
eficientiza măsurile dispuse pentru contracararea altor factori de risc. Pe de
altă parte, acesta ar constitui un semnal univoc al Republicii Moldova
pentru instituţiile europene, euroatlantice şi mondiale, în sensul amplificării
conlucrării active pentru combaterea corupţiei, care datorită fenomenului
globalizării a căpătat accente transnaţionale.
În concluzie, este necesar să menţionez faptul că corupţia cu orientare
spre globalizare ar consacra în plan legislativ o realitate deja existentă şi
percepută ca atare atât de către autorităţile statale cât şi de societatea civilă.
În plus, această abordare deschide drumul unor măsuri drastice în acest
domeniu şi ar da posibilitatea implicării tuturor instituţiilor publice şi
cetăţenilor în lupta împotriva corupţiei, reprezentând acel semnal univoc
pentru toate structurile internaţionale, pentru toate statele şi naţiunile, în
vederea contracarării şi combaterii fenomenului corupţia, eliminând
consecinţe directe asupra dezvoltării economice şi a securităţii individuale a
cetăţenilor. Societatea civilă, statul şi cetăţenii care formează aceste sisteme
sociale sunt obiectul costurilor şi beneficiilor dar şi subiectul ce manevrează
propria-şi naţiune spre dezvoltare sau declin.
Bibliografie
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There are many precepts of quality. This article includes concern for
data quality in the work of scholars, from antiquity, from the Middle Ages
and up to nowadays. Experience is considered a national company , which
in our opinion should focus both on classical approaches on quality and on
the principles of TQM and ISO . Thus, it will be more competitive
nationally and internationally.
Există o multitudine de precepte pentru ceea ce înseamnă calitate.
Articolul dat include date privind preocuparea pentru calitate în lucrările
unor savanţi, începând cu antichitatea, evul mediu şi finalizând cu zilele
noastre. Este analizată experienţa unei companii naţionale, care după
părerea noastră, trebuie să pună accent atât pe abordările clasice privind
calitatea, cât şi pe principiile TQM şi ISO. Astfel, aceasta va fi mult mai
competitivă pe plan naţional cât şi internaţional.
Există o serie întreagă a definiţiilor pentru termenul de calitate, care ar
exprima pentru fiecare domeniu un sens aparte. Însă, există totuşi modele
de definiţii acceptate mai frecvent:
 corespunzător pentru utilizare
 în conformitate cu cerinţele
 un ansamblu de caracteristici ale unei entităţi care îi conferă
acesteia aptitudinea de a satisface necesităţi exprimate sau implicite (SR
ISO 8402:1995)
 măsură în care un ansamblu de caracteristici intrinseci îndeplineşte
cerinţele
 abilitatea unui ansamblu de caracteristici intrinseci ale unui
produs, sistem sau proces de a îndeplini cerinţe ale clientului sau ale altor
părţi interesate
 totalitatea însuşirilor şi laturilor esenţiale în virtutea cărora un
lucru este ceea ce este, deosebindu-se de celelalte lucruri
 o proprietate care se aplică obiectelor considerate separat, în
contrast cu relaţia care se aplică obiectelor luate în perechi, câte trei etc...
 grad de excelenţă sau valoare, o proprietate caracteristică ce
defineşte natura aparent individuală a ceva, o stare socială superioară, "un
om de calitate"
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Calitatea a fost şi este unul dintre cele mai folosite cuvinte în relaţiile
dintre întreprinderi.
Cadrul conceptual în domeniul calităţii a evoluat pe parcursul
dezvoltării societăţii omeneşti.
În antichitate filosofi de marcă precum Aristotel şi Cicero prin
preocupările lor în domeniul filosofiei au scos în evidenţă multitudinea de
întrebuintari şi înţelesuri ale cuvântului calitate. Astfel, Aristotel avea să
constate că „sufletul nu poate înţelege nimic fără ajutorul imaginilor”, iar
Cicero este cel care foloseşte pentru prima dată cuvântul calitate (qualis) în
lucrările sale.
Tot în antichitate meşteşugarii individuali erau aşa zişii creatori totali,
ei ocupându-se de proiectarea, execuţia şi controlul produselor din punct de
vedere calitativ, garantând prin însemnele specifice aplicate pe produse,
calitatea acestora.
În evul mediu problema calităţii a fost preocuparea breslelor şi
asociaţiilor meşteşugăreşti care au instituit cadrul de etică pentru membrii
acestora în privinţa calităţii produselor. Meşteşugarii care realizau produse
defecte, în funcţie de gravitatea acestora primeau diverse sancţiuni, de la
amenzi până la excluderea lor din breasla sau asociaţia din care făceau
parte.
Prin intermediul ştampilelor şi mărcilor se garanta cumpărătorului
natura, soiul sau originea mărfii. Regulamentele corporaţiilor impuneau
fiecărui meseriaş să se angajeze sub jurământ că va practica în mod corect
meseria, iar în cazul fabricării de produse alimentare nu va introduce în ele
componente pe care el însuşi nu ar vrea să le consume. În Roma evului
mediu autorităţile municipale în subordinea cărora se afla „poliţia pieţelor”
aveau putere legislativă, obligând vânzătorii de produse falsificate sau cu
vicii ascunse să despăgubească pe cumpărători.
În Anglia, în secolul XI, prin legea breslelor, reprezentanţilor regelui li
se conferă dreptul de a verifica şi urmări calitatea produselor realizate în
cadrul breslelor.1 Tot prin această lege calfele sunt obligate să realizeze
autocontrolul produselor fabricate, în timp ce „maiştrii” sunt obligaţi să
supravegheze procesul de fabricaţie, ca acesta să se desfăşoare conform
instrucţiunilor stabilite în prealabil.
În anul 1456, în Anglia, în timpul regelui Henric al IV-lea, funcţiona
inspecţia.
Colbert, primul ministru al Franţei, afirma în anul 1664 că „dacă
fabricile noastre impun o calitate superioară a produselor, străinii vor
prefera să cumpere din Franţa şi banii lor vor curge spre Regat”.
1

http://www.preferatele.com/docs/economie/9/calitatea-produselor20.php, vizualizat la data de 02.02.2016
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Treptat îşi face apariţia societatea industrială (secolul XIX) astfel că
adâncirea specializării duce la scăderea implicării în procesul decizional şi
motivării personalului. Se introduce un sistem de salarizare bazat pe plata
pieselor bune realizate. Apar pentru prima dată aşa zişii CTC-işti, rolul
acestora fiind la început de a separa produsele bune de cele defecte şi de a
le număra pe cele bune în vederea realizării plăţii muncitorilor.
Încep să apară o serie de lucrări de specialitate, astfel în anul 1832,
Ch.Bobboge, profesor de matematică la Cambridge, în lucrarea sa „The
Economy of Machinery and Manufacture” expune o serie de principii,
dintre care amintim:
• fabricantul trebuie să stabilească frecvenţa orară a fiecărei operaţii;
• toate dispoziţiile şi instrucţiunile trebuie să fie scrise;
• fiecare compartiment trebuie condus de specialişti;
• valoarea metodologică a unui sistem de costuri depinde de
cunoaşterea exactă a cheltuielilor pentru fiecare proces.
Inginerul american Frederik Winslow Taylor în lucrarea sa „Principiile
managementului ştiinţific” unde are ca moto „ştiinţă, nu regula degetul
mare”, dezbate o serie de principii, prin a căror aplicare se revoluţionează
societatea industrială şi anume:
• folosirea metodelor de investigare ştiinţifice – experimentale, pentru
studiul unor probleme de fabricaţie;
• aplicarea principiului cartezian al diviziunii „descompuneţi fiecare
dificultate în atât de multe componente pe cât posibil şi sunt necesare
pentru rezolvarea optimă” pentru rezolvarea unor probleme specifice
proceselor de fabricaţie;
• delimitarea şi definirea precisă a obiectivelor, adică fiecare trebuie
să primească o sarcină precisă, care trebuie efectuată cu durata, metode şi
mijloacele specificate;
• inspecţia finală efectuată la intervale neregulate se înlocuieşte cu
inspecţia după fiecare operaţie, iar evidenţierea rezultatelor se face în
maximum 24 de ore de la încheierea operaţiei;
• promovarea unui sistem de salarizare care să încurajeze respectarea
regulilor scrise şi îndeplinirea sarcinilor stabilite.
În prezent calitatea reprezintă un instrument strategic al
managementului global al întreprinderilor, dar şi un element determinant al
competitivităţii acestora. Importanţa acordată calităţii se regăseşte cu
prisosinţă în preocupările Consiliului de Miniştri ai Uniunii Europene, prin
elaborarea de documente cu impact deosebit asupra calităţii produselor /
serviciilor, în special, şi a organizaţiilor, în general. În perioada 1993-1994
au devenit operaţionale următoarele directive: „Dezvoltare, competitivitate,
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locuri de muncă – 1993”, „Noua abordare a armonizării tehnice – 1994”,
„Politica europeană de promovare a calităţii – 1994”.
Politica europeană de promovare a calităţii reprezintă componenta
fundamentală a politicii de dezvoltare a industriei europene, a cărei
finalitate este o mai bună informare, educare şi instruire a cetăţenilor UE, în
scopul implicării lor directe în funcţionarea şi dezvoltarea acestei pieţe.
Schimbările rapide ce au loc în „filosofia” calităţii se regăsesc şi în
preocupările Organizaţie Internaţionale de Standardizare (ISO), care a
publicat recent spre dezbatere proiectul de standard ISO 9001-2000, ce
sintetizează într-un singur document standardele ISO 9001, ISO 9002, ISO
9003 şi ISO 14001. În pragul mileniului III remarcăm cum se dezvoltă tot
mai mult interesul organizaţiilor pentru sistemele de management calitate –
mediu, ca modalitate unică de satisfacere totală a consumatorilor.
Într-o lume marcată de schimbări bruşte atât în plan social, cât şi în
plan economic, implementarea unui sistem de management al calităţii este
una din soluţiile prin care firmele pot face faţă problemelor cu care se
confruntă zi de zi, venite atât din partea societăţii (cerinţe referitoare la
securitate, mediu etc), concurenţei cât şi a clienţilor (raport calitate / preţ).
Abordarea acestui demers presupune existenţa unui anumit nivel cultural în
domeniul calităţii, sprijinit continuu de un program motivaţional.
Introducerea unui sistem de management al calităţii are ca scop
satisfacerea clienţilor şi depăşirea aşteptărilor acestora. Un astfel de sistem
trebuie să fie dinamic, ceea ce îi conferă capabilitatea de a fi adaptat
nevoilor, cerinţelor şi aşteptărilor clienţilor.
Conform SR ISO 8402/1995 – Managementul calităţii şi asigurarea
calităţii – Vocabular, sistemul calităţii este definit astfel: „structuri
organizatorice, proceduri, procese şi resurse necesare pentru implementarea
managementului calităţii”. Standardul mai face următoarele precizări: sistemul calităţii ar trebui să fie atât de cuprinzător cât este necesar pentru
satisfacerea obiectivelor referitoare la calitate; - sistemul calităţii unei
organizaţii este destinat în primul rând să satisfacă necesităţile manageriale
interne ale acesteia. Acesta este mai cuprinzător decât cerinţele unui anumit
client, care evaluează numai părţile relevante ale sistemului calităţii; pentru scopuri contractuale sau obligatorii referitoare la evaluarea calităţii
poate fi cerută demonstrarea implementării unor elemente identificate ale
sistemului calităţii.
Principiile generale, liniile directoare şi cerinţele cu privire la
proiectarea şi implementarea unui sistem al calităţii sunt reglementate de
seria de standarde ISO 9000. Familia ISO 9000 este destinată a fi folosită în
patru situaţii7: - ca îndrumări pentru managementul calităţii; - în relaţii
contractuale între prima parte şi a doua; - pentru aprobare sau înregistrare
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de către a doua parte; - pentru certificare sau înregistrare de către o terţă
parte. Situaţia primă corespunde necesităţii de asigurare a calităţii interne,
în timp ce situaţiile celelalte, celei de asigurare a calităţii externe.
Astfel, prin asigurarea calităţii interne se înţelege că, în cadrul unei
organizaţii, asigurarea calităţii furnizează încredere managementului, iar
prin asigurarea calităţii externe se înţelege că în situaţii contractuale sau în
alte situaţii, asigurarea calităţii furnizează încredere clienţilor sau altora.
S.A.”SUPRATEN” a fost certificată conform cerinţelor pentru
Sistemul de Management al Calităţii la data de 11 noiembrie 2010. Acesta
subliniază faptul că S.A.”SUPRATEN” a stabilit şi menţine sistemul de
calitate pentru următoarele domenii:
 Elaborarea de soluţii decorative de finisare
 Vopsele de expulzare
 Lacuri acrilice
 Chituri
 Benzi adezive
 Masticuri hidroizolatoare
 Amestecuri uscate de construcţii
Pentru menţinerea şi îmbunătăţirea continuă a Sistemului de
Management al Calităţii, managementul S.A.”SUPRATEN” aplică
principiile de management:
1. Orientarea către client, care conduce la identificarea şi
satisfacerea cerinţelor şi la preocuparea de a le depăşi.
Organizaţia a stabilit şi menţine proceduri documentate, care determină
şi implementează modalităţi eficace pentru comunicarea cu clienţii în
legătură cu:
Informaţii despre produs (cărţi, publicitate, price list, caracteristici,
jurnale)
Tratarea ceririlor de ofertă, a contractelor sau comenzilor, inclusiv
amendamentele la acestea (condiţii de livrare, preţul, modalitatea de plată,
drepturile şi obligaţiile părţilor, fortă majoră, răspunderea părţilor,
soluţionarea litigiilor, rezilierea contractului, dispoziţii finale şi tranzitorii).
Administratorul "S.A. SUPRATEN" se asigură că:
a) Nevoile şi aşteptările clientului sunt determinate şi transformate în
cerinţe clare prin procesele descrise în cap. 5.2. din Manualul Calităţii,
„ориентация на потребителя”
b) Cerinţele clientului sunt în totalitate înţelese şi satisfăcute, în
scopul creşterii satisfacţiei acestuia.
2. Leadership, prin asigurarea unui mediu intern în care personalul
se implică pentru atingerea obiectivelor.
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Implicarea personalului. Care constituie esenţa organizaţiei.
Personalul trebuie conştientizat cu privire la:
 Importanţa conformării la politica, la procedurile şi la cerinţele
SMC;
 Consecinţele potenţiale ale abaterii de la procedurile/instrucţiunile
de execuţie specifice.
Instruirile trebuie să ia în considerare nivelurile diferite de
responsabilitate, abilitate şi gradul personal de instruire.
Personalul nou angajat este instruit cu privire la SMC, Manualul
Calităţii, politica, obiectivele, procedurile şi instrucţiunile de execuţie
referitoare la activitatea sa.
Întregul personal cu funcţii pentru care, prin legislaţie sau reglementări
specifice activităţii, se cer instruiti suplimentare/periodice şi/sau
certificări/recertificări periodice participă la instruirile prevăzute şi susţin
examenele aferente pentru certificare/recertificare.
3. Abordarea bazată pe proces, care coduce la o eficienţă
îmbunătăţită în obţinerea rezultatului preconizat.
4. Abordarea managementului ca sistem, care are ca rezultat
îmbunătăţirea eficacităţii şi eficienţei prin identificarea, înţelegerea şi
conducerea proceselor aflate în corelaţie
5. Îmbunătăţirea continuă, care constituie un obiectiv permanent al
organizaţiei
S.A.”SUPRATEN” analizează în permanenţă şi îşi îmbunătăţeste
continuu eficacitatea SMC, prin utilizarea politicii referitoare la calitate, a
obiectivelor calităţii, a rezultatelor auditurilor, a analizei datelor, a
acţiunilor corective şi prevenite şi a analizei efectuate de management.
Propunerile de îmbunătăţire sunt înregistrate în Registrul de intrăriieşiri şi sunt gestionate la Responsabilul cu Asigurarea Calităţii, urmînd a fi
evaluate în analiza efectuată de management din punctul de vedere al
posibilităţilor de realizare.
Exemplu:
Auditorul a depistat în activitatea managementului de cel mai înalt
nivel o neconformitate, şi anume:” lipseşte documentaţia procedurii de
personal din partea celui mai înalt nivel de conducere. Descrierea în
Manualul Calităţii nu cuprinde toate aspectele asa cum obligă ISO 9001.
Ca urmare, lipsesc elementele de ieşire pentru protocolul de analiză”.
Clasificarea constatării este una minoră şi necesită urmărire. Ca acţiune
corectivă propusă de organizaţie este:”Elaborarea documentaţiei pentru
personal pentru analiza managerilor de înalt nivel”. Data de 01.20.2009.
Ca raspuns, auditorul a înregistrat comentariul societăţii ca unul adecvat.
Procedura a fost elaborată la data de 12.01.2010.
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Exemplul:
În fişa de constatări a organizaţiei, în activitatea de managementul
personalului, descrierea de către auditor e: „Lipseşte planul de instruire a
personalului-cheie”. Clasificarea constatării este una minoră şi necesita un
audt de urmărire. Ca acţiune corectivă organizaţia a decis:”Elaborarea
unui plan de pregătire şi instruire a personalului-cheie”. Comentariul
auditorului la răspunsul organizaţiei este o aprobare adecvată.
6. Abordarea pe bază de fapte în luarea deciziilor, bazată pe analiza
datelor şi informaţiilor.
Exemplu:
În urma unui audit, în S.A.”SUPRATEN” s-a depistat o
necomformitate, descrierea acestei observaţii e preluată din raportul de
audit (raportul de observaţii). Auditorul descrie situaţia din zona
depozitului de produse finite: „Depozitarea amestecurilor uscate este mai
mică de 0,5m de la pereţii depozitului”. Următoarea înscriere viine de la
organizaţie şi spune astfel:”De a asigura păstrarea produselor finite în
conformitate cu reglementările axistente”.
7. Relaţii reciproc avantajoase cu furnizorii, bazate pe înţelegerea
interdependeţei reciproce în vedere atingerii unui succes durabil.
Informaţiile pentru aprovizionare descriu produsul sau serviciul de
aprovizionat, atunci cînd este cazul, fiind specificate:
a) Cerinţe pentru aprobarea produsului, procedurilor, proceselor şi
echipamentelor;
b) Cerinţe pentru calificarea personalului
c) Cerinţe pentru sistemul de management al calităţii
Înaintea comunicării către furnizor a cerinţelor referitoare la produsul
sau serviciul ce urmează a fi aprovizionat, organizaţia se asigură că acestea
sunt adecvate.
S.A.”SUPRATEN” asigură conformitatea produsului pe parcursul
procesării şi livrării lui, fiind inclusă identificarea, ambalarea, depozitarea şi
păstrarea produsului în condiţii care să asigure respectarea cerinţelor
clientului.
Exemplu
În S.A.”SUPRATEN”, sacii de amestecuri uscate sunt stocaţi în locuri
uscate, în interior, pe paleţi de lemn, iar temperatura de păstrare este de la
+5o C la +25oC.
Concluzie
În secolul XXI, absolut totul se roteşte în jurul calităţii. Importanţa
acestui subiect se amplifică pe zi ce trece. Trăim într-o lume iluzorie, a unor
produse, procese, lucrări şi servicii falsificate, reduse, suprapuse, eschivate
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de la oricare norme. E foarte important a înţelege ce este calitatea şi care e
rolul acesteia în tot ce se numeşte viaţa de zi cu zi.
Cu toate că încercările sunt numeroase, nu s-a reuşit, până în prezent,
să se stabilească exact originea expresiei „calitate totală”. Se pare că această
expresie s-a impus treptat, printr-un consens implicit.
Implementarea unui sistem de management al calităţii, şi un anumit
sistem de management integrat, alături de investiţiile tehnologice şi de
investiţiile de capital, reprezintă un principal avantaj concurenţial la etapa
actuală. Este calea singură spre succes, este garanţia succesului pe piaţă.
Implementarea unui sistem de management al calităţii permite în primul
rând satisfacerea necesităţilor clientului, iar al doilea rând crearea unei
imagini pe piaţă. În urma cercetărilor în cadrul S.A.”SUPRATEN”, reieşind
din scopul şi sarcinile investigate, putem formula următoarele concluzii:
1.
În urma studierii literaturii de specialitate, putem deduce că
implementarea unui sistem de management al calităţii este o necesitate
pentru mai multe companii şi reprezintă un avantaj concurenţial puternic,
care permite control sistemului de management şi a tuturor activităţilor. În
cadrul companiilor internaţionale, implementarea sistemelor de
management al calităţii şi a sistemului de management şi la crearea unei
imagine favorabile şi de succes pe piaţă. Un Sistem de Management al
Calităţii corect proiectat şi dezvoltat
este o unealtă la dispoziţia
organizaţiei, utilizat pentru a comunica interdependenţa persoanelor şi a
proceselor, precum şi a permite luarea deciziilor în condiţiile unei analize ce
va face posibilă creşterea profitului.
2.
Implementarea Sistemului de Management al Calităţii oferă
companiei mai multe rezultate pozitive: creşterea productivităţii, a muncii;
creşterea volumului vînzărilor; creşterea cotei de piaţă; poziţionarea
avantajoasă în comparaţie cu alţi concurenţi; posibilitatea de a ieşi pe piaţa
internaţională, scăderea costurilor; scăderea costului necalităţii.
3.
S.A.”SUPRATEN” ar trebui să îmbunătăţească următoarele
poziţii:
Amplificarea dorinţei angajaţilor de a respecta standardul de
calitate şi totalitatea normativelor.
Investiţii pentru asigurarea unui nivel mai înalt de calitate.
Alegerea unor materii mult mai calitative, ce ar satisface
cerinţele consumatorilor.
Interesul şi implicarea angajaţilor în succesul companiei, prin
prisma unor elemente de cultură organizaţională.
Implementarea unor metode de control performante.
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Investigarea şi implementarea unui sistem electronic de control
şi gestionarea corectă a tuturor proceselor din cadrul întreprinderii.
Odată cu schimbarea stilului şi introducerea conceptului de calitate
toatală în S.A.”SUPRATEN”, s-a schimbat automat sistemul de valori,
adică s-au modificat principiile care ne arată nouă, consumatorilor, cu
adevărat ceea ce suntem pentru organizaţie. De aici se poate observa că
fiecare anagajat conştientizează care este rolul său în companie. Iar
aspectele care decurg din introducerea conceptului de calitate totală şi care
sunt traduse pentru toţi jucătorii, începe cu principiul “zero defecte”.
Sistemul de valori al fiecăruia se traduce prin determinarea
comportamentului etic care include: onestitatea, obiectivitatea, integritatea
şi încrederea. Aceste valori duc la creşterea performanţelor entităţilor, iar la
final se vor vedea calităţi superioare cum ar fi: autodepăşirea, creativitate,
calitatea şi oportunitatea. Analiza valorilor ne arată că ele nu se exclud
reciproc, ci se completează într-un mediu de lucru, care implică autoritate şi
acordarea importanţei ce se cuvine angajaţilor.2
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ОСОБЕННОСТИ ТОРГОВЛИ КАК СФЕРЫ ТРУДОВОЙ И
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Нафикова Ф.Ф.,
Казанский кооперативный институт (филиал)
Российского университета кооперации,
аспирант, г.Казань, Россия
Розничная торговля является важной составной частью рыночной
экономики. Сегодня во всем мире сфера услуг пребывает на стадии
изменений практически революционного характера, при которых
традиционные бизнес- модели становятся все менее и менее
пригодными. Объемы розничных продаж и занятость в сфере
розничной торговли — это важные экономические показатели, а
тенденции в розничной торговле нередко зеркально отражают
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тенденции в экономике страны в целом. Сфера розничной торговли —
один из важнейших источников рабочих мест. Розничная торговля
одна из наиболее востребованных отраслей российской экономики.
Однако розничная торговля является сложной во многих отношениях
бизнес-деятельностью, на 26 эффективность которой влияет
множество факторов. Задачами розничного торгового предприятия
являются : 1) изучение запросов и потребностей в товарах с
ориентацией на покупательную способность; 2) определение
ассортиментной политики; 3) формирование и регулирование
процессов поставки, хранения, подготовки к продаже и реализации
товаров в увязке с целями деятельности предприятия; 4) обеспечение
заданного товарооборота материальными и трудовыми ресурсами.
Выделяют следующие функции розничной торговли: 1)за счет
большого числа предприятий розничной торговли происходит
удовлетворение потребности конечного покупателя по месту его
жительства или работы. При этом большие объемы поставок от
поставщика делятся на мелкие порции товара, соответствующие
желаниям и потребностям конечного покупателя; 2) через розничную
торговлю производитель получает информацию о спросе на товар,
который
является
наиболее
чувствительным
индикатором
регулирования объемов производства; 3) через розничную торговлю
происходит освоение новых рынков и осуществляется продвижение
новых товаров; 4) розничная торговля выполняет рекламные функции
товара производителя. Процесс организации труда на предприятиях
сферы торговли достаточно разнообразен и зависит от множества
факторов внешней среды и устоявшихся внутриорганизационных
механизмов. Управление фондом рабочего времени позволит
оптимизировать расходы на персонал и снизить себестоимость
продукции, сохранив качество товара на должном уровне.
Соответственно, структура предприятий данной отрасли варьируется в
зависимости от их размеров, объемов реализуемой продукции,
наличия 27 конкурентной среды. При этом на данный момент в
структуре экономики страны торговые организации занимают
существенную долю. Во многом данный фактор объясняется быстрым
развитием отрасли, сложностью проведения научно обоснованных
исследований и ограниченностью ресурсной базы для реализации
требуемых мероприятий. В отечественной литературе наибольшее
распространение среди организаций розничной торговли получили
труды Л.А. Брагина, который одним из первых представил подробное
видение хозяйственной деятельности торговых предприятий
современного формата и разработал обобщающую структуру
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построения данных организаций. Торговое предприятие — основное
звено сферы обращения, обладающее хозяйственной и юридической
самостоятельностью, осуществляющее продвижение товаров от
производителей к потребителям посредством их продажи и
реализующее собственные интересы на основе удовлетворения
потребностей людей, представленных на всех участках рынка. С
позиций общесистемного подхода принципиальной особенностью
предприятия торговли, как открытой системы, является присутствие
человека в качестве активного элемента системы. Это обстоятельство
обусловило наличие у рассматриваемой системы особенных свойств:
1) нестационарность отдельных параметров и стохастичность
(вероятностный характер) ее поведения; 2) уникальность и
неопределенность поведения системы в конкретных условиях при
одновременном наличии у нее предельных возможностей,
определяемых имеющимися ресурсами и структурными связями; 3)
способность к самоорганизации, что выражается через комплекс
системообразующих показателей:
способность изменять свою
структуру, сохраняя целостность, и формировать варианты поведения;
способность противостоять энтропийным (разрушающим систему)
тенденциям и генерировать неэнтропийные тенденции (развития); 28
способность адаптироваться к изменяющимся условиям; 1
способность и стремление к формированию целей внутри системы, к
целеобразованию. С одной стороны, торговую деятельность
предприятия обуславливает совокупность рынков ресурсов.
Предприятию необходимы квалифицированные кадры, товары,
технические ресурсы, технологии торгового процесса, кредитные
линии, информация о состоянии рынка и спросе покупателей и многое
другое. С другой стороны, торговому предприятию необходимо выйти
на рынки сбыта, где в острой конкурентной борьбе осуществляется
реализация потребителям товаров и услуг. Собственно торговая
деятельность отражена в функциях торгового предприятия.
Для реализации основной функции торговое предприятие
выполняет множество сопутствующих функций: изучает спрос
потребителей, заключает договоры на поставку товаров, организует
доставку товаров из мест их производства в места потребления,
обеспечивает хранение товаров, формирует товарный ассортимент и
др.
Для определения интенсивности труда и уровня ее изменений в
научной литературе предлагалось множество подходов, но
универсальной методики до сих пор не было выбрано. Среди
отечественных специалистов наиболее серьезные задачи по данному
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направлению решались сотрудниками Института труда. Процесс
оптимизации бизнес-процессов практически на любом предприятии
различных отраслей невозможен без определения требуемой
численности персонала на каждом участке работ. На практике данный
процесс, кроме трудоемкости исследований и особенностями
проводимых расчетов, осложняется возникающими проблемами
социального характера. При рассмотрении предприятий отрасли
торговли особое внимание необходимо обращать на качество
предоставленной услуги. Соответственно, показатели численности
персонала не должны оказывать воздействия на клиентов
предприятия.
В
связи
с
неравномерностью
клиентских
(покупательских) потоков существенная часть рабочего времени
многих сотрудников может быть в недостаточной степени загружена.
С целью минимизации негативных явлений данного фактора требуется
проведение анализа структуры рабочего времени сотрудников данных
предприятий и дальнейшая оптимизация общих бизнес- процессов.

ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ И НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ
ТОРГОВО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ СИСТЕМ РОЗНИЧНОЙ
ТОРГОВЛИ
Ковалев Р.Н.
Аспирант, Казанский кооперативный институт (филиал)
АНОО ВО ЦС РФ «Российский университет кооперации»,
г. Казань, РФ
Торговые сети обеспечивают наибольшую эффективность
продажи товаров, расширение и совершенствование организации
послепродажного обслуживания. Бесспорными достоинствами
магазинов с большой торговой площадью являются более низкие
издержки торгово-технологического процесса и высокая скорость
товарооборота по сравнению с мелкими форматами розничной
торговли. В настоящее время российские и мировые ритейлеры
активно расширяют свои территориальные рамки, причем степень
развития этого процесса характеризуется отсутствием дистрибьюторов
при выходе на рынок предприятий розничной торговли,
следовательно, менеджменту торговых компаний необходимо
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реализовывать комплексный рыночно адаптированный подход к
торговому управлению самостоятельно [37].
Изучение и анализ функций, факторов, влияющих на
формирование и развитие розничной торговли, позволяет
рассматривать отдельное предприятие как производственную систему
с характерными для него принципами организации производства,
спецификой торгово-технологического процесса, системы качества, а
также внутренними и внешними факторами, присущими конкретному
формату этого предприятия. Рынок розничной торговли важно
рассматривать как разновидность производственной системы.
Розничная торговля на современном этапе остаётся одним из наиболее
привлекательных сегментов экономики для вложения инвестиций и
развития бизнеса. Она развивается по интенсивному пути, появились
новые форматы и формы обслуживания, которые имеют
законодательное обоснование в законе о торговле. «Розничная
торговля – вид торговой деятельности, связанный с приобретением и
продажей товаров для использования их в личных, семейных,
домашних и иных целях, не связанных с осуществлением
предпринимательской деятельности» Основные тенденции и
направления развития торгово-технологических систем розничной
торговли

РАЗВИТИЕ РОЗНИЧНЫХ НИШЕВЫХ ПРОДАЖ
Мустафин Айрат, аспирант
Казанского кооперативного института
Российского университета кооперации
Mustafin Airat, PhD student
of Kazan Cooperative Institute,
Russian University of cooperation
В настоящее время успешными на рынке розничной торговли
становятся не только крупные отраслевые гиганты, ориентирующиеся
на массовый рынок, но и относительно малые сети, у которых
довольно ограниченная целевая аудитория, но зато они предоставляют
узкий набор услуг высокого качества [1, 215-216]. Это объясняется
тем, что современное постиндустриальное общество характеризует
высокая степень дифференциации по уровню доходов и моделям
потребительского поведения при насыщении массового рынка [2, 1516]
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На массовом рынке розничные сети и их контрагенты
(поставщики) особое внимание обращают на ценовую конкуренцию,
которая заставляет снизить маржу, и приводит к отказу от
предоставления покупателям дифференцированных товаров и услуг.
Наиболее перспективным, при таком развитии зрелого рынка,
становится концентрация топ-менеджмента компании на реализации
возможностей, открывающихся на нишевых рынков, которые могут
быть довольно прибыльными. Чем же нишевые рынки отличаются от
рынков массовых? Для того чтобы найти ответ на данный вопрос,
нужно понять, каким распределяются доходы у потребителей в
пределах одной страны.
Стандартная кривая распределения имеет форму перевёрнутой
параболы.

Рис. 1. Распределение покупателей по уровню доходов
Середина парабола представляет собой область массового рынка,
туда направлена наибольшая доля доходов, и там же отмечается
наиболее жесткая конкуренция между розничными компаниями.
Замыкающие отрезки параболы представляют собой области с
наименьшей части доходов. Конкуренция на них меньше потому что
розничные компании, пятающиеся использовать эффектом экономии
за счет роста масштабов, обычно предпочитают обычно массовые и
игнорируют низкоприбыльные рынки. [3, 58-59] Но со временем
ситуация начинает меняться, за счет развития информационных
технологий, позволяющих оптимизировать деятельность группы
узкоспециализированных компаний на том уровне эффективности, что
и единого крупного бизнеса.
В итоге, мы получаем ситуацию, что розничные компании,
желющиие расти могут, вкладывать средства не в расширение
существующих форматов торговли: на массовом рынке, а в развитие
нового бизнеса на нишевых рынках.[4, 15-17]
Компании,
уже
ведущие
розничную
торговлю
продовольственными
товарами,
например
имеющие
сеть
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супермаркетов, ориентированных на массовый рынок, при жёсткой
конкуренции как альтернативу открытия новых супермаркетов при
перенасыщенном рынке имеют возможность разработать ряд новых
форматов, нацеленных на различные ниши потребительского рынка.
[4, 15-17] Примеров таких нишевых форматов несколько. Во-первых,
это продажа органических или экологически чистых продуктов по
высоким ценам, состоятельным покупателям. Во-вторых, продажа
недорогих, полуфабрикатов покупателям с низким уровнем доходов.
В-третьих, покупателям, имеющим большое количество свободного
времени, желающих совершать покупки в оживленной атмосфере
продажи в местах уличной торговли. Существует вероятность, того
что в скором времени инвестиции в эти и подобные нишевые рынки
могут привести к дальнейшему дифференцированию покупательского
спроса в сфере розничной торговли.
1. Есютин А А Розничные торговые сети: стратегии, экономика и
управление. Москва: КноРус, 2008, C.215-216
2. Майкл Леви и Бартон А Вейтц Основы розничной торговли. Санкт-Петербург: Питер, 2007, C. 15-16
3. Хасис Л.А. Мировая розничная торговля: основ, тенденции. М.:
УРСС, 2004, с.58-59
4. Брижашева О.В. Маркетинг торговли. Ульяновск, 2007, C. 15-17

МАРКЕТИНГОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ – КАК
ИНСТРУМЕНТ ПРОДВИЖЕНИЯ ТОВАРА НА РЫНКЕ
Дамаскин М.,
Мастеранд,
Молдавская Академия Экономических Знаний
научный руководитель - Шпак Г.Ф., д. т. н., доцент,
Молдавская Академия Экономических Знаний
В работе представлены маркетинговые исследования основных
качественных характеристик бытовых холодильников, которые
являются одним из решающих факторов при выборе необходимого
товара.
Ключевые слова: маркетинговые исследования, качественные
характеристики, решающие факторы.
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În lucrarea dată sunt prezentate rezultatele cercetării de marketing a
caracteristicilor de calitate ale frigiderelor comercializate pe piaţa Republicii
Moldova, şi factorii care determină influenţează luarea deciziei de
cumpărare.
Cuvinte cheie: cercetare de marketing, caracteristici de calitate, factori
de influenţă.
This work explains the results of marketing research of quality
characteristics of refrigerators sold on the market of Moldova and factors
which determine buying decision.
Keywords: marketing research, quality features, factors of influence.
Современные бытовые холодильники и морозильники — это
сложные бытовые приборы, работающие в специфических условиях —
в жилых (кухонных) помещениях, в автоматическом режиме;
пользователь, если и выполняет, то только простейшие операции по
уходу за ними; минимальный уровень шума; высокий уровень
надежности; полная безопасность функционирования; возможно
малые габаритные размеры при определенной полезной вместимости,
небольшая стоимость и малые эксплуатационные расходы.
Ассортимент бытовых холодильников, реализуемых в магазинах
РМ, весьма широк (Таблица 1) и представлен, в основном,
импортными товарами различного производства. Поэтому, выбор
того или иного электрического прибора, является в некотором
роде,
затруднительным
процессом.
Ниже
представлены
исследования
сравнительных
технических
характеристик
некоторых бытовых холодильников и морозильников.
Таблица 1
Ассортимент бытовых холодильников в магазинах РМ
Холодильники

Холодильники

B 18 INDESIT

BAAN 14 INDESIT

ERF-336ME DAEWOO

RK 62351OC GORENJE

ERF-365AHE DAEWOO

RMBA1185 1F ARISTON

ERF-366M DAEWOO

GR-P207 WLKA LG

ERF-385AH_E DAEWOO

RT-37MBSS1 SAMSUNG

ERF-386M DAEWOO

ERB36402W ELECTROLUX
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FR12SA ARDO (мороз. камера)

FK350MSX HANSA

GA-419BVCA LG

RT-37GCSW2 SAMSUNG

GA-449BBA LG

RT-41MBSM1 SAMSUNG

GA-449BPA LG

RT-45MBSW1 SAMSUNG

GC-249VVS LG

SB-185 INDESIT

GC-269V LG

SB 167 INDESIT

GC-279VVS LG

RT-37GCSS1 SAMSUNG

GC-309BVS LG

RT-37GCMG2 SAMSUNG

GR-389SQF LG

RT-37GCMG2 SAMSUNG

GR-409GLQA LG

RMBA 2185L ARISTON

GR-409GVQA LG

RL-34EGSW1/C SAMSUNG

GR-B207RMQA LG

RL-34EGSW1 SAMSUNG

GR-B352YC LG

RL-28DBSW1 SAMSUNG

GR-B392JVS LG

ATLANT XM-4012-000

GR-N389SQF LG

GR-B359BVQ LG

Особый интерес, представляют новинки бытовых холодильников
компании “ LG”, которые отличаются современным изящным
дизайном, а также технологическими новшествами.
Итак,
усовершенствованный
ассортимент
бытовых
холодильников компании «LG» представлен:
-Холодильниками с нижней морозильной камерой;
-Холодильник с верхней морозильной камерой;
-Холодильники Side-by-Side;
-Морозильные камеры;
-Винные холодильники;
Все модели оснащены множеством современных и необходимых
функций.
Для
изготовления
холодильников
используются
современные технологии:
Direct Drive-заключается в оснащении холодильников LG,
новым компрессором с прямым приводом, который характеризуется:
низким энергопотреблением и низким уровнем шума.
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XtraSpace Icer & XtraSpace 7-первая в своем роде полноценная
система охлаждения воды, вмонтированная в дверцу.
Система Ice beam Door Cooling- равномерно распределяет
подачу холодного воздуха через специальные каналы на боковых
стенках и даже дверцах холодильника. Это гарантирует более
равномерное и качественное охлаждение.
Biosilver- покрытие внутренних стенок холодильника,
насыщенно ионами серебра, которые оказывают антибактериальный
эффект, замедляя размножение спор плесневого грибка и дрожжевых
бактерии, ускоряющих брожение.
Полезные характеристики и дизайн удовлетворят любого
покупателя, ведь данные модели соответствуют особенностям вкусов
и предпочтений потребителей, а также особенностям тех товаров,
которыми пользуются потребители.
Удобство и легкость в использовании, экономичность,
экологическая безопасность, вот те основные показатели, которые
присущи данным холодильникам, и которые характеризуют хороший
современный холодильник.
Холодильники Side-by-Side (Рис.1)
В отличие от привычных нам моделей, в агрегатах side-by-side
морозильная камера находится не под и не над холодильной, а рядом
с ней, слева или справа. За счет этого такие холодильники похожи
не столько на представителей своего вида, сколько на двустворчатые
шкафы. Сегодня эта техника интернациональна, но вообще-то сама
идея зародилась не в тесной Европе, а на американских просторах.
Одним словом, side-by-side — удовольствие для тех, кому не жалко
отвести под холодильник несколько квадратных метров и потратить
на него несколько десятков тысяч леев.
При ширине 80—125 см высота у моделей этого форм-фактора
обычно варьируется от 170 до 215 см, отсюда вытекает и основное
их преимущество перед классическими — внушительная вместимость.
Совокупный объём камер обычно не опускается ниже 480 л, а порой
достигает 1200 л, при этом морозильная камера занимает до одной
третьей этого пространства. Неудивительно, что в подобных
холодильниках почти всегда находится место для зоны свежести,
зачастую поделенной на “сухую” и “влажную”. Несмотря на то, что
холодильник LG GR-P207 WLKA родом из Южной Кореи, он очень
схож
с холодильниками
европейских
производителей.
Что
не удивительно: современные холодильники вообще друг на друга
похожи. Отличия — в дизайне моделей и в названиях функции
и режимов (сами же функции и режимы часто, по сути, одинаковы).
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Впрочем, это не значит, что все агрегаты на 100 % технически
идентичны. Убедимся в этом на примере новинки от LG. Примерно
за 12 тыс. лей, покупатель получает вместительный двухкамерный
холодильник side-by-side, полезным объёмом 511 л.

Рис.1. Холодильник LG GR-P207 WLKA
Габариты LG GR-P207 WLKA : 175 × 89 х 72.5 см. У него один
компрессор, но существует возможность регулировать температуру
отдельно в холодильном и морозильном отделениях.
Вся необходимая информация о работе холодильника выводится
на LED-дисплей.
Внутренние
стенки
агрегата
обработаны
антибактериальным покрытием, препятствующим образованию
бактерий. Конструкцией предусмотрен и специальный дезодоратор,
он улавливает запахи продуктов в холодильнике и нейтрализует
их. Работает на основе угольного фильтра.
Холодильное
отделение
(346 л) укомплектовано
полками
из высокопрочного стекла. Их можно переставлять по высоте.
На двери камеры так же предусмотрены полки, положение которых,
при необходимости, можно изменить. Есть и «бар», для лёгкого
доступа к бутылкам с напитками. Размораживать камеру не нужно —
действует «No Frost». Система охлаждения «Icebeam Door Cooling»
поддерживает одинаковую температуру во всём отделении: холодный
воздух рассеивается и поступает по 4 направлениям.
Одна из инноваций, применённых корейцами в LG GRP207 WLKA — отделение «Miracle Zone». Оно предназначено для
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хранения свежих продуктов и предусматривает возможность
регулирования температуры, и даже длительности хранения свежих
продуктов. Пользователь может ввести в электронную память
холодильника ту дату, после которой использовать продукт уже
нельзя. Когда «час Х» наступит — холодильник сигнализирует
об этом. Температура внутри отделения и режимы работы «Miracle
Zone» отображаются на внешнем дисплее. По сути, это немного
усовершенствованная «зона свежести», часто встречающаяся
и в других современных моделях. Лучшей сохранности продуктов,
в особенности фруктов и овощей, способствует и система «Magic
Crisper». Впрочем, «система» — слишком громко сказано. На самом
деле речь идёт о специальной крышке отделения для хранения овощей
и фруктов с ячеистой структурой. Влага конденсируется в ячейки.
Благодаря этому исключается излишнее её испарение. Ну а при
нехватке влажности конденсат из ячеек, естественно, компенсирует
недостаток. Морозильная камера (165 л) также как и холодильная
«опекается» системой «No Frost». Так что размораживать вручную
её не нужно. В камере 3 ящика для продуктов, полки (в том числе
дверные). Есть ледогенератор. Однако, устройство для производства
и подачи льда будет работать только при подключении к системе
водоснабжения. В ином случае для приготовления льда можно
воспользоваться «EasyGet Ice Tray». Главная “ фишка” этой
разработки в том, что вытаскивать контейнер со льдом из камеры
не нужно. Необходимо просто открыть морозильник и повернуть
специальный рычажок. Кубики льда при этом падают в специальный
поддон, который располагается под контейнером. Остается только
выдвинуть его и взять готовый лед.
Холодильники LG заслуженно пользуются популярностью
во многих странах мира, в том числе и в Молдове. Они сочетают
в себе качество, современные технологии и относительно невысокую
цену. Думается, что свою репутацию — производителя хороших
холодильников,
с появлением
модели
LG GR-P207 WLKA
южнокорейский производитель только подтвердил.
Сравнительная характеристика отдельных обpазцов бытовых
холодильников представлена в Таблице 2.
Все 7 холодильников, выбранных для теста - двухкамерные
холодильники, объединяющие в себе два прибора: холодильник и
морозильник - с маркировкой четыре звездочки (****) , а именно:
1) GR-B359BVQ LG холодильник (Цена: 5 490 MDL)
2) FK350MSX HANSA холодильник (Цена: 8 550 MDL)
3) ERB 36402 W ELECTROLUX холодильник (Цена: 7 999 MDL)
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4) RT-37MBSS1 SAMSUNG холодильник (Цена: 5 599 MDL)
5) RMBA 1185 1F ARISTON холодильник (Цена: 6 360 MDL)
6) RK 62351OC GORENJE холодильник (Цена: 11 799 MDL)
7) BAAN 14 INDESIT холодильник (Цена: 5 790 MDL)
Таблица2
Сравнительная
характеристика
бытовых холодильников
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2)GR-B359BVQ LG
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GORENJE

7)RMBA 1185 1F ARISTON
виде

Рис.2. Исследуемые образцы холодильников в графическом

Какой еще бытовой электроприбор работает без перерыва
сутками, месяцами, годами? Пожалуй, только холодильник заставляет
крутиться электросчетчик постоянно. Именно поэтому экономичность
- один из его важнейших параметров. В Европе еще в 1995 году
обязали
производителей
холодильников
на
специальной
информационной
наклейке
указывать
годовое
потребление
электроэнергии, а также индекс энергоэффективности конкретной
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модели. Эти индексы показывают класс экономичности аппарата с
учетом объемов холодильной и морозильной камер. Естественно, чем
больше холодильник, тем больше ему нужно энергии. Вскоре
подобные наклейки ввели и у нас.
В нашем тесте экономичность холодильников определялась по
международному стандарту ISO. Наименьшее потребление энергии
отмечено у FK350MSX HANSA- 281 Квт*ч в год.
Температура в холодильнике может повыситься - из-за
отключения питания, длительное время открытой дверцы, а также
когда закладывают слишком много теплых продуктов. Наконец
холодильник может просто сломаться. В этом случае во всех моделях
срабатывает аварийная сигнализация - загорается красный индикатор
на лицевой панели и включается звуковой сигнал. Такими
устройствами оснащены все исследуемые образцы. Современные
холодильники несильно отличаются друг от друга. Функции
и режимы, которыми производители наделяют свои агрегаты, как
правило, носят различные названия, но почти идентичны, по сути.
Если разобраться, то выяснится, что основные отличия в дизайне:
внешнем и внутреннем. И все же нельзя сказать, что все холодильники
совсем уж близнецы-братья. Одно серьезное различие у них все же
есть: количество компрессоров. Какие-то модели работают от одного
компрессора, какие-то от двух, а особо продвинутые — даже от трех!
Компрессор — это устройство, предназначенное для сжатия
и перекачки паров хладагента в холодильниках. При сжатии паров
происходит их конденсация. Далее жидкость подаётся в испаритель,
где, испаряясь, поглощает теплo. От количества компрессоров зависит
энергопотребление холодильника и его функциональность в
отношении режимов заморозки и разморозки, если рассматривать
исследуемые образцы на экономичность, то конечно самым
неэкономичным
будет
холодильник
№3,оснащенный
2-мя
компрессорами. В общем, каждый из представленных образцов по
своему хорош, и по- своему привлекает покупателей.
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PROBLEME ENERGETICE IN REPUBLICA MOLDOVA SI
SOLUTIONAREA LOR.
TALPIS Nicolai, masterant
Economie si Administrarea Afacerilor
Universitatea de Studii Europene din Moldova
Abstract: Moldova is at a high energy issues, now it has no own sources of
electricity. The solution to this problem is to invest in renewable energy
sources that can rid the country of this problem and therefore will have
economic growth. Green energy sources is increasingly visible in Europe
and other countries therefore need to take example from them and
implement in our home.
Cuvinte cheie: Resurse regenerabile, Panouri Folovoltaice, Energie
Hidraulica, Turbine Eoliene
În prezent în Republica Moldova, fără rezerve de energie proprii,
s-au agravat probleme, legate de accesul ei la surse de energie electrică
stabile.
În ciuda faptului că ţara noastră geografic este situată între Ucraina şi
România, care au un potenţial destul de mare pentru producerea energiei
electrice, acest tip de energie devine disponibil nu pentru toţi.
Probleme similare apar şi în utilizarea gazelor naturale şi a cărbunelor. În
primul rând, din cauza costului ridicat al acestora, şi, în al doilea rând, din
cauza puterii de cumpărare scăzute a populaţiei din Moldova. Tot mai des
se face simţită incapacitatea mai multor oameni să plătească serviciile
sectorului energetic cu tarife noi.
În acest sens, un număr tot mai mare de oameni sunt în căutarea surselor de
energie accesibile şi ieftine. Pentru încălzirea caselor în timpul iernii în
zonele rurale adesea sunt folosite lemne de foc şi cărbune. Totodată, astăzi
nu fiecărui îi permite buzunarul să folosească cărbunii. Prin urmare persistă
tăieri forestiere de către populaţia rurală.
Problema de obţinere şi de conversie a energiei preocupa cea mai
mare problema a secolului. Forma cea mai universală de energie este
electricitatea aceasta fiind energia de baza care poate inlocui orice alt tip de
energie. Aceasta este produsă de centralele electrice şi distribuită în rândul
utilizatorilor prin intermediul reţelelor electrice de serviciile comunale.
Necesităţile de energie continuă constant să crească. Civilizaţia
noastră este dinamică. Orice dezvoltare necesită, mai presus de toate,
consumul energiei electrice, iar cu economiile naţionale, existente în multe
alte ţări, ne putem aştepta la apariţia problemelor de energie grave. Mai
mult ca atât, în unele ţări ele deja există.
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Chiar dacă criza energetică va fi evitată, lumea, mai devreme sau mai
târziu, în mod inevitabil, se va confrunta cu faptul că principalile tipuri de
combustibili convenţionali vor fi epuizaţi.
Rezerve de petrol, gaz şi cărbune nu sunt infinite. Cu cât mai mult
folosim aceste tipuri de resurse energetice, cu atât mai puţine ele devin şi tot
mai scump în fiecare zi ne costă.
Republica Moldova la nivel energetic se afla ,,cu un picior in aer si
unul pe un varf de cutit” , de ce spun asta? Pentru ca sunt o multime de
factori, precum cei politici si economici care ar putea starni un adevarat
razboi la nivel energetic cu marii producatori si distribuitori de energie
electrica, care evident sunt companii straine care au doar interes propriu de
crestere a capitalului.
Si care pot fi consecintele?
Consecintele fiind destul de mari, fiindca oprirea furnizării energiei
electrice paralizează toate activităţile, deoarece în baza proceselor de
producere a tuturor mărfurilor este energia. La moment Republica Moldova
nu este pregatita pentru o astfel de provocare. De aceea trebuie mult de
lucrat la acest capitol si de gasit solutii.
Solutii pentru Republica Moldova la nivel energetic.
Nu mai este un secret pentru nimeni faptul ca era petrolului se apropie de
sfarsit, din pacate cea a surselor de energie regenerabila este inca departe de
a-si face simtita prezenta in Republica Moldova, insa ne bucura mult faptul
ca alte tari au incercat si au reusit, de aceea fermele eoliene, cele de panouri
fotovoltaice este un exemplu minune pentru R. Moldova.
R. Moldova are la baza 4 solutii principale de echilibrare a situatiei
energetice.
• Energia solara - o alternativa atractivaSpre deosebire de sursele fosile de
energie, energia solara este infinita, din care motiv, omenirea in ultimile
decenii este nevoita sa elaboreze noi tehnologii solare capabile sa genereze
energie ieftina, independenta de orice alt tip de materie prima si ecologic
pura. Valoarea totala a energiei solare interceptata de pamint este de
178*109 MW, ceea ce e de 15000 de ori mai mult decit necesarul curent al
omenirii. Densitatea medie a fluxului radiant pe o suprafata orizontala
variaza intre 100-150 W/m2, in Europa Centrala. Valorile globale ale
energiei solare. Insasi panourile fotovoltaice, indeosebi cunoscute ca
panouri solare, sunt echipamente care transforma lumina in electricitate, pe
baza efectului fotoelectric. Reprezinta fara indoiala cea mai eleganta solutie
ecologica de producere a energiei electrice. Tehnologiile solare folosesc
energia soarelui pentru a produce caldura, lumina, apa calda si chiar aer
conditionat pentru locuinte si zona industriala. Panourile solare sunt una
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cele mai populare surse de energie alternativa folosita pentru sistemele
electrice private si industriale. Oricine poate folosi aceasta energie.

Fig.1 a) energie solară; b)energia eoliana
Energia eoliana a avut impactul cel mai puternic la nivel mondial, in
special in ultimii sase ani. Potentialul energetic eolian este cel mai favorabil
pe litoralul Marii Negre, in zone montane si podisuri din Moldova . Fata de
totalul de 31.128 MW instalati pe glob. Marile avantaje ale utilizarii
energiei eoliene sunt protejarea mediului, costul de producere competitiv,
comparativ cu al centralelor clasice, timpul redus de montaj.
Biomasa – potential energetic uria
Biomasa este partea biodegradabila a produselor, deseurilor si
reziduurilor din agricultura, inclusiv substantele vegetale si animale,
silvicultura si industriile conexe, precum si partea biodegradabila a
deseurilor industriale si urbane. Biomasa reprezinta resursa regenerabila cea
mai abundenta de pe planeta. Aceasta include absolut toata materia organica
produsa prin procesele metabolice ale organismelor vii. Biomasa este prima
forma energie utilizata de om, odata cu descoperirea focului.

Fig.3 Energie pe biomasă
Energia hidraulicaReprezinta capacitatea unui sistem fizic (apa) de a
efectua un lucru mecanic la trecerea dintr-o stare data in alta stare (curgere).
Datorita circuitului apei in natura intretinut de energia Soarelui, este
considerata o forma de energie regenerabila. Sfat: Solutiile energetice
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alternative sunt nu numai un imperativ economic ci si unul ecologic. Prin
poluarea pe care o cauzam, putem face ca locurile minunate în care ne
petrecem vacantele sa dispara, schimbarile climatice fiind parca modul
planetei de a ne atrage atentia asupra actiunilor noastre.

Fig.4 Energie hydraulică
Republica Moldova situata în partea centrală sud-estică a Europei, la
vest fiind mărginită de râul Prut, care formează graniţa cu România, iar la
nord, sud şi est se învecinează cu Ucraina, 2 rauri care poate minimiza
problema energetica a Moldovei prin construirea centralelor hidroelectrice
performate de un mare randament si o mare capacitate de producere.
Concluzii
Prin aplicarea acestor modele-metode, R. Moldova va fi in stare sa-si
confrunte marea problema energetica si aducerea unui mare avantaj de
crestere economica la nivel national, prin marirea PIB-ului si minimizarea
importului de energie electrica, gaze si alti combustibili.
Prin urmare, soare avem, vant avem, biomasa avem, rauri avem, nu ne
ramane decat sa constientizam existenta acestor resurse si sa le exploatam.
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Fig.5 Harta potenţialului energetic
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TENDINTELE ACTUALE ALE COMERTULUI EXTERIOR AL
REPUBLICII MOLDOVA
Viorica TIHON
Studenta la Universitatea de Studii Europene din Moldova
Facultatea Stiinte Economice
Specialitatea Finante si Banci
Abstract: External trade constitutes the entirety of loreign trade. It
includes both material flows of goods and services. It incudes: transport,
tourism, telecommunications, insurance, international, current transfers.
Every country and Moldova both developed and developing, it is interested
in important spheres of economy extindere .
Key-words: External trade, commercial exchanges, streams, services.
Rezumat: Comertul exterior constituie totalitatea schimburilor
comerciale externe. El include atit fluxurile de bunuri material, cit si
serviciile. El include : transportul, turismul, telecomunicatiile, asigurarile
international, transferurile curente. Orice tara, atit si Moldova sau in curs de
dezvoltare este cointeresata de extinderea acestei importante sfere a
economiei.
Cuvinte-cheie: Comert exterior, fluxurile, servicii, schimburi
comerciale.[1]
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Introducere
Etapa actuala de cercetare a comertului exterior al Republicii Moldova
de dezvoltare sociala sunt executate diferite transformari esentiale in
domeniul promovarii si perfectionarii relatiilor economice externe,
inclusive relatiilor comerciale externe. Necesitatea studierii acestui process
se explica prin faptul ca prin intermediul activitatii economice se
acumuleaza o buna parte a veniturilor in bugetul tarii.[2]
Cercetare
Politica comercială a Republicii Moldova este componenta politicii
economice care vizează sfera relaţiilor economice externe şi presupune
totalitatea reglementărilor, instrumentelor şi măsurilor de politică
comericală care urmăresc promovarea schimburilor comerciale externe şi
stimularea dezvoltării economiei naţionale la adăpost de concurenţa străină.
Economia oricarei tari, indifferent de marimea acestora si nivelul de
dezvoltare , are are conexiune cu lumea externa prin mecanismul
schimbarilor comerciale externe cu bunuri si servicii. Nivelul exporturilor
are un impact asupra preturilor interne, cursului valutar, ratelor procentuale,
volumul cererii tale si PNB.[3]
In acest context, capacitatea tarii de a-si asigura “suveranitatea
economica” poate fi apreciata prin optica realizarilor acesteia la capitolul
comertului exterior . Astfel pentru intelegerea , aprecierea si previziunea
evolutiei comertului exterior pot fi scoase in evidenta urmatoarele
evenimente:
 Acordarea de catre Uniunea Europeana a sistemului general de
preferinte comerciale ce ofera accesul liber pe pietele U E;
 Instituirea de catre Federatia Rusa a embargoului asupra importurilor
de carne, produse vegetale si vinuri din Republica Moldova, ce a
degenerate in reducerea volumului si ratei de crestere a exportului;
 |Prelungirea, pina in anul 2009, a mandatului de activitate a Misiunii
Uniunii Europene de Asistenta la Frontiera dintre Moldova si
Ukraina.[4]
Comertul exterior este important pentru Republica Moldova din mari
considerente, in special tinind cont de piata locala relative ingusta, precum
si de faptul ca baza interna a materiei prime si resursele energetice este
insuficient pentru acoperirea necesitatilor tarii- atit pentru consumul
intermediar cit si pentru cel final.
Structura comertului exterior reprezinta un important factor, capabil sa
influenteze direct si indirect nu doar asupra nivelului de dezvoltare
economica general, dar si asupra calitatii vietii cetatenilor tarii.
Considerind rezultatele macroeconomice inregistrate pe parcursul ultimilor
ani, se impune concluzia regretabila ca nu sa reusit deocamdata de a
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valorifica efficient rolul comertului exterior desi politica generala a tarii
este orientate spre extinderea si intensificarea relatiilor comerciale externefapt demonstrate de semnarea acordurilor de comert preferential practice cu
majoritatea tarilor din regiuni de lansarea reformelor pentru imbunatatirea
mediului de afaceri si, implicit, investitional.[5]
In aceste conditii deficitul commercial afferent comertului devine o
problema primordial a politicilor macroeconomice a Republicii Moldova.
Un argument in acest sens, este faptul, demonstrat de practica
internationala, ca o tara cu un sold negative al balantei comerciale, care se
mentine de mult timp, prezinta riscul de pierdere a suveranitatii sale
economice.
Tendintele comertului exterior ale Republicii Moldova

Deficitul balantei comerciale comertului exterior 2015 a fost de 1339, 6mil
dolari SUA cu 514.6mil dolarii, SUA (-27.8%) mai mic decit cel inregistrat
in perioada corespunzatoare din anul 2014.[6]
Astfel politica comerciala a |Republicii Moldova are drept scop
promovarea relatiilor economice externe in special prin impulsionarea
exporturilor, protejarea economiei nationale de concurenta straina, prin
reglementarea si mentinerea echilibrului balantei comerciale[7]
Concluzie: Perioada actuala de rezistenta a Republicii Moldova se
caracterizeaza prin complexitatea schimburilor economice si politice in
desfasurare. Dat fiind faptul ca Republica Moldova este o tara “deschisa”
activitatea ei economica externa si activitatea comerciala externa constituie
sfere de activitati importante ale tarii. Dupa cum arata experietna momdiala
in conditiile economiei de piata libera, dezvoltarea multilaterala a
potentialului de export si sustinerea exportatorilor nationali constituie
fundamentul activitatii economice externe effective.
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REGIUNEA NISTRULUI INFERIOR
Regiunea Nistrului Inferior ocupă partea de sud-est a Republicii
Moldova în limitele câmpiei cu aceeaşi denumire şi sectorului de est al
Podişului Moldovei de Sud din sectoarele inferioare ale bazinelor râurilor
Bâc şi Botna (Afluenţii Nistrului). Hotarul convenţional de sud-vest al
regiunii date trece pe râul Ceaga, pe linia Taraclia - Chircăieştii Noi –
Cărbuna – Ţipala de la confluenţa judeţelor Chişinău, Tighina şi Lăpuşna.
Cele mai multe monumente şi obiective turistice din regiune sânt legate de
Nistru, sau se află în apropierea lui. Din numărul lor fac parte: rezervaţia
ştiinţifică „Iagorlâc”, lacul de acumulare Dubăsari, rezervaţiile peisagistice
Teliţa, Grădina Turceascaă, Cărbuna, Pădurea Hârbovăţ, parcurile
Bălăbăneşti, Hârbovăţ şi Leuntea, monumentul geologic unic Văgăuna
Clocot de lângă Tiraspol, vestigiile paleontologice de la Calfa şi Taraclia,
porţiunea Valului lui Traian de Sud, cetatea Tighina, mănăstirea NoulNeamţ de la Chiţcani, biserica de la Căuşeni, locurile legate de viaţa
poetului preot Alexei Mateevici de la Zaim şi Căinari, întreprinderea
vitivinicolă Purcari şi o serie de monumente din oraşele Tighina şi Tiraspol.
În regiune există 14 rezervaţii de diferite tipuri, inclusiv una ştiinţifică,
5 peisagistice şi 8 naturale (silvice şi mixte).
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Profilul de bază. Pentru că agricultura este ramura de bază şi sursa de
existenţă a poporului moldav, aceasta este prezentă necondiţionat şi în
partea de sud a republicii. Aici oamenii sunt ghidaţi de instinctul prelucrării
pământului, de creşterea animalelor, în special a ovinelor, bovinelor,
caprinelor. De-a lungul timpului locuitorii acestei aşezări şi-au câştigat un
bun renume datorită modului de a modela şi a aranja pâinea în tave precum
şi măiestria şi priceperea gospodinelor de a o da la cuptor.
Clima este temperat continentală. Verile sunt lungi şi călduroase cu
temperaturi medii de peste 20 °C, iernile sunt sărace în precipitaţii iar în
ianuarie temperatura medie este în jur de -4 °C. Cantitatea
de precipitaţii căzute variază drastic, perioadele de secetă sunt dese, dar
mediile multianuale de precipitaţii se încadrează între 400 mm. Majoritatea
precipitaţiilor cad în lunile martie şi octombrie atunci au loc şi majoritatea
inundaţiilor şi viiturilor. Iarna începe odată cu intrarea maselor de aer rece
în ţară. Verile sunt forte călduroase şi uscate. În luna iulie temperatura
medie este de 22 °C. Deseori, mase de aer tropical aduc temperaturi de 30 38 °C. Precipitaţiile sunt rare, majoritatea acestora cad în timpul furtunilor
însoţite de grindină şi descărcări electrice. Secetele sunt foarte frecvente.
Reţeaua hidrografică în regiunea Nistrului Inferior este caracterizată
de prezenţa râurilor Bâc şi Botna, afluenţii râului Nistru.
Fauna. Această regiune este bogată atât în specii obişnuite de
mamifere şi păsări cum sânt: mistreţul, căpriorul, vulpea, iepurele de câmp,
ţiştarul cu pete(popândău), cocostârcul alb, raţe, lişiţa, potârnichea precum
şi specii de animale rare. Dintre mamifere: vidra, nurca europeană,
hermelina, liliecii, pisica sălbatică. Dintre păsări: dropia, lopătarul,
ţigănuşul, lebăda cucuiată, egreta mare, codalbul. Din clasa reptilelor sânt
prezenţi şarpele târâtor cu abdomen alb,şarpele –Esculap şi şarpele cu patru
dungi.
Flora este reprezentată pajişti inundabile, păduri seminaturale de
salcâmi, păduri de stejar pufos, precum şi de specii de plante rare, cum sunt
lăcrimiţa, bumbăcariţa, bulbocodiul, degetarul lânos, frăsinelul, ghiocelul
Elves, săbiuţa şi altele. Dintre plantele medicinale care se găsesc în zonă
sânt: muşeţelul, coada şoricelului, levănţică. Nu lipsesc nici livezile de
pomi fructiferi: meri, peri, cireşi, pruni, gutui.
Cadrul natural a regiunii descrise creează un valoros potenţial
economic şi turistic datorită faptului că prezenţa diferitelor forme de relief
ce o străbat îi conferă unicitate. Ca puncte de atracţie pentru turişti se
numără obiectivele: Valul lui Traian, monumentul geologic Văgăuna Clocot
ş.a.
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BOGĂŢIA CULTURAL – ISTORICĂ A REGIUNII NISTRULUI
INFERIOR
Din localităţile regiunii Nistrului Inferior prezintă interes cultural
comuna Hârtopul Mare cu elemente de arhitectură a caselor de locuit
ornamentate în piatră. Din alte obiective ale culturii pot di menţionate
morile de vânt care se mai păstrează la Tănătari, Ursoia şi Talmaza. Din
domeniul artizanatului prezintă interes comuna Talmaza, unde activează
meşteri în împletitul din nuiele de salcie, răchită, stuf, la Zolonceni există
meşteri în confecţionarea obiectelor din paie pănuşi şi papură.
O importanţă majoră pentru odihnă şi turism aici o are secţiunea rîului
Nistru de la Dubăsari pînă la scurgerea lui în liman. Pe malurile Nistrului
sânt situate principalele obiective de odihnă (parcuri, plaje amenajate,
debarcadere) ale oraşelor Tighina şi Tiraspol. Pe malul opus (drept) se află
zona de recreaţie a satului Holercani. Aici în cartierul rezidenţial de pe
malul Nistrului, ce cuprinde trei km, se află una din reşedinţele
prezidenţiale şi 16 vile ale miniştrilor şi alte obiective de odihnă.
- Cetatea – citadelă Tighina, este cea mai puternică dintre cetăţile
medievale ale Moldovei, este menţionată sub această denumire pentru
prima dată în gramota domnitorului Alexandru cel Bun în 1408.
- Catedrala ”Schimbarea la faţă a Maicii Domnului”, din 18191825, pictată de Alexandru Plămădeală în 1934, este clădirea fostului liceu
pentru fete în formele modernismului românesc.
- Un monument foarte important se află în lista patrimoniului omenirii
al UNESCO este Biserica Adormirea Maicii Domnului din Căuşeni,
operă de artă medievală românească realizată în stil post-brâncovenesc.
- Case memoriale:
Alexei Mateevici (1888-1917) - poet, preot;
Nicolae Donici (1874-1956) - savant, astronom;
Ion Sârbu (1831-1868) - scriitor;
Vasile Cijevschi (1880-1931) - membrul al Sfatului Ţării;
AMENAJAREA TURISTICĂ A REGIUNII
Fiecare podoabă moldavă de astăzi, a lăsat amprenta trecutului de ieri.
Răsfoim astăzi file de istorie, de viaţă şi de luptă, file de căderi, dar şi de
glorie, de realizări, file ce se vor citite mereu. O părere avizată asupra
obiectivelor turistice prezente în regiunea dată, ne pot oferi turiştii care se
opresc aici cu ocazia petrecerii timpului liber sau de la cei care doar
tranzitează zona. Mulţi din cei care vin aici sunt interesaţi în mod special să
viziteze valorosul monument geologico – paleontologic Râpa de la Taraclia,
unde se află unul din cele mai importante zăcăminte de mamifere fosile din
lume. Nu trecem cu vederea infrastructura care lasă de dorit în această
regiune şi anume: mijloacele de transport, reţele de alimentare cu energie
62

electrică, unităţi comerciale, instituţii sanitare pentru asigurarea accesului în
zonele turistice menţionate mai sus, precum şi tuturor facilităţilor necesare
vieţii moderne. Nemijlocit este nevoie de prezenţa ghizilor, pentru ca
informaţia propusă din start să ajungă direct şi în egală măsură către toate
segmentele de vârstă al vizitatorilor.
Sub influenţa factorilor naturali, istorici, sociali, culturali, economici şi
politici în Republica Moldova s-a creat un complex specific de monumente
naturale şi antropice cu anumite concentrări în plan teritorial, având în
fiecare regiune a ei un aspect estetico-cultural deosebit. Una din ele este şi
regiunea Nistrului Inferior, o zonă cu un cadru natural foarte pitoresc şi
unic. Să recunoaştem că avem şi neajunsuri cum ar fi, lipsa de creativitate
în a transforma un obiectiv turistic într-o atracţie turistică impunătoare.
Pentru aceasta aş propune:
Reclama prin panouri şi plăci a tuturor obiectivelor la locul
aflării lor, conţinând datele principale ce le caracterizează: denumirea, tipul,
categoria etc; cu atenţionarea vizitatorilor de a se comporta civilizat în
perimetrul şi în preajma obiectivelor;
Elaborarea unor cataloage de obiective, care ar prezenta interes
pentru diferite categorii de călători şi forme de turism, cu clasificări comode
menite pentru turiştii locali şi oaspeţii sosiţi din alte state;
Organizarea unui monitoring sistematic pentru determinarea
stării fizice şi estetice a obiectivelor, nivelul lor de pregătire pentru a fi
vizitate;
Organizarea eficientă a reclamei potenţialul turistic al Republicii
Moldova în cadrul expoziţiilor şi târgurilor internaţionale, la care participa
republica;
Lichidarea inculturii umilitoare existente la trecerea vămilor.
Atât cît vom investi în valorificarea bogăţiilor neamului, vom continua
să atragem noi turişti şi cu atât mai mult să menţinem interesul celor ce deja
au vizitat aceste regiuni.
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ABSTRACT: Tourism is a key factor that can contribute to the
prosperity, development and higher standarts of living in Moldova.This
paper analyze the situation of tourism in Moldova. Base tourist activity is
the forms of tourism, which in Moldova are valued and developed
unevenly.The most common are the wine tourism, business, rural, spa,
religious and excursions. Possesing large agricultural areas and many
villages. Moldova has great potential to develop this type of tourism.
Practising crafts can serve as motivation for visiting rural tourism. Rural
tourism can directly benefit rural communities and indigenous people. The
decrease in foreign tourists visiting more than 10 times has been dramatic
for our economy. In 2011 in a top of competitiveness in tourism, which
includes 139 countries Moldova feel six positions and reached number 99.
Key words: Tourism, Rural tourism, Tourist, Wine tourism, Business
tourism, Excursions.
Introducere
Evolutia economiei mondiale, dezvoltarea continua a societatii de azi si
efectele pe care acestea le au asupra oamenilor, determina un numar din ce
in ce mai mare de oameni sa circule prin diferite tari.
Turismul reprezinta pentru Moldova sectorul economic care dispune de
un valoros potential de dezvoltare, neexploatat inca suficient si care poate
deveni o sursa de atractie atat a investitorilor cit si a turistilor
straini.Turismul poate contribui esential la prosperarea, dezvoltarea si
ridicarea nivelului de trai in Republica Moldova. Baza activitatii turistice in
Republica Moldova o reprezinta formele de turism care sunt valorificate si
dezvoltate neuniform.Cele mai raspindite sunt turismul viti-vinicol, de
afaceri, rural, religios si de excursii. Dispunind de suprafete agricole intinse
si o multitudine de sate, Moldova are un potential mare pentru dezvoltarea
acestei forme de turism. Practicarea mestesugurilor poate servi drept
motivatie turistica pentru vizitarea zonelor rurale. Turismul rural poate
adduce beneficii direct comunitatii rurale si localnicilor. [6].
Aceasta ramura a economiei stimuleaza dezvoltarea altor ramuri ale
economiei nationale cum ar fi: industria, agricultura, constructiile,
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transportul, comertul. Prin aceasta se poate spune ca turismul stimuleaza
activitati natinale rentabile ca: industria hoteliera, alimentatia, artizanatul.
Dar pe linga toate acestea Moldova nu se slaveste cu un potential turistic
inalt. In raport cu potentialul touristic dar si comparativ cu statele vecine,
ponderea turismului in PIB, este mica la fel si profitul obtinut de
intreprinzatorii de turism. Aceasta datorindu-se lipsei produselor turistice
complexe, discrepantei capacitatilor turistice, lipsei facilitatilor pentru
realizarea capacitatii turistice complexe.
Cercetarea.
Republica Moldova, ca destinatie turistica, dispune de un bogat
potential pentru vizitatorii sai. Turismul are toate sansele de a ameliora
balanta de plati a statului prin majorarea exportului de servicii turistice.
Produsul turistic al tarii reprezinta un ansamblu complex de mediu, atit
natural, cit si creat de oameni (patrimoniu, cultura, activitati, servicii pentru
vizitatori). [9, vizionat la data de 11.12.2014].
Conform informatiilor oferite de Biroul National de Statistica, in
perioada ianuarie-iunie a acestui an, agentiile de turism si turoperatorii
moldoveni au acordat servicii turistice la 92,2 mii de turisti si excursionisti,
cu 16,5 mai mult decit in perioada similara din anul 2013. [2, vizualizat la
data de 08.12.2014].
Turismul creeaza locuri noi de munca in structurile turistice, dar si in
sectoarele economice adiacente prin dezvoltarea de intreprinderi turistice
locale sau de unitati de prestarea serviciilor conexe. Acestea duc la cresterea
veniturilor, ameliorind calitatea vietii locuitorilor. Totodata cresc inpozitele
si taxele locale permitind dezvoltarea infrastructurii, instalatiilor,
echipamentelor si serviciilor in folosul comunitatii locale- spatii verzi,
recreative, parcuri, apa potabila, energie electrica, scoli, pansionate etc.
Acestea au un mare beneficiu atit pentru populatia locala, cit si pentru
turism. [1].
Republica Moldova dispune de un bogat patrimoniu cultural, care poate
fi cu succes valorificat în turism. În total, au fost identificate 140 de
monumente ale patrimoniului cultural, care pot fi incluse în circuitul
turistic. Cele mai timpurii monumente sînt aşezările geto-dacice şi
fortificaţiile romane. O diversitate de atracţii pentru turişti oferă vestigiile
fortificaţiilor medievale, diverse complexe arheologice, în primul rînd,
Orheiul Vechi, mănăstirile rupestre, conacele boiereşti şi casele ţărăneşti. Şi
în capitala ţării există un număr impunător de monumente, exemple
reprezentative ale arhitecturii locale din secolele XIX şi XX, capabile să
trezească interesul turistilor.
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În Republica Moldova funcţionează 87 de muzee, ele avînd bogate
colecţii de exponate. În plus, cele mai multe din acestea sînt amplasate în
clădiri de o deosebită importanţă arhitecturală. În temei, muzeele sînt
destinate unui contingent special de vizitatori, însă, cel puţin 20 dintre
acestea, merită atenţia publicului larg.
Un punct atractiv al produsului turistic naţional îl constituie
varietatea culturilor din diverse zone ale ţării. Republica Moldova prezintă
un amalgam de naţionalităţi şi culturi, deci, de tradiţii, limbi vorbite, folclor,
bucătărie etc. În ţară există circa 880 de grupuri folclorice, o bună parte din
ele reflectînd tradiţiile specifice regiunii şi originii lor. Merită a fi menţionat
şi artizanatul naţional – atît ca valoare culturală, cît şi ca produs de
meşteşugărit propus spre vinzare. [8, vizualizat la data de 11.12.2014].
O alta activitate turistica care contribuie la dezvoltarea in ansamblu a
zonelor rurale este agroturismul. Turismul rural ofera turistilor straini
posibilitatea de a cunoaste mai bine traditiile poporului nostru, ospitalitatea
acestuia si bucataria autentica din fiecare zona. Frumusetea cadrului natural
si monumentele istorice de valoare nationala si international, creeaza
premisele obtinerii unui important aport economic din sfera turismului
rural.
Turismul rural se desfasoara in ariile extraurbane, utilizeaza pensiunile
si fermele agroturistice pentru cazare, beneficiaza de un mediu nepoluat si
de atractiile turistice naturale sau antropice.Ca forma de agrement el se
practica pentru odihna si recreere, sporturi, educatie, tratament balnear etc.
Aceasta forma de turism cuprinde o mare parte din teritoriul tarii,
conducind la deconcentrarea marilor aglomeratii turistice si la evitarea
degradarii mediului inconjurator si a resurselor turistice. [6, 17].
Turismul rural este cel mai popular în Moldova. Cei mai mulţi străini
care ne vizitează ţara aleg ca primă destinaţie Parcul Naţional “Orheiul
Vechi”. Înpensiunile din Trebujeni sau Butuceni, ei sunt serviţi cu bucate
tradiţionalemoldoveneşti. Complexul Orheiul Vechi este una dintre perlele
Moldovei. Monumentele istorice şi peşterile transformă zona în destinaţia
preferată a celor care aleg să vină în vacanţă în ţara noastră.
Totodată, străinii optează pentru satele Trebujeni şi Butuceni pentru că aici
au ocazia să cunoască specificul moldovenesc.
Şi turismul ecumenic este la loc de frunte. Din cele 55 de mănăstiri ale
ţării, itinerarul turistic include mai multe locaşuri de cult din raionul
Călăraşi, precum şi mănăstirile Căpriana, din raionul Străşeni, Hâncu, din
raionul Nisporeni, şi Noul Neamţ, din localitatea Chiţcani. Iar cei care aleg
mănăstirea Ţâpova, au ocazia să vadă şi cascadele din zonă.
Şi rezervaţia "Codru" este printre preferinţele turiştilor. Iar în "Pădurea
Domnească" pot fi văzuţi zimbri.
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Străinii care vin în Moldova pot să meargă şi în excursii la vinăriile
Cricova, Mileştii Mici, Chateau Vartely şi Purcari. [7, vizualizat la data de
11.12.2014].
Statiunile balnearoclimaterice din Republica Moldova, ar putea devein
un substantial produs touristic balnearoclimateric de nivel international, cu
conditia crearii in jurul lor a unei infrastructuri adecvate. Cele mai bune
premise in acest sens le au: “Bucuria-sind”, “Vadul lui Voda”, “Codru”,
”Hirjauca”, “Calarasi”, si indeosebi, “Nufarul alb”, Cahul. [10, viziualizat
la data de 11.12.2014].
Podgoriile noastre, de asemenea, constituie un important obiectiv
turistic din sectorul rural. De secole, în Moldova s-au format bogate tradiţii
de cultivare a viţei-de-vie şi de producere a vinului. În prezent, în ţară
funcţionează 142 fabrici de vinuri. 23 dintre acestea dispun de condiţii şi
experienţă în ceea ce priveşte primirea vizitatorilor. Aici turiştii au
posibilitatea de a lua cunoştinţă de tehnologia producerii vinurilor, de a
urmări cum sînt îmbuteliate şi, desigur, de a gusta produsul finit. Prin
calitatea lor, multe dintre vinurile produse în ţara noastră se bucură de o
bună reputaţie pe plan internaţional. Ca ţară vitivinicolă, Republica
Moldova oferă şansa alegerii unor rute preferate, aşa încît turiştii pot vizita,
după dorinţă, beciuri şi oraşe subterane, vinoteci, întreprinderi de prelucrare
primară a vinului, de producere a şampaniei, divinului, heresului,
balsamurilor etc. Fabricile de vinuri, în ansamblu, făcînd parte din ruta
turistică “Drumul vinului în Republica Moldova”, prezintă o esenţială
motivaţie de a ne vizita ţara. Ele constituie un mijloc de promovare a celui
mai bun produs turistic autohton. [8, vizualizat la data de 11.12.2014].
La promovarea tarii noastre ca destinatie turistica internationala va
contribui si dezvoltarea diferitelor tipuri de transport, serviciile de transport
reprezentind o parte integranta a produsului turistic. Republica Moldova
este o destinatie turistica usor accesibila practic pentru toate tarile ce
constituie piete-tinta pentru turismul national. Accesul in tara noastra este
facilitat de numarul mare al punctelor de trecere a frontierei de stat, atit cu
Ucraina, cit si cu Romania, precum si de legaturile feroviareinternationale.
Aeroportul International Chisinau corespunde standardelor internationale si
deserveste o retea semnificativa de linii aeriene. Exista un potential
considerabil pentru a spori numarul acestor linii. Frecventa si amploarea
retelei interne de drumuri publice si a serviciilor feroviare sint la nivelul
cuvenit, desi ar fi binevenita o modernizare a echipamentului existent.
Reteaua rutiera este vasta, cuprinzind 3669,4 km de drumuri nationale si
6834 km de drumuri locale. Au fost, de asemenea, instituite servicii de
inchiriere a mijloacelor de transport si se preconizeaza extinderea acestora,
intrucit vizitatorii prefera calatorii individuale in scopul exploatarii
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sectorului rural al tarii. Desi sint necesare actiuni de modernizare, starea
generala a retelei rutiere este satisfacatoare, existind capacitatea de
extindere a frecventei pentru satisfacerea cererii clientilor. [9, vizualizat la
data de 11.12.2014].
Republica Moldova are mari posibilitati de dezvoltarea turismului
rural, practicarea acestuia fiind nu numai posibila, dar si necesara in etapa
actuala. Veniturile banesti realizate vor duce la ridicarea nivelului de
civilizatie si trai a statului moldovenesc, iar locuitorii sai prin ospitalitate
deosebita, ar putea schimba radical imaginea tarii in lume.
Dezvoltarea turismului rural are o serie de avantaje sociale, avantaje de
care beneficiaza atit entitatea agroturistica cit si mediul din care aceasta face
parte. Se evidentiaza astfel traditiile social-culturale, mestesugaresti,
folclorice. [6, 14 ].
Promovarea Republicii Moldova ca destinatie atractiva de turism
constituie o responsabilitate comuna a Guvernului, a Agentiei Turismului si
a diferitor institutii din industria data, atit publice cit si din mediul privat.
Insa daca se face o analiza mai profunda a dezvoltarii sectorului touristic in
Moldova, situatia este mult mai grava. Pe pietile internatinale, Moldova este
prea putin cunoscuta ca destinatie turistica. De aici ese marea necesitate a
crearii si promovarii unei imagini turistice a Republicii Moldova pe plan
international. Insa conform unui top organizat de Forumul Economic
Mondial in 2011, Republica Moldova a coborit 6 pozitii, aflindu-se pe locul
99, intr-un top privind competitivitatea in turism, care include 139 de tari,
fiind pe ultimul loc in Europa. Este astfel interesanta parerea expertilor care
considera ca situatia in turismul moldovenesc este suficient de buna si doar
din cauza unor elemente care nu au fost luate in consideratie, Moldova a
ajuns pe locul 99. Dar este mai usor de invinuit pe cineva decit de elaborate
strategii echilibrate si eficiente nu numai de redresare a problemei, dar si
dezvoltarii rapide a acrestei ramuri care poate aduce mari beneficii. [ 5,
vizualizat la data de 04.12.2014].
Concluzii:
Turismul reprezinta un factor care poate contribui esential la
prosperarea, dezvoltarea si ridicarea nivelului de trai in Republica Moldova.
Dar din pacate, analiza activitatii turistice arata clar ca aceasta ramura a
economiei nationale este untr-un mare declin. Insa totusi, Republica
Moldova desi are o suprafata mica, dispune de un potential turistic,
peisagistic si arheologic, diverse rezervatii si landsafturi natural care ii ofera
originalitate si unicitate, un numar mare de monumente unice de valoare
mondiala. [11, vizualizat la data de 11.12.2014].
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Dezvoltarea sectorului turistic are si alte avantaje ca: cresterea
fenomenului de stabilitate; oprirea procesului de emigrare a populatie;
cresterea nivelului de diversificare ocupationala a populatiei rurale, in
deosebi celei tinere; pastreaza modelele socio-culturale si traditiile
existente; contribuie la consolidarea relatiilor de prietenie intre localnici si
turisti, ceea ce va crea o imagine externa favorabila Republicii Moldova,
prin contactul turistilor straini cu etnocultura si ambianta naturala din zona
rurala.
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PERFORMANTELE SPORTULUI DIN REPUBLICA MOLDOVA
DUPA 23 DE ANI DE INDEPENDENTA.
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Abstract: Although Moldova has a relatively good presence at international
competitions in sport infrastructure is poor. At least one thing is gratifying Moldovan sport is not alive. Moldova at the Olympics after independence
was still a small sports performance, although not the best conditions to
show the best results.
Key-words: Sport, Olympics, Football, Performance, Victory.
Introducere:
Republica Moldova , situata in centrul Europei ,avind o suprafata
mica, dispune de un considerabil potential pentru dezvoltarea
sportului.Potentialul sportiv al Republicii Moldova este destul de mare
care cu un management strategic durabil ar duce la valorificarea acestuia
pe deplin ,ceea ce va contribui la recunoasterea imaginii Republicii
Moldova ca destinatie sportiva pe plan internationa.
Dezvoltarea sportului in conditiile economiei de piata contribuie la
dezvoltarea relatiilor internationale in domeniul de cultura, invatamint,
turism etc.
Cercetarea:
Sportul reprezintă o activitate de natură fizică şi poate implica şi
competiţia.Totodata sportul este o activitate care poate influenta stilul de
viata,sanatatea sau personalitatea unui om. Sportul, prin însuşi natura sa,
încurajează diversitatea într-o lume culturală. Pe măsură ce ţările şi
naţiunile se apropie tot mai mult unele de altele, dar totuşi îşi păstrează
identitatea culturală, sportul este un domeniu în care se învaţă că diferenţele
culturale, nu numai că trebuie acceptate, dar reprezintă o bogăţie ce trebuie
cultivată şi preţuită.[15]
Miscarea fizica actioneaza si asupra creierului. Sportul ne ofera o viata mai
sanatoasa sine pregateste creierul pentru o batranete mai usoara. Exercitiile stimuleaza
sistemul nervos sipastreaza agilitatea creierului. Capacitatea de memorare poate fi
imbunatatita oricand prinintermediul sportului fizic si mental. [16]
Oamenii din Republica Moldova practica mai multe sporturi ,dintre
care cele prioritare sunt:fotbalul, voleiul, baschet, tenis, box, lupte, judo,
karate, rugby, tir cu arcul, handbal . [4]
Primii ani dupa independenta ,au avut ca consecinta si primele
rezultate.Independenta Republicii Moldova nu a insemnat independenta si
pentru sport,sau cel putin asa a fost la inceput ,atunci cind sportivii
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moldoveni au evoluat la Jocurile Olimpice din 1992 in componenta
Echipei unificate a fostei URSS,care era alcatuita din 12 tari membreale
CSI,inclusiv Moldova . Echipa unificata a cucerit la Jocurile Olimpice de
la Barcelona 112 medalii si a ocupat primul loc in clasamentul pe
echipe.[3]
Halterofilul moldovean Tudor Casapu a intrat in istorie devenind
atunci campion olimpic.Inotatorul Iurie Başcatov a fost medaliat cu argint
,iar Natalia Valeev,tir cu arcul,şi Veaceslav Garpişin ,handbal ,au cuccerit
,,bronzul” olimpic.[7]
Anul 1992 intr-adevar a reprezentat apogeul rezultatelornoastre
sportive,dar acestea s-au datorat eforturilor comune depuse de antrenorii
moldoveni si cei din spatiul ex-sovietic” ,considera unul din cei mai buni
sportivi moldoveni ai sec.XX, Nicolae Juravschi.[9]
Primul presedinte al Comitetului National Olimpic ,Efim
Josanu,caracterizeaza situatia in care se afla sportul moldovenesc dupa
cucerirea independentei in 1991 in felul urmator :,,Erau momente cind pur
si simplu mi se parea ca sportul moldovenesc ajunge in pragul
disperarii.Ceea ce a salvat atunci sportul si il mentine si acum este
entuziasmul unei generatii de sportivi imbatrinite astazi ,dar care continua
sa iubeasca cu pasiune profesia lor.Sportivii de atunci mergeau la
competitii din cont propriu,unii chiar intrau in datorii.Cu toate aacestea
,ei au reusit sa pastreze suflul sportului moldovenesc”.[12]
Comitetul National Olimpic al Republicii Moldova a fost fondat la 29
ianuarie 1991,el fiind recunoscut in 1993 de catre Comitetul International
Olimpic. Comitetul a fost condus de catre Efim Josanu (1991-2001) [4]. Si
este condus de catre Nicolae Juravschi(2001-prezent)[10].
Prima participare a Republicii Moldova la Jocurile Olimpice de iarna
de la Lillehammer,Norvegia din 1994 ,nu a fost insotita de succes- spotivii
moldoveni nu au obtinut nici o medalie.Succesul a aparut peste doi ani,in
1996,la Jocurile Olimpice de la Atlanta,cind Nicolae Juravschi si Victor
Reneischi au intrat in posesia medaliei de argint la canoe dublu,iar
luptatorul de stil greco-roman Sergiu Mureico cistigat medalia de bronz
la categoria super-grea.
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,,Pe Nicolae Juravschi si Victor Reneischi intodeauna ii pun in
pereche .Dupa succesul de la Seul din 1998 (cind au intrat in posesia
medaliei de aur facind parte din echipa Uniunii Sovietice),acestia s-au
despartit ,evoluind cu alti parteneri ,insa impul a demonstrat ca ei au fost
facuti unul pentru celalalt.Dovada este si performanta de la Atlanta ,din
1996, cind si-au reunit fortele si au inregistrat victoria”,considera Efim
Josanu .[13]
Totusi primele succese ale Republicii Moldova pe plan international
obtinute in 1996 au fost pe muchie de cutit .Doi dintre cei mai buni
sportivi din acea perioada intentionau sa evolueze pentru
alte
selectionate.,,Aveam sportivi de inalta clasa care deja se gindeau sa
emigreze.In 1996,cind a avut loc debutul nostru olimpic la Jocurile de
Vara,eram pe cale sa-l pierdem pe Mureico,care a obtinul ulterior medalia
de bronz.Voia sa ne parasesca si Valeev,campioana mondiala la tir cu
arcul.In situatia aceea am reusit sa pastram potentialul pe care l-am avut
si astfel sa ne facem o prezenta onorabila la Jocuile Olipice din Atlanta in
1996”,a spus Efim Josanu.[12]
La Olimpiada de la Sydney din anul 2000,Oleg Moldovan a obtinut
medalia de argint la tir,iar Vitalie Grusac a intrat in posesia medaliei de
bronz. Republica Moldova s-a clasificat pe locul 62 din 199 tari. A fost
nevoie de opt ani pentru ca un sportiv moldovean sa obtina o noua
medalie la Jocurile Olimpice ,dupa ce , in editia 2004 de la Atena ,cei 33
de sportivi din Moldova nu au ocupat nici un loc pe podium.[7] In 2008
la Jocurile Olimpice de la Beijing ,boxerul Veaceslav Gojan obtine
medalia de bronz,pentru ca ulterior,in acelasi an,sa devina campion
european.[8]
Pina in prezent , opt sportivi din Republica Moldova au cistigat un
total de 7 medalii olimpice(doua rgint si cinci de bronz),cele mai multe la
box si haltere ,apartinind lui Vitalie Grusac ,Veaceslav Gojan,Cristina Iovu
si Anatolii Ciricu.[9]
Republica Moldova a trimis la Vancouver o delegatie de 7 sportivi (4
barbati si 3 femei),care au concurat la 3 sporturi cu 9 probe.Majoritatea
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sportivilor moldoveni erau straini naturalizati :schiorii Urs Imboden si
Cristophe Roux erau elvetieni,biatlonista Natalia Levcencova era rusoaica
si sanierul Bogdan Macovei era roman.[14]
Nici un sportiv din Republica Moldova nu a fost medaliat la Jocurile
Olimpice de iarna de la Vancouver, Canada.[3]

Tabelul 1
Medalie Nume

Lista mealiatilor Olimpici
Jocuri
Sport
Olimpice

Nicolae
CaiacJuravschi
Atlanta 1996
canoe
Victor Reneischi
Serghei Mureico Atlanta 1996 Lupte
Oleg Moldovan Sydney 2000 Tir
Vitalie Gruşac

Sydney 2000 Box

Veaceslav Gojan Beijing 2008 Box
Cristina Iovu
Londra 2012 Haltere
Anatolii Cîrîcu

Londra 2012 Haltere

Întrecere
Canoe 2 - 500 m
Lupte
grecoromane - cat. 100130 kg (supergrea)
10
metri
ţintă
mobilă
cat.
67
kg
(semimijlocie)
Haltere femei 53 kg
Haltere bărbaţi 94
kg

[1]
Unul dintre cele mai frecventate sporturi din Republica Moldova
,totusi, ramine fotbalul. Fotbalul este cel mai popular sport din Republica
Moldova .Organismul conducator al fotbalului din tara este Federatia
Moldoveneasca de Fotbal, care este membra afiliata la FIFA si UEFA.[5]
Desi Republica Moldova a devenit oficial stat independent abia in
anul 1991,fotbalul in Basarabia este practicat de mai bine de un secol .Data
atestarii primului meci de fotbal la Chisinau este 22 august 1910 .Pe
platoul Gimnaziului de baieti din Chisinau , s-a jucat partida dintre echipa
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gimnazistilor si liceenilor din Chisinau cu cea a Gimnaziului nr. 2 din
Odesa.
Independenta Republicii Moldova a fost un nou inceput si pentru
fotbal.[1]
Prima editie a Campionatului Moldovei la fotbal ,cea din 1992 ,s-a
disputat intr-un context social-politic complicat – tara era in razboi
,Chisinaul si Tiraspolul luptau pe front, iar echipele de pe ambele maluri
ale Nistrului se confruntau in campinonat.Au fost si cazuri cind jucatorii
treceau fluviul cu barca ,sub gloante,peentru a se deplasa la meciuri.[2]
Tinind cont de valoarea lotului pregatit pentru Liga Superioara a
campionatului URSS,favoritii competitiei erau tiraspolenii,Zimbru fiind
completata doar cu jucatori tineri de la academia proprie .Zimbru a devenit
cistigatoarea editiei inaugurale a campionatului Moldovei. De asemenea a
cistigat primele 5 sezoane consecutivesi 8 din primele noua sezoane ale
campionatului Moldovei ,serria fiindu-i intrerupta de Constructorul
Chisinau in sezonul 1996-1997.Incepind cu sezonul 2000-2001 ,poate fi
constatata o hegeemonie a clubului Sheriff Tiraspol, care intre anii 20002014 a devenit de 13 ori campioana a Moldovei .[6]
Începând cu sezonul 1993-94, cluburile moldovenesti de fotbal, au
început să participe în competiţiile europene intercluburi. „Fereastra” în
Europa a fost deschisă de Zimbru Chisinau, în Cupa UEFA, prin dubla cu
Beitar Ierusalim, pierdută la general după 1-1 acasă şi 0-2 în deplasare.[1]
Concluzie:
Cu toate ca Republica Moldova are o prezenta relativ buna la
copetitiile internationale ,infrastructura in domeniul sportiv lasa de dorit .La
acest capitol am fost depasiti chiar de state care la inceputul anilor’90 se
aflau in urma
noastra ,precum Tadjikistanul,Kazahstanul, sau
Uzbekistanul,care acuma ne-au intrecut. Asadar putem afirma ca
performanta sportului din Republica Moldova se afla pe muchie de cutit
chiar de la declararea independentei.
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DIRECŢIILE TURISTICE PREFERATE ALE CETĂŢENILOR
R.MOLDOVA ÎN ANUL 2015
Popov Cătălina,
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Universitatea de Studii Europene din Moldova
Abstract: În articol sunt analizate date despre direcţiile preferate de
cetăţenii Republicii Moldova în anul 2015, şi mai exact în lunile ianuarieiunie 2015.Sunt descriese avantajele care îi motivează pe turiştii şi
excursioniştii moldoveni să călătoreasca şi deasemenea sunt menţionate şi
cele mai vizitate ţări. În fruntea clasamentului fiind situată Turcia urmată de
Bulgaria şi România.
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Cuvinte cheie: turişti, vacanţă, ţări vizitate.
Abstract: This paper analyzed data directions preferred by Moldovan
citizens in 2015, and more specifically in the months from January to June
2015.Sunt descriese benefits that motivate Moldovan tourists and hikers to
travel and also listed the most visited countries . Turkey is located in the
lead followed by Bulgaria and Romania.
Keywords: tourists, vacation, countries visited.
Introducere
În afara zonei noastre de confort e o lume întreagă, un necunoscut
infinit.Trebuie să acceptăm că dincolo de noi există şi altceva, există alte
tipologii de oameni, există alte obiceiuri, alte religii, alte culori. Odată
gustînd din gustul calătoriilor şi odihnei de dincolo hotarelor,cetăţenii
Republicii Moldova în perioada ianuarie-iunie 2015 au plecat în străinătate
în jur de 72,5 mii de turişti şi excursionişti, cu 5,7% mai mult comparativ cu
perioada similară a anului 2014.
Rezultate şi discuţii
Vacanţa pentru majoritatea moldovenilor reprezintă o metodă de
recreere atât fizică cât şi psihică,aceasta permiţind detaşarea de la
problemele cotidiene şi stresului intermiabil al orelor lucrate la
serviciu.Pentru a beneficia de o vacanţă de vis fiecare din noi trebuie să
găsească răspuns la 2 întrebări vitale: unde mergem în vacanţă? şi cînd
suntem gata să o facem?
Cu ajutorul unor date culese de pe internet şi mai exact sursa mea de
inspiraţie fiind : Biroul Naţional de Statistică cât şi Ziarul Naţional vă pot
prezenta următoarea informaţie despre direcţiile preferate de cetăţenii
moldoveni în perioada ianuarie-iunie 2015:
Tabelul 1. Ponderea turiştilor moldoveni în destinaţiile preferate
Nr. de turişti prezentate în
Ţara
%
Turcia
34,8%
Bularia
25,6%
România
15%
Grecia
10,9%
Egipt
2,7%
Italia
1,5%
Emiratele Arabe Unite
1,1%
Austria
1%
Ucraina
1%
Sursa: elaborată de autor
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După cum putem observa din informaţia expusă în tabelul 1, Turcia se
clasează pe locul de frunte al clasamentului constituind 34,8 % din cetăţenii
plecaţi la odihnă în strainătate,aceasta ne demonstrează ca turiştii din
Republica Moldova în ciuda faptului că în Turicia preţurile sunt cu
aproximaativ de 2 ori mai mari decît în Bulgaria sau România,aceştea sunt
atraşi de profesionalismul de care dau dovadă toţi cei care sunt angajaţi să-ţi
ofere sejurul de neuitat,mîncarea excelentă care este invidiată de alte multe
ţări şi deasemenea de peisajele unice de care sunt înconjurate staţiunile de
odihna şi modul în care sunt amenajate plajele întinse dar şi multitudinea
obiectivelor turistice.
Următoarele în clasament se plasează Bulgaria cu 25,6% şi România cu
10%.Acestea la rândul lor impresionează cu peisaje montane nemaipomenit
de frumoase cu obiceiuri şi tradiţii excepţionale ne mai întilnite în alte
colţuri ale lumii şi deasemenea cu ospitalitate,respect şi bunăvoinţă de
nedescris.
Concluzii
Personal consider că fiecare merită să călătoreasca şi să fie cointeresat
de cunoaşterea obiectivelor turistice,obiceiurilor,tradiţiilor care le deţin alte
ţări şi posibilitatea de a savura din frumuseţea acestora,alegînduşi destinaţia
de vis singuri sau apelînd la ajutorul agenţiilor de turism. Călătorim de
placere de ne relaxa,pentru a ne distra.Calătorim pentru a vedea lumea,de a
cunoaşte noi oameni şi obiceiurile lor de a le cunoaşte cultura şi modul lor
de viaţă.
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