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DOCTRINA ŞI PRACTICA DREPTULUI INTERNAŢIONAL PUBLIC  

PRIVIND UTILIZAREA NOŢIUNILOR DE „NAŢIUNE” ŞI „POPOR” 

Nicolae OSMOCHESCU 
Universitatea de Stat din Moldova 

 
Prezentul articol este consacrat unei probleme generale a teoriei dreptului internaţional, şi anume, 

utilizării corecte a termenilor „naţiune” şi „popor” în contextul realizării principiului fundamental – 

dreptul la autodeterminare şi, respectiv, formarea unui stat suveran. Când o entitate (comunitate de indivizi) 

întruneşte criteriile necesare pentru a fi considerată „popor” sau „naţiune” – titular al dreptului la 

autodeterminare, şi dacă poate fi acesta încadrat în anumite limite de drept internaţional şi naţional. 

Cuvinte-cheie: naţiune, popor, populaţie, minoritate naţională sau etnică, mişcare pentru eliberare 

naţională. 

 

This article refers to general problem of the theory of International Law, namely the proper use of the 

terms "nation" and "people" in the context of the fundamental principle − the right to self-determination and 

that of the formation of a sovereign state. When an entity (community of individuals) meets the necessary 

criteria to be considered "people" or "nation" − owner of the right to self-determination and if it can be 

framed within some limits of national and international law. 

Keywords: nation, people, population, national or ethnic minority, the national liberation movement. 

 

Este bine cunoscut faptul că în ştiinţele socioumane, inclusiv în ştiinţa dreptului, nu există o 

definiţie general acceptată a noţiunilor de „popor” şi „naţiune”. Nici în doctrina dreptului interna-

ţional public nu există o poziţie comună. Însă, dacă pentru ştiinţă, în general, discuţiile în materia 

dată, au caracter academic şi terminologic, pentru relaţiile şi dreptul internaţional, ele au un caracter 

practic. Această situaţie are loc atunci când o formaţiune, care se autointitulează ca „popor” şi 

„naţiune”, fără niciun fel de argumentare şi justificare, declară că luptă pentru eliberarea naţională, 

pretinde la o recunoaştere internaţională ca stat suveran. Este o situaţie caracteristică pentru toate 

mişcările separatiste.  

Exemple avem multiple, inclusiv exemple care vizează Republica Moldova ca stat suveran, 

independent, unitar şi indivizibil (art. 1 din Constituţia RM). 

În cele ce urmează, întreprindem o analiză terminologică a noţiunilor de „popor” şi „naţiune” 

prin prisma doctrinei dreptului internaţional public din spaţiul postsovietic şi practicii tratatelor 

internaţionale. 

Poporul şi naţiunea. În primul rând, trebuie să determinăm noţiunile de bază în domeniul 

menţionat. Astfel putem identifica interpretările controversate care, în mare măsură, frânează proce-

sul de reglementare şi soluţionare paşnică a conflictelor generate de procesele de autodeterminare. 

Analizând diferenţa dintre „popor” şi „naţiune” sau identitatea acestor termeni, constatăm influenţa 

lor asupra utilizării terminologiei „popoarelor şi/sau naţiunilor care luptă pentru eliberare”. 

Inspirat de conceptul lui B.Driessen (A Concept of Nation in International Law), I.I. Lukaşuk 

defineşte naţiunea ca „unitatea reală a oamenilor, care se consideră ca o naţiune având comune 

soarta, cultura, limba şi religia” şi popor ca: „populaţia, care locuieşte permanent pe teritoriul unui 

stat – subiect al dreptului internaţional” [1]. În acelaşi timp, în lucrarea Международное публич-

ное право, în îmbinarea „Organizaţia Naţiunilor Unite”, termenul naţiunile unite este interpretat ca 

unul primar, iar statele ca unul secundar. Autorii consideră că Carta ONU „apelează în primul rând 

la voinţa popoarelor şi în al doilea rând a statelor, ceea ce reiese din denumirea organizaţiei” [2]. 

Deci existenţa unui stat suveran este rezultatul voinţei unui popor sau a unei naţiuni, ci nu a 

populaţiei statului [3]. 
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Unii doctrinari apreciază restricţionist şi sceptic încercările de a defini dreptul la autodetermi-

nare. Aşa, A.Osipov întreabă „Poate fi autodeterminarea limitată de un cadru normativ?” („Можно 

ли ввести самоопределение в правовые рамки?). Autorul afirmă că „popor” este o asociaţie de 

cetăţeni ai statului, şi astfel ideea de autodeterminare expusă în art. 1 din Pactele cu privire la 

drepturile omului (1966) şi, desigur, în Carta ONU (1945), este lipsită de sens şi contrazice 

conţinutul acestor articole. Însă, dacă înţelegem noţiunea „popor” ca o mulţime care diferă de 

totalitatea cetăţenilor statului (interpretarea uzuală a noţiunii date), atunci, după părerea autorului, 

„aceeaşi formulă din art.1, pct.1 ale Pactelor oferă logica acţiunilor ilicite şi unilaterale de 

confruntare” [4]. G.B. Staruşenko înţelege sub noţiunea „popor” toată populaţia teritoriului care ţine 

la autodeterminare – deoarece, despre „dreptul la autodeterminare”, putem discuta doar în cazul 

dacă pe acest teritoriu nu locuieşte decât o naţiune”
 
[5]. Într-o altă lucrare consacrată autodetermi-

nării G.B. Staruşenko afirmă că subiecţi ai dreptului la autodeterminare (în perioada revoluţiilor 

anticoloniale) pot fi: „popoare, naţiuni şi naţionalităţi, precum şi popoare care consistă din câteva 

naţiuni, naţionalităţi sau grupuri naţionale” [6]. În procesul decolonizării, noţiunea „popor” se utili-

za în sensul general ca toţi locuitorii, poporul întreg, ci nu careva naţiuni sau grupuri religioase [7]. 

Unii autori autohtoni utilizează noţiunea „popoarele, naţiunile ce luptă în vederea atingerii unui 

statut de stat independent”, uneori vorbind numai despre „popor”, fără a menţiona „naţiunea”, 

contextul însă fiind comun pentru ambele. Totodată, ei nu acceptă identitatea termenilor daţi. În 

ceea ce priveşte „poporul”, autorii apelează la Carta ONU, şi anume, la stipulările cu privire la 

dreptul poporului la autodeterminare. „Naţiunea”, la rândul ei, este considerată a fi „mai îngustă 

în raport cu aceea de popor”. O definesc ca „comunitatea de oameni constituită treptat în procesul 

dezvoltării istorice şi se caracterizează prin următoarele semne: unitatea teritoriului, vieţii 

economice, destinului, culturii, limbii, religiei” [8]. 

R.A. Kalamkarean şi Iu.I. Migacev consideră că în ştiinţa de drept internaţional public termenii 

„poporul” şi „naţiunea” sunt consideraţi a fi identici, problema diferenţierii lor existând numai în 

doctrina sovietică de drept [9] şi, în opinia noastră, numai din raţiuni ideologice. 

S.V. Cernicenco afirmă că noţiunile „popor” şi „naţiune” nu au şi nu pot avea conţinut juridic 

clar. Poziţia pare a fi justă, susţinută de mai mulţi doctrinari. Autorul consideră termenul: „popor” 

identic cu „naţiune” (înţelegerea „poporului” în sensul restrâns), „etnosul” ca sinonimul „naţiunii”. 

Cernicenco consideră că factorul principal pentru schimbarea semnificaţiilor, definiţiilor aceloraşi 

termeni este schimbarea condiţiilor sociale şi, ca rezultat, schimbarea părerilor despre anumite 

realităţi. Exemplul oferit de autor constă în diferenţa opiniilor despre autodeterminare, exprimate în 

lucrările lui V.I. Lenin şi în Carta Organizaţiei Naţiunilor Unite. V.I. Lenin scria despre dreptul la 

autodeterminare al naţiunilor şi defineşte naţiunea: „unirea statală a teritoriilor, populaţia cărora 

vorbeşte o limbă comună”. În Carta ONU însă este vorba de dreptul la autodeterminare al 

popoarelor, nu al naţiunilor. În opinia savantului, aceste diferenţe se datorează nu doar părerilor 

diferite, dar şi evoluţiei relaţiilor internaţionale [10]. 

Evident că „poporul” şi „naţiunea”, de obicei, nu sunt identice. Pot să fie identice numai în 

cauza unui stat mononaţional. Un popor poate fi format dintr-o naţiune „de preferinţă” (naţiunea 

mamă), din mai multe naţionalităţi, din triburi sau grupuri naţionale etnice, componente de acest fel. 

Condiţia de bază − să locuiască permanent pe un teritoriu comun. Alte condiţii esenţiale sunt 

unitatea economică şi cea socială a populaţiei în cauză. Ea trebuie să fie social organizată. Nivelul 

de dezvoltare nu are importanţă din punctul de vedere al dobândirii calităţii de popor. Populaţia în 

cauză trebuie să aibă elementele de cultură comună şi să le recunoască. Toate acestea duc la 

autoidentificare în calitate de „popor” [11]. 

A.Năstase, B.Aurescu şi C.Jura formulează următoarele caracteristici ale unui „popor”: „1. este 

o entitate socială determinată, cu propriile trăsături; 2. are legătură cu un teritoriu, chiar dacă a fost 
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înlăturat ilicit de pe acel teritoriu”, „Minorităţile naţionale nu constituie popoare şi nu pot fi subiecţi 

ai dreptului la autodeterminare” [12]. 

Criteriile de determinare a conceptului de „popor” cu referinţa la documentele ONU sunt 

propuse în lucrarea Drept internaţional public al autorilor din Republica Moldova. Aceste criterii 

sunt: „1. este o entitate determinată prin caracteristici proprii; 2. are legătură cu un teritoriu; 3. un 

popor nu trebuie să se confunde cu minorităţile etnice, religioase sau lingvistice” [13] . 

În fond, problema determinării „poporului” şi a „naţiunii” are caracter istoric. Istoria oferă şi 

răspunsuri corecte. De exemplu, în perioada autodeterminării Statelor Unite ale Americii, „poporul 

Statelor Unite” este numit în acelaşi timp şi nation, şi people, în pofida sensului exact al acestor 

noţiuni. Noţiunea nation în limba engleză poartă un caracter etnic: de exemplu, „Uniunea a cinci 

triburi” a indienilor în engleză se numea „Five Nations”. Iar noţiunea people este „geografică” (to 

people – înseamnă a popula, a locui pe un teritoriu). Deci, people la început însemna doar 

„populaţia”, şi nu „popor” în sensul său original. La acel moment, americanii de origine (indieni), 

fiind o parte din populaţia coloniilor doar de facto, nu se refereau la „naţiunea americană”, robii, 

mai mult ca atât, nu se socoteau ca o parte din această naţiune. Timp îndelungat nu a fost necesar să 

apreciem ce termen să utilizăm corect, referitor la cetăţenii SUA. Atunci când se discută despre 

cetăţenii statului, americanii utilizează cuvântul the nation. O mare parte dintre ei consideră 

concetăţenii ca populaţia ţării, precum şi ca un popor, o naţiune întreagă [14]. 

În documentele Naţiunilor Unite, nu putem găsi o definiţie concretă care s-ar referi la popoarele 

şi naţiunile care luptă pentru independenţă şi ar elucida aspectul dreptului comunităţilor umane de a 

fi considerate popoare sau naţiuni. 

După cum afirmă mai mulţi teoreticieni, în Carta ONU şi în alte acte internaţionale este 

utilizată noţiunea „poporul” ca subiectul dreptului la autodeterminare internaţională. Considerăm că 

termenul de „popor” în calitate de categorie juridică distinctă a dreptului internaţional a fost pentru 

prima dată introdus prin Carta ONU [15]. 

Însuşi textul Cartei începe cu cuvintele „Noi, popoarele Naţiunilor Unite...” („We the peoples 

of the United Nations...”). Aceste cuvinte generează mai multe dubii, datorită faptului că apoi 

participanţii Cartei sunt numiţi exclusiv nations, dar nu peoples, care în textul următor pot fi 

considerate ca însemnând „popoarele” – „peoples”. În general, în Carta ONU sunt întrebuinţate 

două noţiuni: nation şi people. Paragr.2 art.1 spune: „To develop friendly relations among nations 

based on respect for the principle of equal rights and self-determination of peoples, and to take 

other appropriate measures to strengthen universal peace” („Să dezvolte relaţii prieteneşti între 

naţiuni, întemeiate pe respectarea principiului egalităţii în drepturi a popoarelor şi dreptului lor de a 

dispune de ele însele, şi să ia oricare alte măsuri potrivite pentru consolidarea păcii mondiale”), 

astfel stabilind că anume „popoarele” au dreptul la autodeterminare. Art.55 stipulează: „With a view 

to the creation of conditions of stability and well-being which are necessary for peaceful and 

friendly relations among nations based on respect for the principle of equal rights and self-

determination of peoples…” [16]. Există diferite opinii în ceea ce priveşte sensul exact al 

termenului nations, în primul rând, datorită faptului că este utilizat pentru participanţii Organizaţiei 

Naţiunilor Unite − statele suverane.  

I.I. Lukaşuk consideră că termenul naţiune în Carta ONU (spre exemplu, în expresia „Să 

dezvolte relaţii prieteneşti între naţiuni…”) desemnează „stat”. Aceasta reiese din sensul denumirii 

Organizaţiei Naţiunilor Unite – deoarece ONU reprezintă organizaţia statelor, şi nu a popoarelor sau 

naţiunilor. I.Lukaşuk afirmă că „În unele limbi, cum ar fi engleza, noţiunea «nation» înseamnă şi 

stat” [17]. În opinia prof. G.B. Staruşenko − în Carta ONU se manifestă caracterul universal al 

principiului egalităţii în drepturi şi al autodeterminării, care se referă nu numai la toate popoarele, 

dar şi la toate statele (nations) [18]. 
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Unii autori consideră că nations înseamnă „naţiunile” şi, din aceasta, concluzionau că subiect al 

dreptului la autodeterminare sunt nu doar popoarele, ci şi naţiunile. Considerăm că este o eroare de 

traducere. 

De aceeaşi părere este şi А.Tarasov. Autorul aduce diferite argumente între care şi: „principiul 

dreptului naţiunilor la autodeterminare reiese din premisa falsă că naţiunea este titular suprem al 

suveranităţii; dar de fapt anume poporul (populaţia întreagă a statului fără divizare după 

naţionalitate) este titularul suprem al suveranităţii şi posedă dreptul la autodeterminare” şi „titular 

suprem al suveranităţii nu este naţiunea, ci statul; modul democratic de a rezolva probleme politice 

statale interne fiind principiul divizării puterilor” [19]. „Capcana lingvistică în acest caz se explică 

prin traducerea tradiţională a cuvântului internaţional «nation» în limba rusă – anume ca «naţiune» 

şi ca «popor» (deoarece provine din lat. natio)”.  

În paragr.1 art.1 al „Pactului internaţional cu privire la drepturile economice, sociale şi 

culturale” [20], precum şi al „Pactului internaţional cu privire la drepturile civile şi politice” [21] 

este utilizat termenul „popoarele” în referinţă la subiecţii autodeterminării, şi este stabilit: „Toate 

popoarele au drept la autodeterminare. Datorită acestui drept ele îşi stabilesc liber statutul politic şi 

îşi asigură dezvoltarea economică, socială şi culturală”. În varianta engleză a Pactelor, precum şi în 

Carta ONU se utilizează cuvântul peoples („popoare”) – şi ipotetic, în acelaşi sens, anume acesta nu 

coincide noţiunii nations („state” sau „naţiuni”) [22]. 

În Declaraţia privind acordarea independenţei ţărilor şi popoarelor coloniale (Declaration on 

the Granting of Independence to Colonial Countries and Peoples) din 14 decembrie 1960, termenul 

„popoarele” (peoples) este utilizat când este vorba despre statele (spre exemplu: „... popoarele lumii 

s-au declarat hotărâte să proclame ...” („... proclaimed by the peoples of the world…”) din 

Preambul) şi popoarele dependente [23]. Putem presupune că în Declaraţie termenul peoples poate 

să se refere la state – sau că proclamaţia „popoare”, menţionată în Preambul, nu a fost făcută de 

state, ci anume de totalitatea popoarelor lumii. Cea din urmă presupunere poate fi confirmată de 

sintagma din Carta ONU: „Noi, popoarele Naţiunilor Unite...” („We the peoples of the United 

Nations...”) din numele popoarelor [24]. 

Se utilizează şi denumirea country, tradusă ca „ţară” datorită faptului că este vorba despre 

interdicţia distrugerii totale sau parţiale a unităţii naţionale şi integrităţii teritoriale a country în 

cauză („Any attempt aimed at the partial or total disruption of the national unity and the territorial 

integrity of a country is incompatible with the purposes and principles of the Charter of the United 

Nations”). Mai sunt menţionate şi „statele”, numite States, obligate să respecte prevederile 

documentelor internaţionale referitoare la autodeterminarea popoarelor [25]. 

În Declaraţie este stipulată egalitatea în drepturi „of nations large and small” („a naţiunilor, 

mari şi mici”), ceea ce ar putea să se refere la fel la statele şi la popoarele/naţiunile – care pot fi 

mari şi mici, dar trebuie să aibă drepturi egale. Problema este soluţionată în următorul paragraf al 

Preambulului: „Conştientă de necesitatea de a fi create condiţii de stabilitate şi de bunăstare şi 

relaţii paşnice şi prieteneşti bazate pe respectul principiilor egalităţii în drepturi şi liberei 

determinări a tuturor popoarelor...” („Conscious of the need for the creation of conditions of 

stability and well-being and peaceful and friendly relations based on respect for the principles of 

equal rights and self-determination of all peoples…”) [26]. Deci, textul Declaraţiei privind 

acordarea independenţei ţărilor şi popoarelor coloniale confirmă expres că dreptul la 

autodeterminare aparţine anume popoarelor. 

Putem concluziona că, indiferent de claritatea noţiunii „popor”, prezentă în doctrină, şi practica 

pe arena mondială, exprimarea teoretică a acestei noţiuni e complicată. Cel puţin, putem presupune 

că în documentele ONU nation înseamnă „statul”, şi people – „poporul”, care este un subiect 

distinct al dreptului la autodeterminare. Această ipoteză este susţinută de majoritatea teoreticienilor. 

Astfel, din acest punct de vedere, denumirea corectă ar trebui să fie „popoarele care luptă pentru 
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independenţă şi autodeterminare naţională”. Însă acum n-ar fi bine de utilizat numai aceste noţiuni 

în cadrul acestui studiu, fără a menţiona naţiunile, pentru că societatea s-a obişnuit cu formularea 

„popoarele şi naţiunile” care este utilizată ca o formulă comună. 

O altă problemă este multitudinea termenilor utilizaţi pentru popoarele şi naţiunile care luptă 

pentru independenţă şi autodeterminare. Pluralitatea de noţiuni poate genera dubii în ceea ce 

priveşte identitatea sau diferenţele unor sau altor entităţi. 

Prof. Ion M. Anghel, spre exemplu, utilizează termenii „insurgenţii” şi „mişcările de eliberare 

naţională”. La fel, îi descrie şi ca „popoarele care sunt prevăzute cu o structură reprezentativă”. Este 

de remarcat că autorul utilizează separat „insurgenţii” şi „popoarele organizate”. Din contextul în 

care sunt menţionate noţiunile în cauză, poate fi trasă concluzia că, din punctul de vedere al 

autorului, „insurgenţii” (care mai sunt numiţi şi „rebelii”) este o noţiune generalizată, comună 

pentru toate felurile de unităţi care „duc lupta contra guvernului statului căruia îi aparţin” şi au 

dreptul de a fi recunoscuţi pe plan internaţional datorită acestui fapt. Totodată, I.M. Anghel nu vede 

deosebiri esenţiale între insurecţiile în general şi mişcările de eliberare naţională, utilizând şi 

termenul „mişcările insurecţionale” [27]. 

În literatura rusă, predomină poziţia prof. I.I. Lukaşuk, care în lucrările sale utilizează termenul 

„insurgenţii (повстанцы)” afirmând că „sub termenul acesta se înţelege, de regulă comună, 

mişcările de eliberare naţională, adică, statele în proces de formare” şi apelează la definiţia 

insurgenţilor din Protocolul Adiţional II din 1977 la Convenţiile de la Geneva cu privire la apărarea 

victimelor de război. Aceeaşi părere este susţinută şi în lucrarea sa fundamentală Dreptul 

contemporan al tratatelor internaţionale [28]. 

Ambasadorul A.Preda-Mătăsaru utilizează separat termenii „naţiuni care luptă pentru 

eliberare”, „mişcări de eliberare naţională” şi „beligeranţi” în calitate de părţi de sine stătătoare ale 

tratatelor internaţionale. Autorul consideră raţional ca beligeranţii să fie consideraţi o noţiune aparte 

sau o noţiune generală. Diferenţa dintre „naţiuni care luptă pentru eliberare” şi „mişcări de eliberare 

naţională” nu este stabilită [29]. 

Autorii autohtoni menţionează, în primul rând, „popoarele, naţiunile ce luptă în vederea 

atingerii unui statut de stat independent” sau cele „ce luptă pentru independenţă”. Totodată, 

autorii au făcut referinţă la termenul „mişcările de eliberare naţională” din documentele ONU 

consacrate aceloraşi subiecţi. În opinia lor, cea din urmă noţiune este mai corespunzătoare, 

pentru că: „De vreme ce problema referitor la statutul special al poporului ce luptă pentru 

independenţă se pune abia atunci când lupta acestuia atinge nivelul unei mişcări de eliberare 

naţională, utilizarea formulei în cauză se pare pe deplin îndreptăţită”. 

Termenul „mişcare de eliberare naţională”, în opinia noastră, este mai exact decât „poporul, 

naţiunea, care luptă pentru crearea statului independent”. Opinia dată reiese din faptul că un popor 

sau o naţiune pot să nu formeze o mişcare de eliberare naţională, însă existenţa ori inexistenţa 

acesteia nu le privează de dreptul lor la autodeterminare, menţionat chiar în Carta ONU, şi, astfel, 

de posibilitatea de a deveni un subiect de drept internaţional. 

Mişcarea de eliberare naţională este „un ansamblu de acţiuni (sociale, politice, diplomatice, 

militare ş.a.) organizate de popoarele şi naţiunile din colonii şi semicolonii, îndreptate împotriva 

dominaţiei colonialiste şi neocolonialiste pentru cucerirea independenţei şi suveranităţii de stat” 

[30]. Concluzionăm că mişcarea de eliberare naţională este un proces comun pentru o mulţime de 

popoare, desfăşurându-se în cadrul procesului de decolonizare. 

Declaraţia privind acordarea independenţei ţărilor şi popoarelor coloniale (Declaration on the 

Granting of Independence to Colonial Countries and Peoples) din 14 decembrie 1960, cum a fost 

menţionat, conţine multitudinea noţiunilor referitoare la subiecţii dreptului la autodeterminare. Între 

altele, cuvântul peoples este utilizat în raport cu popoarele/naţiunile, mai ales „popoarele 
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dependente” (dependent peoples). La fel, există noţiunea „teritoriile dependente” (dependent 

territories), care pare a avea un sens foarte similar cu cel al „popoarelor dependente” [31]. 

În mai multe documente ale ONU, se vorbeşte, de obicei, nu despre popoare şi naţiuni, ci 

despre „mişcările de eliberare naţională” (national liberation movements). Putem întâlni această 

noţiune în oricare Rezoluţie a Adunării Generale ONU consacrată luptei popoarelor pentru 

autodeterminare. În calitate de exemple, putem menţiona paragr.2 al Rezoluţiei 2621 (XXV) cu 

privire la programul de acţiuni pentru implementarea completă a Declaraţiei privind acordarea 

independenţei ţărilor şi popoarelor coloniale.  

Primul Protocol Adiţional la Convenţiile de la Geneva cu privire la victimele conflictelor armate 

internaţionale din 8 iunie 1977 (Protocol Additional to the Geneva Conventions of 12 August 1949, 

and relating to the Protection of Victims of International Armed Conflicts (Protocol I), June 8, 1977) 

prin paragr.4 art.1 a inclus în sfera conflictelor internaţionale şi „conflictele armate în care popoarele 

luptă contra dominaţiei coloniale şi ocupaţiei străine şi contra regimelor rasiste, în îndeplinire a 

dreptului lor la autodeterminare” („The situations referred to in the preceding paragraph include 

armed conflicts in which peoples are fighting against colonial domination and alien occupation and 

against racist regimes in the exercise of their right of self-determination, as enshrined in the Charter 

of the United Nations and the Declaration on Principles of International Law concerning Friendly 

Relations and Co-operation among States in accordance with the Charter of the United Nations”). Se 

poate de remarcat că subiecţii sunt, la fel ca şi în Carta ONU, peoples – popoarele [32]. Atenţia 

autorilor Protocolului este acordată nu doar eliberării naţionale în înţelesul ei comun, însă şi luptei 

contra regimurilor rasiste (ceea ce poate presupune lupta împotriva discriminării rasiale a poporului în 

cauză, însă poate să fie înţeles şi în sens larg, adică împotriva oricărui guvern rasist).  

În al doilea Protocol Adiţional la Convenţiile de la Geneva cu privire la protecţia victimelor 

conflictelor armate neinternaţionale din 8 iunie 1977 este vorba despre toate conflictele 

neinternaţionale, adică neprevăzute în Protocolul Adiţional I şi care există pe teritoriul unei părţi 

contractante între forţele armate statale şi insurgente sau alte grupe înarmate organizate. El poate fi 

aplicat faţă de o naţiune luptând pentru eliberare, înainte ca ea să fie recunoscută în calitate de 

subiect de drept [33]. 

Concluzionând în acest sens, trebuie mai întâi să menţionăm aparte noţiunea „popoarele care sunt 

prevăzute cu o structură reprezentativă”. Ele au apărut în calitate de subiecţi de drept internaţional 

anume după al Doilea Război Mondial [34]. Nu e necesar ca ele să lupte pentru autodeterminare, însă 

un popor care luptă trebuie să aibă o structură reprezentativă pentru a manifesta voinţa proprie, pentru 

a coordona activităţile izolate, paşnice sau armate, pentru a conduce lupta de eliberare etc. 

Considerăm că „popoarele care luptă pentru independenţă şi autodeterminare” şi „mişcările de 

eliberare naţională” nu sunt noţiuni identice, mişcările fiind produsele şi mijloacele acestor lupte, 

constituind numai o parte din poporul existent. Totodată, diferenţa nu este foarte pronunţată, 

accentul fiind pus pe procesul de autodeterminare, de aceea termenele menţionate sunt utilizate ca 

sinonime. În acelaşi timp, „mişcările de eliberare” sunt un caz particular al „insurgenţilor”, care pot 

urmări obţinerea diferitelor scopuri politice, economice, culturale sau de altă natură prin lupta 

contra forţelor de guvernare: Preşedinte, Parlament, Guvern. 

Acestea sunt unele din poziţiile de bază în problema cercetată, care este extrem de importantă 

şi, totodată, mult prea controversată în doctrina şi practica dreptului internaţional contemporan. 

Elucidarea acestor probleme teoretice va contribui esenţial la unificarea poziţiilor privind 

recunoaşterea dreptului la autodeterminare a entităţilor concrete „popoare„ sau „naţiuni”. 
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DESPRE NATURA JURIDICĂ ŞI REPERELE UMANISTE  

ALE AMNISTIEI ŞI GRAŢIERII 
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This article examines some problems of juridical nature and humanist aspects of two judicial-penal 

institutions – amnesty and pardon. Several scientific opinions on the complex nature of those judicial 

institutions of scientific scholars from the Republic of Moldova, Romania and Russian Federation are 

analyzed. The profound humanistic character of those institutions is revealed. A critical examination of the 

legal text of the national penal legislation which the forbids amnesty and pardon for certain categories of 

crimes is conducted. In conclusion the author sides with the opinion that the contradiction between the 

necessity to treat both the victim and the offender of a crime from a humanistic position is illusional. This 

contradiction disappears in the moment when humanistic treatment of the offender is sufficient for him to 

correct himself.  

Keywords: amnesty, pardon, judicial nature, humanist principle, doctrinal definition, legal prohibition, 

chimical castration, verdict of the Constitutional Court. 

 

Prevederile alin.(3) art.1, alin.(1) art.16 din Constituţia Republicii Moldova, adoptată la 29 iulie 

1994 [1] proclamă personalitatea umană, demnitatea, drepturile şi libertăţile ei drept valoare 

supremă şi stipulează îndatorirea primordială a statului de a respecta şi ocroti persoana. Normele în 

cauză constituie un suport constituţional pentru reglementările referitoare la principiul fundamental 

al umanismului, formulat în dispoziţiile art.4 din Codul penal al Republicii Moldova [2] (în 

continuare CP RM). Conform acestora, întreaga reglementare juridică are menirea să apere, în mod 

prioritar, persoana ca valoare supremă a societăţii, drepturile şi libertăţile acesteia, iar legea penală 

nu urmăreşte scopul de a cauza suferinţe fizice sau de a leza demnitatea omului şi nimeni nu poate 

fi supus la torturi, nici la pedepse sau tratamente crude, inumane sau degradante. Savanţii susţin că 

se poate afirma, fără exagerare, că în orice instituţie de drept penal există aspecte ale principiului 

umanismului [3] şi suntem în total de acord cu această opinie. Pentru exemplificarea afirmaţiei 

respective, în literatura de specialitate se fac referinţe, de cele mai multe ori, la asemenea instituţii şi 

reglementări de drept penal, cum sunt pedeapsa penală ce nu trebuie să cauzeze suferinţe fizice, nici 

să înjosească demnitatea omului (art.61 alin.(2) CP RM); existenţa categoriilor speciale de 

penitenciare pentru femei şi minori (art.72 alin.(5) (6)); prevederea circumstanţelor agravante în 

mod exhaustiv (art.77 CP RM), iar a celor atenuante în mod implicit (art.76 CP RM); liberarea de 

răspundere şi pedeapsa penală ş.a. [4]. În contextul dat, se încadrează în mod logic şi instituţiile 

amnistiei şi graţierii, acestea constituind şi ele elocvente manifestări ale realizării principiului 

umanismului în dreptul penal. 

Considerăm oportun a ne referi pentru început la natura juridică a instituţiilor respective, 

aceasta condiţionând, în mare măsură, caracterul umanist al lor. 

Reglementările constituţionale ale instituţiei amnistiei se găsesc în prevederile lit.p) art.66 şi 

lit.o) din alin.(3) art.72 din Constituţia Republicii Moldova. Acestea tratează respectiv despre 

atribuţiile de bază ale Parlamentului, una din ele fiind adoptarea actelor privind amnistia, şi despre 

categoriile de legi, dispunând că acordarea amnistiei şi graţierii se reglementează prin lege organică. 

Prevederile art.107 CP RM nu definesc, de fapt, amnistia şi nici nu elucidează natura juridică a 

instituţiei nominalizate. Stipulările alin.(1) art.107 CP RM se limitează la nominalizarea efectelor 

juridico-penale ale amnistiei, relatând că amnistia este actul având ca efect înlăturarea răspunderii 

penale sau a pedepsei penale, fie reducerea pedepsei aplicate sau comutarea ei. La alin.(2) din 
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acelaşi articol se stipulează că amnistia nu are efecte asupra măsurilor de siguranţă şi asupra 

drepturilor persoanei vătămate, iar alin. (3) enumeră un şir de infracţiuni, inclusiv comise asupra 

minorilor, în cazul săvârşirii cărora amnistia nu se va aplica.  

Cele relatate motivează ralierea la opinia, conform căreia, fiind un act al puterii supreme de 

stat, amnistiile poartă caracter normativ. Prevederile lor sunt obligatorii pentru toate instituţiile şi 

persoanele abilitate cu competenţă în domeniul realizării răspunderii penale şi au incidenţă asupra 

unui cerc individual nedefinit de persoane [5]. 

Doctrina naţională de drept penal defineşte amnistia ca un act de clemenţă al puterii legiuitoare 

(Parlamentul RM), acordat prin lege organică, privind unele infracţiuni săvârşite anterior datei 

prevăzute în actul normativ, şi care are ca efect înlăturarea răspunderii penale, a executării pedepsei, 

precum şi a altor consecinţe ale condamnării [6]. 

Cu referinţă la natura juridică a instituţiei amnistiei, constatăm existenţa unui spectru întreg de 

opinii ştiinţifice. Astfel, în convingerea unor savanţi ruşi, amnistia este un act al puterii de stat, însă 

nu unul juridico-penal. Indiferent de faptul că articolul cu privire la amnistie este inclus în Codul 

penal, în partea generală a acestuia nu există nici o stipulare ce ar fi obligatorie pentru un act de 

amnistie. În special, stipulările unui act de amnistie nu depind de normele respective din partea 

generală ce tratează despre liberarea de răspunderea şi pedeapsa penală, despre stingerea 

antecedentelor penale etc. Actul de amnistie poate conţine şi alte stipulări ce nu se referă la Codul 

penal. Prin urmare, concluzionează autorii, includerea sau neincluderea articolului cu privire la 

amnistie în Codul penal nu exercită niciun fel de influenţă asupra caracterului şi conţinutului 

amnistiei, asupra realizării şi aplicării actului dat [7]. 

Vom remarca şi unele comentarii la legea noastră penală, conform cărora amnistia este definită 

drept o instituţie penală, bazată pe o ficţiune, care are ca scop înlăturarea pentru viitor a caracterului 

delictual al unor fapte penale, interzicând orice urmărire în ceea ce le priveşte sau ştergând 

condamnările care le-au atins [8].  

Majoritatea savanţilor susţin univoc că amnistia este o instituţie cu dublă natură juridică: de 

drept constituţional şi de drept penal [9] şi că amnistia se înfăţişează ca o instituţie complexă, ce 

cuprinde atât norme juridice de drept constituţional, cât şi norme de drept penal [10].  

Caracterul juridic complex al instituţiei respective este evident, iar autorii Comentariului la Codul 

penal al Federaţiei Ruse relevă caracterul interramural al instituţiei analizate ce include norme de 

drept constituțional, de drept penal, de drept procesual penal şi de drept corecţional penal. Fiind una 

complexă, abordarea în cauză elucidează pe deplin natura juridică a instituţiei amnistiei, aceasta apli-

cându-se într-adevăr la diferite etape ale procesului penal şi înlesnind, în cele mai diverse moduri, 

situaţia persoanelor care au comis infracţiuni: liberându-le de răspunderea penală sau de pedeapsa 

penală, reducând partea neexecutată a pedepsei sau stingând antecedentele penale [11]. Împărtăşim 

opinia dată cu singura precizare că toate argumentele aduse în favoarea acesteia se referă la actul de 

amnistie penală, nu şi la una de alt gen, de exemplu, contravenţională la care se recurge mult mai rar. 

Esenţa juridico-penală a instituţiei amnistiei nu poate fi conştientizată în afara semnificaţiei 

umaniste a acestei instituţii, fapt remarcat în majoritatea absolută a referinţelor doctrinare la 

amnistie. În acestea amnistia (sau graţierea colectivă, cum este numită această instituţie în Dreptul 

penal român) este definită ca fiind o măsură de clemenţă [12]. În unele cazuri, autorii fac referinţă 

directă la faptul că amnistia reflectă imperativele umanismului [13]. În preambulul legii cu privire 

la amnistie, tradiţional, se face referinţă la principiul umanismului ca temei al actului de amnistiere. 

Savanţii ruşi remarcă în context că una din cauzele adoptării legilor cu privire la amnistie, despre 

care nu este acceptat să se poarte discuţii publice, este supraaglomerarea numărului de persoane în 

penitenciare şi în izolatoarele de detenţiune preventivă [14]. Experienţa profesională deţinută ne 

motivează să subscriem la afirmaţia respectivă.  
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Aşa sau altfel, aplicarea amnistiei faţă de persoanele care au comis anumite categorii de 

infracţiuni, cu excepţia celor prevăzute expres la art.107 alin.(3), este totalmente la latitudinea 

legiuitorului. Actul concret de amnistie se adoptă, fără îndoială, întru realizarea principiului 

umanismului, dar şi pornind de la orientarea strategică şi realizarea tactică a politicii penale a 

statului la momentul istoric respectiv. Este unanim recunoscut că, prin prisma incidenţei sale, 

amnistia are întotdeauna un caracter real (obiectiv) şi operează, de regulă, in rem pentru anumite 

fapte penale, fără a se lua în considerare persoana făptuitorilor [15]. Nimeni şi nimic nu poate 

obliga legiuitorul să amnistieze prin legea concretă persoanele care au comis infracţiuni de la grave 

şi până la excepţional de grave, ce au avut o rezonanţă publică puternică şi care influenţează, în 

modul cel mai negativ, evoluţia stării şi structurii criminalităţii la etapa respectivă. Este o practică 

consacrată, remarcată de specialiştii penalişti: „Fiind un act uman, amnistia nu se răspândeşte, de 

regulă, asupra persoanelor care au săvârşit infracţiuni grave, deosebit de grave şi excepţional de 

grave…” [16]. Faptul în cauză, ca şi prevederile de la art.107 alin.(3) CP RM, nu afectează nici cât 

de puţin principiul umanismului. Amintim şi cu această ocazie, că principiul invocat are incidenţă, 

în primul rând, asupra victimei şi presupune ocrotirea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale 

omului, restabilirea dreptăţii şi respectarea echităţii sociale.  

La examinarea articolelor enumerate expres în art.107 alin.(3), stabilim că, exceptând 

interdicţia aplicării amnistiei faţă de persoanele care au comis infracţiunea de tortură, tratament 

inuman sau degradant, toate celelalte infracţiuni, în cazul comiterii cărora nu se va aplica amnistia, 

atentează la relaţiile cu privire la ocrotirea inviolabilităţii sexuale a minorilor, la dezvoltarea socială, 

spirituală şi morală a acestora. Vom menţiona că în una din deciziile sale Curtea Constituţională a 

Republicii Moldova a subliniat faptul că dreptul la demnitate umană şi integritate fizică şi psihică 

presupune o atenţie deosebită în cazul în care un copil este victimă a violenţei. Faptele legate de 

viol şi de acţiuni violente cu caracter sexual poartă un caracter deosebit în situaţia când sunt 

îndreptate împotriva copiilor. Curtea a reţinut că, pornind de la pericolul pe care îl reprezintă violul 

şi acţiunile violente cu caracter sexual, statul are obligaţia pozitivă de a elabora o legislaţie eficientă 

care ar descuraja săvârşirea unor asemenea infracţiuni [17]. 

Interdicţia stipulată la art.107 alin.(3) poate fi apreciată drept o încercare a statului de a realiza 

această obligaţie pozitivă şi nu găsim că norma în cauză ar fi în cea mai minimă discordanţă cu 

principiul umanismului. Cu toate acestea, suntem rezervaţi în privinţa eficienţei unei asemenea mă-

suri şi apreciem drept modest potenţialul profilactic al acesteia. Amintim încă o dată că legiuitorul 

are întreaga libertate de a decide asupra caracterului şi conţinutului amnistiei, pornind de fiecare 

dată de la situaţia social-politică şi economică în ţară, conducându-se de rigorile politicii penale ale 

statului, urmărind scopuri concrete strategice şi tactice de combatere şi profilaxie a criminalităţii. În 

contextul dat, se pot lua decizii referitoare expres la unele sau alte categorii de infracţiuni care vor 

constitui sau nu obiectul amnistiei concrete, în dependenţă de circumstanţele nominalizate. 

La fel ca şi amnistia, graţierea poartă un caracter complex juridic, ea fiind reglementată de 

norme constituţionale şi juridico-penale. Conform prevederilor lit.e) art.88 din Constituţia 

Republicii Moldova, graţierea individuală este una din atribuţiile Preşedintelui Republicii Moldova. 

Art.108 CP RM conţine reglementări juridico-penale ale instituţiei graţierii, similare celor ce ţin de 

instituţia amnistiei, cu excepţia stabilirii expres în prevederile alin.(2) a faptului că graţierea se 

acordă de către Preşedintele Republicii Moldova în mod individual. 

Graţierea este şi ea definită de către doctrinari în calitate de un act de clemenţă (bunăvoinţă) al 

puterii de stat prin care, în temeiul unor considerente social-politice şi de politică penală, cei 

condamnaţi sunt iertaţi de obligaţia de a executa pedeapsa ori prin care se dispune scurtarea duratei 

de executare a pedepsei, sau prin care o pedeapsă mai grea ca natură este înlocuită cu una mai 

uşoară [18]. Există şi definiţii ale graţierii în care nu se face referinţă la faptul că aceasta este 

manifestarea clemenţei (bunăvoinţei) puterii de stat. De exemplu, graţierea este definită de către 
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unii autori ca o măsură a puterii de stat, luată pe cale de decret de către preşedintele ţării, în mod 

individual (art.88 lit.e) din Constituţie) prin care, pentru anumite consideraţiuni de ordin social-

politic şi de politică penală, se dispune înlăturarea executării pedepsei, în totul sau în parte, ori 

comutarea unei pedepse cu alta, mai puţin grea [19]. Din câte se pare, omiterea referinţei la 

caracterul umanist, de clemenţă al actului de graţiere reduce în anumită măsură din plenitudinea 

caracteristicilor graţierii în calitate de act social-politic, ori graţierea este eminamente un act de 

clemenţă, de milostenie faţă de anumiţi infractori. Şi anume, această trăsătură a graţierii iese pe 

prim-plan, atunci când vorbim despre natura actului de graţiere şi despre consideraţiunile ce sunt 

puse la baza emiterii unui act concret de graţiere. Acesta este emis preponderent din consideraţiuni 

de ordin social-politic (umaniste, de bunăvoinţă şi clemenţă) şi doar în rândul doi, din considerente 

de realizare a politicii penale. Nefiind totuşi lipsă considerentele de rândul doi, menţionăm că, prin 

actele de graţiere, se realizează tocmai acea parte a politicii penale ce ţine de depenalizare şi de 

transpunerea în viaţă a principiului umanismului cu referinţă la persoana care a comis o infracţiune. 

Din perspectiva reglementărilor constituţionale, stipularea legislativă a interdicţiei graţierii 

persoanelor care au săvârşit asupra minorilor infracţiunile enumerate la art.108 alin.(5) nu pare să 

fie una perfect acceptabilă. 

În primul rând, prin adoptarea normei în cauză, s-a revenit la practica intervenirii în atribuţiile 

Preşedintelui statului cu unele reglementări legislative ce, de fapt, reduc din plenitudinea atribuţiilor 

Preşedintelui consacrate constituţional. Anume aşa s-a procedat cândva în privinţa atribuţiei stipu-

late la art.88 lit.f) din Constituţia Republicii Moldova, conform căreia Preşedintele poate cere popo-

rului să-şi exprime, prin referendum, voinţa asupra problemelor de interes naţional [20]. Şi dacă res-

pectiva intervenţie a fost puternic motivată politic – fapt ce constituie o explicaţie, nu şi o argumen-

tare plauzibilă, în cazul intervenţiei în atribuţia de graţiere nici această explicaţie nu este valabilă. 

Într-adevăr, odată stabilit constituţional, dreptul Preşedintelui Republicii Moldova de a acorda 

graţiere individuală, care a fost raţiunea stipulărilor de la art.108 alin.(5)? Cu atât mai mult că Şeful 

statului este asistat în realizarea atribuţiei date de o Comisie specială formată din personalităţi 

notorii, reprezentanţi ai societăţii civile care, după o examinare minuțioasă a tuturor circumstanţelor 

cauzei, materialelor dosarului prezentat, motivelor invocate drept temei pentru graţiere, se pronunţă 

asupra fiecărui caz de graţiere. Şi dacă graţierea se solicită pe motiv de boală gravă incurabilă în 

stadiu terminal, dar în privinţa unei persoane care a săvârşit una din infracţiunile nominalizate la 

art.108 alin.(5), de exemplu, cea de incest prevăzută la art.201 CP RM, familia persoanei 

condamnate susţinând cererea de graţiere? 

În rândul al doilea, interdicţia eventuală a graţierii unor infractori care au comis anumite 

infracţiuni lipseşte de orice raţiune dreptul constituţional al sus-numiţilor cetăţeni la petiţionare 

consacrat în prevederile art.52 din Constituţia RM Dreptul de petiţionare, în cazurile când petiţia 

urmăreşte scopul obţinerii graţierii. Respectivele prevederi legislative semnifică, în opinia noastră, o 

atitudine mai mult decât categorică nu doar faţă de posibilitatea manifestării clemenţei faţă de 

anumiţi infractori, ci şi faţă de însăşi posibilitatea de a cere clemenţă. Or, aici deja se merge, după 

cum se pare, prea departe. Vom reitera şi cu această ocazie aprecierea dreptului la petiţionare în 

calitate de garanţie a tuturor drepturilor pe care a dat-o cândva în lucrările sale marele nostru savant 

jurist Constantin Stere [21]. Prin urmare, a îngrădi un asemenea drept, înseamnă a şubrezi într-o 

oarecare măsură baza constituţională a garanţiilor realizării drepturilor şi libertăţilor fundamentale 

ale omului.  

În cel de-al treilea rând, vom reitera argumentele noastre anterioare referitoare la potenţialul 

profilactic extrem de scăzut (dacă nu în general nul) al unei asemenea legi, cum ar fi cea de 

interdicţie a graţierii pentru anumite categorii de infracţiuni, ţinând cont de specificul caracteristici-

lor psihologo-psihiatrice, morale şi sociale ale infractorilor ce comit infracţiuni împotriva inviolabi-

lităţii sexuale a minorilor. 
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În sfârșit, ca şi în cazul amnistiei, rămâne valabil dubiul în privinţa oportunităţii stipulării 

legislative a unei atitudini tranşante şi categorice împotriva graţierii în principiu a unor anumiţi 

infractori, fie ei şi din categoria celor care au comis infracţiuni cu un grad de pericol social sporit. 

Nu suntem siguri că o asemenea decizie ar caracteriza în modul cel mai reuşit politica penală a 

statului nostru care şi-a declarat aspiraţia sa spre valorile social-umane şi democratice unanim 

recunoscute şi care urmează, prin fiecare decizie a sa, să probeze disponibilitatea de a realiza cele 

proclamate. Ori a declara sus şi tare că anumite categorii de infractori nu vor fi graţiate niciodată şi 

în nici un fel de circumstanţe, fie ele şi de ordinul celor mai dramatice ce pot apărea în viaţa unui 

om care a săvârşit o anumită infracţiune, în viziunea noastră, înseamnă a ne poziţiona într-o anumită 

neconcordanţă cu prevederile constituţionale ce ţin de principiul umanismului.  

În concluzie, vom apela la opinia savanţilor ruşi, profesorul S.G. Kelina şi  academicianul 

V.N. Kudreavţev, care, cu foarte mulţi ani în urmă, au afirmat că contradicţia aparentă dintre 

necesitatea de a trata conform principiului umanismului şi victima, şi infractorul se va anihila, în 

cazul când tratamentul uman al infractorului va fi, totodată, şi mijlocul cel mai efectiv de combatere 

a criminalităţii [22].  

Deocamdată, modificările aduse prevederilor art.107 CP RM Amnistia şi art.108 CP RM 

Graţierea, prin care se interzice aplicarea amnistiei şi graţierii în cazul săvârşirii infracţiunilor 

nominalizate la ultimele alineate din articolele date nu par să fie nici cele mai efective, nici cele mai 

umane mijloace de combatere a criminalităţii. Ca spirit ele au totuşi ceva în comun cu normele prin 

adoptarea cărora s-a încercat introducerea castrării chimice în calitate de măsură de siguranţă şi 

prevederile cărora au fost declarate neconstituţionale prin decizia Curţii Constituţionale invocată 

anterior. Ne exprimăm convingerea că urmează a fi elaborate şi transpuse în viaţă cu totul altfel de 

măsuri de profilaxie şi combatere a infracţiunilor enumerate în ultimele alineate din art.107 şi 108 

CP RM decât neaplicarea amnistiei şi graţierii în cazul săvârşirii lor. Activităţile în cauză constituie 

însă un subiect aparte ale unei eventuale viitoare abordări. 
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În articol se argumentează caracterul constituţional al Tratatului de reformă al Uniunii Europene 

(Tratatul de la Lisabona). Argumentele vizează raporturile juridice, subiecţii acestor raporturi, principiile şi 

trăsăturile federaţiei.  

 

The article gives arguments concerning the constututionality of the European Union Reform Treaty 

(Lisbon Treaty). They concern the legal relations, the subjects of these relations, the principles and 

characteristics of the federation. 

 

Originile Tratatului de la Lisabona se regăsesc, după unele opinii [1], în Actul Unic European 

din 1986 care a operat prima mare modificare a tratatelor originare (constitutive) ale Comunităţilor 

Economice Europene. Actul Unic European a fost, la momentul intrării sale în vigoare la 1 iulie 

1987, tot un tratat modificator. Principalele sale elemente de noutate au constat în reforma 

instituţiilor comunitare (extinderea votului cu majoritate calificată, recunoaşterea oficială a 

Consiliului European, consacrarea denumirii de „Parlament European”, asocierea acestuia din urmă 

la procesul legislativ prin introducerea procedurii de cooperare cu Consiliul Uniunii Europene şi 

Comisia Europeană, crearea Tribunalului de Primă Instanţă), în lărgirea competenţelor comunitare 

(în principal, în domeniul social) şi în codificarea dispoziţiilor privind Cooperarea Politică 

Europeană (CPE) care exista de facto din 1970, pe baza căreia Tratatul de la Maastricht a introdus 

Politica Externă şi de Securitate Comună (PESC). 

Alţi specialişti consideră că depinde foarte mult cum este privită succesiunea evenimentelor 

care au vizat reforma instituţională a Uniunii Europene din acest deceniu: semnarea Declaraţiei de 

la Laeken din decembrie 2001, declaraţie care a lansat lucrările pentru elaborarea Tratatului 

Constituţional, Conferinţa Interguvernamentală şi Convenţia Europeană din 2003-2004, eşecul 

Tratatului Constituţional din 2005 prin votul negativ al francezilor şi olandezilor, exprimat cu 

ocazia referendumurilor organizate pentru ratificarea noului tratat. Sau momentul zero poate fi 

considerat chiar aniversarea a 50 de ani de existenţă a Uniunii Europene, respectiv 25 martie 2007. 

Cu ocazia acestei aniversări, s-au reluat discuţiile politice pentru a da un nou impuls construcţiei 

europene, în aceeaşi zi s-a semnat Declaraţia de la Berlin, ce reprezintă asumarea politică a acestui 

obiectiv. Aşadar, toate statele membre au susţinut relansarea reformei Uniunii Europene şi 

finalizarea acestui proces înaintea alegerilor europarlamentare din iunie 2009. 

Aşadar, eşuarea proiectului de Constituţie europeană nu a însemnat şi oprirea reformei. Totuşi, 

a fost un regres, de aceea în următoarea perioadă s-a încercat să se aducă problemele Uniunii mai 

aproape de cetăţeni. Anii 2005-2006 au reprezentat o perioadă de reflecţie: Planul D al Comisiei 

Europene a încurajat organizarea de dezbateri publice privind viitorul Uniunii Europene, dezbateri 

care au implicat cetăţenii Comunităţii. Mai mult, pentru o mai mare eficienţă şi transparenţă, 

Comisia Europeană a propus în 2006 în cadrul iniţiativei „Agenda Cetăţenilor” ca modificările 

instituţionale şi agenda politică să se deruleze în paralel. 

Referitor la Tratatul Constituţional şi Tratatul de la Lisabona, aparent, între cele două texte nu 

sunt diferenţe majore: Uniunea Europeană capătă personalitate juridică, este numit un înalt 
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reprezentant pentru politică externă (numit anterior ministru pentru afaceri externe), Carta 

drepturilor fundamentale este inclusă în legislaţia primară, se introduce opţiunea statelor membre de 

a părăsi Uniunea Europeană, cetăţenii pot influenţa procesul politic prin iniţiativa cetăţenilor etc. 

Deşi poate părea doar o modificare formală, la solicitarea mai multor state membre, printre care 

Olanda, Cehia, Marea Britanie etc., în textul noului tratat nu mai sunt trecute simbolurile Uniunii 

(steagul, imnul, motto-ul) şi se renunţă la anumiţi termeni (ex. Constituţie, lege, ministru etc.), care 

ar fi putut să amintească de Constituţie. Cu toate acestea, valenţele constituţionale s-au păstrat.  

Pentru a argumenta acest punct de vedere, pornim de la premisa că Tratatul de la Lisabona 

reglementează raporturi juridice constituţionale şi similar oricăror raporturi juridice şi cele de drept 

constituţional al Uniunii Europene sunt relaţii sociale specifice, reglementate de norme juridice de 

drept constituţional al Uniunii Europene. 

Altfel spus, relaţiile sociale specifice dreptului constituţional sunt cuprinse în Tratatul de la 

Lisabona, şi astfel se creează fundamentele de cercetare a valenţelor constituţionale ale tratatului. 

Literatura de specialitate [2] a identificat relaţiile sociale reglementate de dreptul constituţional şi, 

în linii mari, aceste relaţii sociale apar în procesul instaurării, menţinerii şi exercitării statale a puterii. 

În literatura de specialitate, deşi s-au exprimat puncte de vedere diferite cu privire la obiectul 

dreptului constituţional, în general, s-a acceptat cvasiunanim că obiectul dreptului constituţional îl 

constituie organizarea puterii de stat şi poziţia guvernanţilor în raport cu drepturile şi libertăţile 

cetăţenilor. 

Concret, într-o opinie cu autoritate, dar exprimată demult, se susţine că obiectul reglementării 

normelor dreptului constituţional îl constituie forma statului, organele de guvernare şi limitele 

prerogativelor statului [3]. Cam în acelaşi timp, profesorul C.Dissescu arăta că obiectul dreptului 

constituţional se referă la organizarea politică a statului, constituirea suveranităţii şi a puterilor 

publice [4]. 

Treptat, autorii au inclus şi a doua componentă – drepturile şi libertăţile cetăţenilor garantate şi 

apărate de stat – în obiectul de reglementare a dreptului constituţional. 

Această abordare este specifică doctrinei de drept constituţional contemporan. Exemplificăm 

printr-o opinie, ce dezvoltă mai pe larg specificul obiectului dreptului constituţional contemporan, 

indicându-se „relaţiile sociale ce apar în vederea creării condiţiilor optime pentru libera dezvoltare a 

personalităţii umane prin prisma unui regim politic liberal şi democratic, bazat pe principiul 

separaţiei puterilor în stat” [5]. 

Dacă achiesăm la teza potrivit căreia normele de drept constituţional reglementează relaţii so-

ciale ce iau naştere în procesul instaurării şi exercitării puterii în stat, atunci este firesc să apreciem 

că aceste categorii de relaţii formează obiectul de reglementare al dreptului constituţional [6].  

Bineînţeles că stabilirea obiectului dreptului constituţional trebuie corelată cu fenomenul 

„putere de stat”, cu categoriile „conţinut şi formă a statului”, privite în complexitatea lor juridică şi 

politică. Sub acest aspect, apare edificatoare întrebarea pusă deja în literatura juridică − dacă nu 

cumva dreptul constituţional (dreptul de stat) este prin esenţa sa o „teorie despre puterea de stat care 

este organizată şi funcţionează pe baza dreptului” [7]. 

Puterea, determinată în conţinutul şi organizarea sa de anumiţi factori, este instaurată, iar cei 

care o deţin au interesul de a o menţine şi a o exercita în favoarea lor. Se impun astfel anumite 

reguli, a căror menire este de a consolida factorii care determină conţinutul puterii, de a reglementa 

exerciţiul acestei puteri, în aşa fel încât ea să poată realiza în cele mai bune condiţii voinţa 

guvernanţilor ca voinţă de stat. Întreaga această activitate de instaurare, menţinere şi exercitare 

statală a puterii cuprinde relaţii sociale, iar regulile care le reglementează nu sunt altceva decât 

normele de drept constituţional. 

Expresia „instaurarea, menţinerea şi exercitarea puterii” este mult mai cuprinzătoare şi mai 

exactă decât expresia „exercitarea puterii”, care nu evocă decât o parte a relaţiilor sociale 
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reglementate de dreptul constituţional. Ea evocă, în acelaşi timp, şi elementul organizare a puterii, 

căci instaurându-şi puterea, poporul o instaurează sub forma sa organizată (puterea de stat neputând 

exista – prin definiţie – neorganizată), organizare ce se perfecţionează pe parcursul menţinerii şi 

exercitării puterii. Expresia „organizarea şi exercitarea puterii” este şi mai puţin evocatoare, 

deoarece elemente de organizare se regăsesc şi în exercitarea puterii de stat, chiar dacă exercitarea 

puterii nu cuprinde întreaga organizare. Cât priveşte expresia „înfăptuire a puterii” ea este sinonimă 

cu expresia „realizare a puterii” care desemnează întreaga activitate statală. 

Este necesar să identificăm la nivelul Uniunii Europene, precum şi al Tratatului de la Lisabona 

aceste relaţii specifice, care devin raporturi juridice de drept constituţional. 

În opinia noastră, raporturile juridice de drept constituţional al Uniunii Europene sunt acele 

relaţii sociale care apar în procesul de apărare a valorilor Uniunii, valori care subliniază 

(conturează) specificul raporturilor juridice de drept constituţional. Conform Tratatului de la 

Lisabona, aceste valori sunt: demnitatea umană, libertatea, democraţia, egalitatea, statul de drept, 

drepturile omului, care trebuie respectate şi care sunt comune statelor membre într-o societate 

caracterizată prin pluralism, nediscriminare, toleranţă, justiţie şi solidaritate. În procesul de apărare 

a acestor valori fundamentale apar numai relaţii sociale specifice dreptului constituţional, tocmai 

datorită modului lor fundamental şi comun tuturor statelor membre [8]. 

Ca urmare, conform Tratatului de la Lisabona, scopul Uniunii Europene este de a se realiza 

obiectivele Uniunii, între care figurează şi valorile fundamentale ale Uniunii Europene, alături de 

promovarea păcii şi a bunăstării popoarelor sale, precum şi de garantare a libertăţilor fundamentale 

ale Uniunii Europene şi a nediscriminării, de respectare a egalităţii dintre statele membre şi a 

identităţii lor naţionale, autonomiei lor locale şi regionale, funcţiilor lor esenţiale, de respectare a 

dreptului Uniunii, personalitatea sa juridică şi simbolurile acesteia. 

Ca orice subiecţi de drept şi cei ai raporturilor juridice de drept constituţional sunt oamenii, 

luaţi individual sau grupaţi, dacă li se recunoaşte această calitate la nivelul Uniunii Europene. 

Cât priveşte subiecţii reprezentând oamenii luaţi individual, aceştia sunt cetăţenii europeni, 

cetăţenii statelor terţe şi apatrizii. 

Cetăţenii europeni apar în raporturile juridice de drept constituţional referitoare la: realizarea 

drepturilor şi asumarea obligaţiilor prevăzute de Constituţie, legile şi legile-cadru, europene; 

învestirea lor în anumite demnităţi ori funcţii europene; organizaţi în circumscripţii pentru alegerile 

pentru Parlamentul European. 

Cetăţenii statelor terţe şi apatrizii devin astfel de subiecţi în raporturile de drept constituţional 

referitoare la cetăţenie, la dreptul de azil etc. 

Cât priveşte subiecţii reprezentând oamenii grupaţi, pentru ca o grupare de oameni să fie 

subiect de drept constituţional, este necesar ca un act juridic al Uniunii Europene să îi recunoască o 

astfel de calitate. 

Subiecţii de drept constituţional cărora Tratatul de la Lisabona le recunoaşte această calitate pot 

fi divizaţi în două mari categorii, în funcţie de nivelul la care aceştia se află (naţional sau european), 

astfel: 

1) la nivel naţional, aceşti subiecţi sunt: popoarele statelor membre; statele membre; autorităţile 

şi instituţiile publice (parlamentele cărora li se acordă un rol deosebit în construcţia europeană; 

guvernele şi şefii de state; curţile supreme de justiţie; autorităţile administraţiei publice locale şi 

regionale; alte autorităţi şi instituţii publice); 

2) la nivel european: instituţiile, organele şi organismele Uniunii Europene. Instituţiile Uniunii 

Europene sunt: Parlamentul European; Consiliul European; Consiliul de Miniştri; Comisia 

Europeană; Curtea de Justiţie; Banca Centrală Europeană; Curtea de Conturi. Alături de acestea, 

există şi organele consultative ale Uniunii Europene (Comitetul regiunilor; Comitetul economic şi 

social; Banca Europeană de Investiţii), în viitor un astfel de subiect ar putea fi poporul european. 
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Este de menţionat faptul că toţi subiecţii de drept constituţional vor avea această calitate doar 

dacă apar în raporturile juridice specifice de drept constituţional al Uniunii Europene, întrucât aceşti 

subiecţi pot intra şi în raporturi juridice de altă natură, inclusiv de drept privat, raporturi în care vor 

avea o poziţie de egalitate cu ceilalţi subiecţi de drept. 

Normele de drept constituţional al Uniunii Europene sunt acele reguli de drept care au ca obiect 

de reglementare relaţiile sociale specifice acestei ramuri de drept al Uniunii Europene. 

Specificul unei astfel de norme este subliniat şi de faptul că ea este adoptată la nivel european 

şi este aplicată atât la nivel european, cât şi la cel naţional de către statele membre. 

Desigur că structura normei juridice de drept constituţional al Uniunii Europene este cea a 

oricărei norme de drept, atât cât priveşte cea tehnico-legislativă, cât şi cea logico-juridică. 

Şi acest tip de norme juridice se pot clasifica, în funcţie de modalitatea de punere a lor în 

aplicare, în norme cu aplicare mijlocită (de emiterea unei alte norme de drept) şi cele cu aplicare 

nemijlocită (cum este principiul egalităţii şi cel al nediscriminării pentru care nu mai este necesară 

emiterea unei alte norme de aplicare). 

Normele de drept constituţional al Uniunii Europene se regăsesc în izvoarele formale ale 

acestei ramuri de drept. 

Izvoarele formale ale dreptului constituţional al Uniunii Europene sunt acele forme de 

exprimare a normelor juridice determinate de modul de adoptare a lor de către structurile Uniunii 

Europene, îndeosebi de instituţiile Uniunii.  

Un argument în plus referitor la valenţele constituţionale ale Tratatului de la Lisabona 

furnizează subiectul cetăţeniei europene şi a Cartei Fundamentale a Drepturilor. Cetăţenia euro-

peană este distinctă de cea naţională, pe care conform Tratatului de la Amsterdam, nu o înlocuieşte, 

ci o completează. Tratatul de la Lisabona adoptă formula: „Cetăţenia Uniunii Europene va fi 

adiţională la cetăţenia naţională.” Această prevedere denotă faptul că cele aproape 500 milioane de 

europeni din statele membre ale Uniunii Europene primesc o nouă cetăţenie, cea europeană, 

separată de cea naţională. Ca cetăţeni, aceştia au drepturi care consolidează protecţia intereselor lor. 

Carta Fundamentală a Drepturilor devine act fundamental al Uniunii, garant al drepturilor 

cetăţenilor şi se face referire la ea în tratat, chiar dacă textul nu va fi parte integrantă a acestuia. De 

altfel, Carta a fost proclamată, în mod solemn, într‐o şedință plenară a Parlamentului European în 

12 decembrie 2007 şi a fost publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. Un protocol a 

introdus măsuri specifice pentru Marea Britanie şi Polonia, stabilind excepții cu privire la 

jurisdicția Curții Europene de Justiție față de curțile naționale pentru protecția drepturilor 

prevăzute în Cartă. Tratatul va oferi, de asemenea, o nouă bază legală pentru accederea Uniunii la 

Convenția Europeană a Drepturilor Omului. Consiliul va decide în unanimitate, cu consimțământul 

Parlamentului European şi aprobarea statelor membre. Problema naturii juridice a Uniunii Europene 

post-Lisabona consolidează opinia privitor la valenţele constituţionale ale Tratatului de la Lisabona. 

Din punctul nostru de vedere, Uniunea Europeană este o construcţie de tip federal, dar o 

construcţie încă în fază de definitivare, Tratatul de la Lisabona contribuind din plin la acest proces. 

Această afirmaţie are la bază caracterele unei structuri politico-juridice de tip federal. Astfel statul 

federal este format din mai multe formaţiuni statale care beneficiază de autonomie în materie 

constituţională, legislativă şi judecătorească. În exterior, numai statul federal are calitatea de subiect 

de drept. Se apreciază că sunt două modalităţi de constituire a federaţiilor: prin integrarea mai 

multor state şi constituirea unor noi entităţi statale; prin separarea unor regiuni ale statului unitar şi 

constituirea împreună cu teritoriul rămas a unei federaţii. Motivele constituirii statului federal pot fi: 

apărarea comună împotriva unei ameninţări externe; preocuparea de a asigura (prin integrare) o 

ordine socială internă stabilă, dorinţa de a folosi mai eficient resursele naturale, economice, 

particularităţile geografice etc. 
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Trăsăturile caracteristice ale statului federal sunt: 

– Unitatea pe plan internaţional. Statele membre ale statului federal nu au posibilitatea de a 

se manifesta juridic pe plan internaţional, deosebindu-se de confederaţia de state ale cărei 

componente sunt recunoscute pe plan internaţional. În Uniunea Europeană, statele sunt subiecţi de 

drept internaţional şi Uniunea Europeană − de asemenea. 

– Diversitatea constituţională şi judiciară pe plan intern. Fiecare stat federal are, în mod 

normal, propriul său sistem constituţional, instituţiile sale guvernamentale, propria legislaţie, siste-

mele sale de organizare judecătorească. Această varietate, specifică şi Uniunii Europene, generează 

evident o complexitate de raporturi juridice, dar ea este dovada autonomiei politice recunoscută 

membrilor federaţiei. 

– Supleţea raporturilor între federaţie şi statele membre, care asigură stabilitatea şi menţine-

rea statului federal. 

Federalismul veritabil se bazează pe două principii complementare: principiul autonomiei şi 

principiul participării. 

Principiul autonomiei în statul federal presupune: 

– autonomie în domeniul legislativ; 

– autonomie în domeniul economic; 

– autonomie în domeniul jurisdicţional; 

– autonomie în domeniul administrativ. 

Totuşi, autonomia în aceste domenii este limitată prin Constituţia statului federal. De aseme-

nea, anumite atribuţii ale statelor membre, chiar în interior, sunt executate de statul federal, res-

pectiv în domeniul: jurisdicţional al securităţii naţionale, poliţiei, fiscalităţii, serviciilor secrete etc. 

În caz de conflict între autorităţile centrale şi cele locale, se apelează la justiţia federală care le 

soluţionează. 

Sunt folosite, de regulă, trei metode de împărţire a competenţelor între statele membre şi statul 

federal astfel: 

 în Constituţia statului federal sunt prevăzute expres competenţele exclusiv ale acestuia; 

 precizarea numai a competenţelor atribuite statelor membre rezultând astfel că toate celelalte 

atribuţii sunt conferite în principiu statului federal; 

 stabilirea concomitentă prin Constituţie a sferelor de atribuţii repartizate exclusiv statului 

federal, cât şi cele ale statelor membre. 

Principiul participării 

Este de esenţa statului federal faptul că statele membre participă pe baze egale la elaborarea 

deciziilor aplicabile pe teritoriul statului federal; este vorba de o egalitate politică şi juridică, 

indiferent de întinderea lor, de bogăţiile naturale şi mărimea numărului populaţiei. De aici rezultă 

necesitatea creării unor organe federale, însărcinate să înfăptuiască interesele comune, inclusiv o 

constituţie federală. 

În ultimii ani, evoluţia federalismului se caracterizează atât printr-un regres al principiului 

autonomiei, cât şi printr-o alterare a principiului participării, statele federale întărindu-şi puterea 

faţă de statele membre, deci o tendinţă de centralizare (Germania, de exemplu). Creşterea puterii 

federale prin subvenţii economice acordate pe plan local, multiplicarea şi penetrarea serviciilor 

publice federale şi altele au dus la creşterea rolului statului federal în defavoarea statelor membre. 

Aceste tendinţe le observăm şi la nivelul Uniunii Europene. 

Fie că vorbim despre personalitatea juridică a Uniunii, fie că ne referim la Carta Drepturilor 

Fundamentale sau la creşterea influenţei instituţiilor europene şi a interacţiunii cu cele naţionale şi 

cu cetăţenii, toate acestea sunt nu numai progrese care vor contribui la creşterea eficienţei 
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instituţiilor europene şi a proceselor de luare a deciziei în Uniunea Europeană, dar şi dovezi ale 

caracterului constituţional al Tratatului de la Lisabona.  

Referinţe: 

1. POPESCU, A. Tratatul de la Lisabona – un tratat modificator şi reformator al Uniunii 

Europene. În: Buletin de informare legislativă. 2008, nr.1, p. 4. 

2. DELEANU, I. Instituţii şi proceduri constituţionale. Bucureşti: C.H.Beck, 2006, p.17 şi urm.; 

GUCEAC, I. Drept constituţional şi instituţii politice. Vol.I. Chişinău, 2001, p.23; POPA, V. 

Drept constituţional şi instituţii politice. Curs de prelegeri pentru anul universitar 2009-2010. 

Chişinău, 2009, p.5. 

3. ESMEIN, A. Elements du droit constitutionnel français et comparé. Vol.I. Paris, 1921, p.14. 

4. DISSESCU, C. Drept constituţional. Bucureşti, 1915, p.7. 

5. ARSENI A. Drept constituţional şi instituţii politice: Tratat elementar. Vol.I. Chişinău: CEP 

USM, 2005, p.19. 

6. MURARU, I., TĂNĂSESCU, E.S. Drept constituţional şi instituţii politice. Bucureşti: Lumina 

Lex, 2002, p.21 şi urm.; CÂRNAŢ, T. Drept constituţional. Chişinău, 2010, p.13. 

7. MURARU, I., TĂNĂSESCU, S. Op. cit.  

8. IANCU. Gh. Instituţii de drept constituţional al Uniunii Europene. Bucureşti: Lumina Lex, 

2007, p.5-9. 

 

  



 

ANALELE ŞTIINŢIFICE ISSN 1857-4858 

25 

CONSIDERAŢII GENERALE ASUPRA MATERIEI  

ŞI INSTITUŢIEI SUCCESIUNII 

 Eugenia COJOCARI, Vasilii PEREDERCO, 

Universitatea de Studii Politice  

şi Economice Europene „Constantin Stere” 

 
În acest articol, autorii au încercat să atragă atenţia cititorilor asupra materiei şi instituţiei succesiunii 

care devine din ce în ce mai actuală, reprezentând un interes deosebit pentru cetăţenii în etate. Autorii, prin 
cercetările lor, au demonstrat corelaţia ei cu dreptul civil, evidenţiind-o ca instituţie a acestui drept. Astfel, 
efectuând o investigaţie complexă asupra literaturii de specialitate, atât istorică, cât şi contemporană, 
legislaţiei în vigoare, a fost creat un concept al acestei instituţii de drept civil, evidenţiind particularităţile şi 
caracterele specifice drept o noutate ştiinţifică. Ca rezultat al acestei analize, au fost formulate un şir de 
concluzii interesante.  

 
Succesiunea apare în viaţa omului la o vârstă mai înaintată, sau în cazul când acesta dispune de 

o proprietate privată şi doreşte din timp să o transmită anumitor persoane legate sau nu de gradul de 
rudenie, dar pentru cauză de moarte, sau după deces în temeiul prevederilor normelor de drept 
privind succesiunea legală. Deşi apare mai târziu, importanţa şi actualitatea instituţiei date nu se 
micşorează, mai ales acum când proprietatea privată a multor cetăţeni a început să crească. Odată cu 
creşterea volumului de proprietate privată, apar tot mai multe nemulţumiri şi litigii între succesori.  

Din punct de vedere istoric, dreptul la succesiune apare în orânduirea sclavagistă odată cu 
apariţia statului şi dreptului. Potrivit lui Hans Kelsan, statul poate fi caracterizat ca: 

a) ordine de conduită a oamenilor, o ordine juridică de constrângere; 
b) putere de comandă; 
c) voinţă distinctă de voinţa indivizilor, fiind mai mult decât suma voinţelor individuale, ea 

situându-se deasupra lor. 
Creând dreptul, statul impune reguli de conduită, obligatorii pentru toţi şi îşi exprimă puterea 

de comandă. 
Pentru satisfacerea nevoilor economice în orânduirea sclavagistă, dreptul de proprietate 

individuală asupra bunurilor de care dispune o persoană şi, în special, asupra mijloacelor de 
producţie, se cere a fi prelungit dincolo de moartea proprietarului din necesităţi economice, în 
scopul de a deveni, prin succesiune asupra moştenitorilor, perpetuu, în conformitate cu normele 
stabilite de dreptul obiectiv. În acest sens, prin normele în cauză i s-a recunoscut proprietarului şi 
dreptul de a dispune de bunurile sale prin testament pentru averea ce o va lăsa la moartea sa. 

Astfel, la Roma testamentul este principalul izvor al transmiterii succesorale. Privită în lumina 
semnificaţiei sale istorice, succesiunea ne apare ca un sistem juridic prin care se înlocuieşte o 
persoană care şi-a însuşit munca altora, printr-o altă persoană aparţinând aceleiaşi clase, iar cel mai 
adesea chiar aceleiaşi familii [1, p.135]. 

Concepţia unei succesiuni, care se poate transmite, a apărut mai târziu, când dreptul a evoluat 
suficient pentru a se putea face distincţie între transmiterea lucrului şi transmiterea dreptului şi când 
s-a admis posibilitatea de transmitere a unui drept asupra lucrului altuia. Materia succesiunii cuprin-
de totalitatea normelor ce reglementează transmiterea patrimoniului defunctului către succesorii săi. 
La început, vechii romani nu admiteau ideea transmiterii patrimoniului de la defunct către succeso-
rii săi, întrucât considerau că patrimoniul unei persoane dispare odată cu moartea sa. Deci, dobân-
direa bunurilor defunctului de către moştenitori nu implică ideea de transmitere a unui patrimoniu. 

Dacă la origine, la romani, succesiunea se întemeiază pe stăpânirea dobândită de către 

succesori asupra bunurilor defunctului, în epoca clasică, cuvântul „succesiune” era întrebuinţat 

numai în înţelesul de succesiune cu titlu universal [2, p.235]. 
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Studiind evoluţia dreptului succesoral al Moldovei, am stabilit că testamentul a apărut foarte 

devreme, şi în întreaga perioadă de dezvoltare a sa a fost modificat [3, p.44].  

Din punct de vedere etimologic, cuvântul „succesiune” îşi găseşte originea în latinescul 

succedo, successi, succedere care înseamnă „înlocuire”, dar şi „urmarea sau „succesiunea 

lucrurilor”. „A succeda” înseamnă a lua locul unei alte persoane. Astfel cumpărătorul succede 

vânzătorului, fiind un succesor cu titlu particular între vii. Accepţiunea termenului de succesiune 

este cea de transmitere a dreptului. În dreptul succesoral, noţiunea are două sensuri: „de 

transmisiune”, dar şi de „masă patrimonială transmisă”, fiind astfel, în sens restrâns, sinonimă cu 

„moştenire”. În sens larg, în dreptul succesoral, termenul „succesiune” înseamnă transmisiunea 

patrimoniului, adică a drepturilor şi obligaţiilor unei persoane defuncte către o altă persoană care 

trăieşte şi care se numeşte moştenitor. Moştenirea nu este altceva decât dreptul de a succede cu 

toate drepturile defunctului [4, p.136]. 

Noţiunea de „succesiune” cu sens juridic poate avea mai multe înţelesuri. Într-un prim sens 

restrâns, prin succesiune se înţelege orice transmisiune juridică a unor bunuri mobile, imobile, 

corporale sau incorporale. Astfel, se spune că donatarul succede donatorului ca titular al drepturilor 

de proprietate transmise prin actul de donaţie, sau cumpărătorul succede vânzătorului ca titular al 

dreptului de proprietate asupra bunurilor vândute. În ambele cazuri, noţiunea juridică de succesor 

evocă ideea de continuator, ca titular de drept. Este folosită noţiunea de succesor, deoarece ea 

implică atât preluarea anumitor bunuri, dar şi a obligaţiilor referitoare la bunurile transmise 

proprietarului subsecvent. 

În sensul dreptului succesoral, prin succesiune se înţelege transmisiunea unor bunuri pentru 

cauză de moarte. Această succesiune sau transmisiune poate avea loc în caz de rudenie potrivit unei 

ordini stabilite de lege sau prin act juridic potrivit voinţei persoanei. Totodată, transmisiunea 

succesorală poate fi cu titlu universal sau cu titlu particular. Prin transmisiune cu titlu particular, se 

înţelege transmisiunea mai multor bunuri sau numai a unui bun determinat, în timp ce transmisiunea 

succesorală cu titlu universal evocă dobândirea unui patrimoniu sau a unei universalităţi de bunuri, 

în care se includ toate bunurile prezente şi viitoare ale transmiţătorului, dar şi pasivul care va fi 

preluat de succesor în calitate de moştenitor. 

Potrivit art.1432 din CC RM, prin „moştenire” se înţelege transmiterea patrimoniului unei 

persoane fizice decedate (cel care a lăsat moştenirea) către una sau mai multe persoane fizice în 

viaţă (persoane fizice, persoane juridice sau stat). Transmiterea moştenirii este o transmitere 

universală, dat fiind faptul că obiectul transmisiunii succesorale, cu excepţia legatului, îl formează 

patrimoniul persoanei fizice decedate, adică totalitatea drepturilor şi obligaţiilor, care au valoare 

economică şi au aparţinut celui ce lasă moştenirea la momentul decesului. Nu se transmit prin 

moştenire drepturile şi obligaţiile nepatrimoniale care poartă un caracter personal şi care pot 

aparţine doar celui ce a lăsat moştenirea, precum şi drepturile şi obligaţiile prevăzute de contract sau 

de lege, care sunt valabile numai în timpul vieţii celui ce a lăsat moştenirea şi care se sting la 

decesul lui (art.1446 CC RM). 

Aşadar, în sensul dreptului succesoral şi al legislaţiei succesorale, noţiunile de „succesiune” şi 

cea de „moştenire” au sensuri identice. 

Dreptul succesoral este una din cele mai vechi instituţii al ramurii dreptului civil, care 

întruneşte în sine totalitatea raporturilor sau relaţiilor sociale omogene, reglementate de normele 

Codului civil al RM cuprinse în cartea IV numită „Dreptul succesoral” (art.1432-1575) adoptată 

prin Legea nr.1107-XV din 06.06.2002 [5]. Este cunoscut faptul că orice sistem de drept are o 

structură complexă, fiind alcătuită din ramuri şi subramuri, instituţii etc. Ramurile sau/şi 

subramurile de drept se divizează în instituţii. Prin „instituţie de drept” se înţelege o totalitate de 

norme de drept care reglementează relaţii sociale omogene. Spre exemplu, sunt recunoscute astfel 

de instituţii ale dreptului civil, cum este instituţia dreptului de proprietate, instituţia obligaţiilor, 
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instituţia succesiunii etc. [6, p. 288 ].  

Considerăm că normele juridice de drept civil care constituie această instituţie sunt de trei feluri: 

a) Norme de drept cu putere juridică supremă, care sunt plasate în partea generală a Codului 

civil al RM şi care reglementează elemente specifice tuturor subiecţilor de drept civil. 

b) Norme juridice civile speciale ale altor instituţii de drept civil, ce se aplică la reglementarea 

părţilor participante la raportul juridic al succesiunii. 

c) Norme juridice de drept speciale, din cadrul succesiunii, se aplică nemijlocit la 

reglementarea unui raport social concret al succesiunii. 

Temeiul normativ al acestei instituţii constă în aceea că prevederile legale pot fi aplicate doar 

când aceasta este indicată expres în conţinutul legii şi când există o normă legală privind 

succesiunea. Faptul că părţile pot stabili de sine stătător în acte juridice clauze ce se referă la 

patrimoniul şi mărimea valorii bunurilor aflate în proprietatea persoanei, a căror limite sunt stabilite 

în conţinutul legii. 

Pentru a delimita instituţia succesiunii de alte instituţii de drept civil, trebuie să evidenţiem 

criteriile de delimitare specifice doar ei: 

În primul rând, înstrăinarea succesiunii se aplică cu titlu gratuit doar pentru cauză de moarte şi 

doar în cazurile prevăzute expres de lege.  

În al doilea rând, instituţia succesiunii acţionează atât asupra intereselor materiale, cât şi asupra 

intereselor morale. 

Subiecţii participanţi la relaţiile succesorale au denumiri concrete: defunct – persoana decedată 

care poate fi doar persoana fizică, pe de o parte, şi succesorii, pe de altă parte. 

La aplicarea instituţiei succesiunii se ţine cont, în primul rând, de principiile de bază ale 

dreptului succesoral, principiile dreptului civil, principiile instituţiei actului juridic, precum şi de 

principiile instituţiei civile proprii, şi anume: 

1) recunoaşterea egalităţii participanţilor la raporturile reglementate de legislaţia civilă;  

2) principiul libertăţii succesorale care constă în aceea că persoanele fizice sunt libere să 

stabilească, pe baze de acte juridice, drepturile şi obligaţiile lor, orice alte condiţii, dacă acestea nu 

contravin legii [7, p.42]; 

3) forţa obligatorie a actului juridic civil etc. [8, p.43]. 

La aplicarea legislaţiei instituţiei succesiunii, se exercită două funcţii principale: funcţia 

reparatorie, esenţa căreia este că la nerespectarea prevederilor legale privind instituţia succesiunii se 

recurge la aplicarea măsurilor de pedeapsă, se atentează la interesele patrimoniale ale defunctului, 

pe de o parte, şi se restabileşte dreptul patrimonial al părţii vătămate, pe de altă parte. 

Funcţia educativ-preventivă are rădăcini mai adânci. Aici trebuie să ţinem cont, în primul rând, 

de faptul că dreptul, în general, ca instrument de ordonare, îndeplineşte o funcţie educativă, prin 

influenţa pe care o exercită asupra conştiinţei oamenilor, aceasta găsindu-şi expresia şi în instituţia 

succesiunii. Funcţia preventiv-educativă constă în aceea că informaţia despre aplicarea pedepsei 

civile se răspândeşte în societate, iar conştiinţa că fapta ilicită nu rămâne nesancţionată îndeplineşte 

o funcţie educativă. 

Instituţia succesiunii dispune de o structură bine determinată a cărui obiect este constituit din 

acele relaţii sociale care apar în temeiul faptelor sau acţiunilor, inacţiunilor licite ale subiecţilor de 

drept participanţi la ele. 

Persoanele care constituie subiecţii acestei instituţii dispun de trăsături specifice ce le delimi-

tează de subiecţii de drept ai altor instituţii de drept civil. Astfel, spre deosebire de instituţia înstrăi-

nării de bunuri, în instituţia succesiunii sunt chemate atât persoanele fizice, dar care nu au relaţii 

legale de rudenie, cât şi persoanele fizice şi juridice doar cu obligaţii legale de succesor. Unele − 

defunctul trebuie să dispună de bunuri în proprietate, altele – să fie apţi de a fi succesori etc. 
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La baza aplicării legislaţiei instituţiei succesiunii, stau atât principiile generale de drept, 

principiile fundamentale ale dreptului civil, precum şi principiile speciale ale acestei instituţii. 

Realizarea principiilor speciale ale acestui institut are loc atât în natură, precum şi sub echivalent 

bănesc, în care este apreciată valoarea bunului succesoral. 

Examinând conceptul instituţiei succesiunii, este necesar să stabilim structura acesteia. 

Considerăm că conţinutul instituţiei date îl constituie totalitatea normelor de drept cu acelaşi obiect 

de reglementare care se divizează pe secţiuni. Normele încadrate în prima secţiune sunt norme 

definitorii ale succesiunii, norme-principii, norme ce reglementează obiectul instituţiei, norme ce 

reglementează specificul subiecţilor etc. 

Normele secţiunii a doua vor reglementa esenţa, caracterele, specificul, formele şi modul de 

aplicare a instituţiei succesiunii.  

Este necesar de evidenţiat şi diferenţa dintre sistemul doctrinar al instituţiei succesiunii şi 

sistemul legislativ al acesteia. Primul se reflectă în al doilea ca formă şi conţinut. Astfel sistemul 

legislaţiei privind instituţia succesiunii include acte normative, preambuluri, articole etc., care sunt 

prevăzute de Codul civil al Republicii Moldova, precum şi de alte legi speciale ce reglementează 

relaţii civile cu privire la această instituţie. 

Alături de sistemul instituţiei de drept al succesiunii, sistemul legislaţiei, este necesar să 

evidenţiem şi sistemul ştiinţei instituţiei de drept al succesiunii, care cuprinde o totalitate de opinii 

teoretice, idei, concluzii referitoare la problemele de reglementare juridică. 

Ca instituţie a dreptului civil, moştenirea are o legătură indisolubilă cu dreptul de proprietate [9, 

p.46]. Însăşi Constituţia Republicii Moldova prin art.46 alin.(6) fixează: „Dreptul la moştenire a 

proprietăţii private este garantat” [10]. Astfel, moştenirea reprezintă unul dintre modurile de 

dobândire a dreptului de proprietate şi, ca orice transmisiune, asigură legătura dintre cel care lasă 

moştenirea şi cel care primeşte moştenirea.  

După cum s-a menţionat, persoana fizică decedată care lasă moştenirea, se numeşte defunct sau 

de cujus, dar pentru desemnarea ei, se utilizează şi termenul „autor”, iar în cazul moştenirii 

testamentare − „testator”; persoana care primeşte moştenirea se numeşte moştenitor, succesor sau 

erede.  

Spre deosebire de alte moduri de transmitere a drepturilor şi obligaţiilor, succesiunea are 

anumite particularităţi, specificate în art.1432 alin.(2) CC RM şi în Legea cu privire la notariat [11]. 

1. Astfel, succesiunea este o transmisiune mortis causa; or, prin moştenire se transmite doar 

patrimoniul unei persoane fizice decedate. Decesul poate fi constatat nemijlocit sau declarat de 

instanţa de judecată. Faptul morţii persoanei fizice determină dispariţia acesteia ca subiect de drept, 

iar instituţia moştenirii este chemată să asigure transmiterea patrimoniului defunctului, care 

continuă să existe, succesorilor săi. Prin urmare, normele dreptului succesoral nu pot fi aplicate 

actelor juridice inter vivos, care sunt guvernate de dreptul obligaţional, iar transmisiunea prin 

moştenire poate opera doar cu privire la patrimoniul persoanelor fizice, nu şi al persoanelor juridice. 

Dizolvarea persoanelor juridice nu poate fi identificată cu moartea persoanelor fizice, iar 

patrimoniul persoanelor juridice dizolvate se transmite altor persoane, prin diverse acte juridice, 

altele decât succesiunea [12, p.29]. Normele care reglementează transmisiunea succesorală sunt, în 

principiu, aplicabile persoanelor fizice, juridice şi statului, însă doar în cazul în care acestea 

dobândesc calitatea de moştenitori. Principalele acte normative care reglementează succesiunea 

sunt: Constituţia RM, CC RM, Legea cu privire la notariat nr. 1453-XV din 08.11.2002 [13]. 

2. Un alt caracter specific al succesiunii este cel universal. Astfel succesiunea reprezintă o 

transmisiune universală, întrucât are ca obiect o universalitate juridică, un patrimoniu care aparţinea 

defunctului, adică o totalitate de drepturi şi obligaţii cu valoare economică, rămasă fără titular [14, 

p.257]. Conform art.1444 alin.(1) CC RM, patrimoniul succesoral include atât drepturile 

patrimoniale (activul succesoral), cât şi obligaţiile patrimoniale (pasivul succesoral). Deci, fiind o 
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universalitate juridică, patrimoniul este independent de elementele sale componente, de aceea 

drepturile şi obligaţiile unei persoane decedate se transmit către succesori nu privite izolat, ci ca 

părţi ale acestei universalităţi juridice. 

În tot cazul, succesorul dobândeşte moştenirea nemijlocit de la testator şi îl înlocuieşte în toate 

raporturile de drept în care a participat acesta în timpul vieţii sale. Transmisiunea universală nu 

modifică termenele de prescripţie şi nici ordinea de calculare a acestora, precum nu modifică nici 

volumul răspunderii civile [15,p.6].  

În ce priveşte drepturile şi obligaţiile nepatrimoniale, acestea, în principiu, nu se transmit prin 

moştenire. Spunem în principiu, deoarece moştenitorii vor dobândi, spre exemplu, dreptul de 

protecţie a inviolabilităţii operei, de a autoriza publicarea ei, precum şi dreptul de a obţine brevet 

asupra invenţiei, precum şi dreptul asupra drepturilor patrimoniale legate cu cele nepatrimoniale.  

În patrimoniul succesoral, nu se includ nici drepturile şi obligaţiile patrimoniale care poartă un 

caracter personal (contracte sau prevăzute de lege intuitu personae, cum ar fi dreptul de uzufruct, 

dreptul de uz sau dreptul de abitaţie, creanţa de întreţinere etc.) şi nici drepturile şi obligaţiile, 

prevăzute de lege sau contract, care sunt valabile doar pe durata vieţii celuia ce a lăsat moştenirea şi 

care încetează la decesul lui (art.1146 CC RM) [16, p.258].  

De asemenea, nu se include în patrimoniul succesoral nici dreptul la repararea prejudiciului 

cauzat sănătăţii testatorului, cu toate că sumele atribuite pentru acoperirea prejudiciului, pe care 

testatorul trebuia să le primească în timpul când era viu, trec în masa succesorală.  

Spre deosebire de legislaţia altor ţări, Codul civil al Republicii Moldova admite transmiterea 

patrimoniului nu numai prin acte pentru cauză de moarte, dar şi prin acte între vii (art.673 CC RM). 

Potrivit opiniilor unor specialişti [17, p.15, 258, 46], contractul de transmitere a patrimoniului actual 

poate exista doar pentru înstrăinarea unei moşteniri sau a unei părţi din ea; în acest caz, atunci când 

moştenitorul va vinde moştenirea, contractul va avea ca obiect dreptul de moştenire privit izolat, 

deşi acest drept priveşte o universalitate sau o cotă indiviză din ea. Susţinem întru totul această 

părere.  

3. Moştenirea are un caracter unitar, deoarece transmiterea patrimoniului prin succesiune se 

supune unui regim unic, stabilit de aceleaşi norme juridice, indiferent de natura (drepturi reale sau 

de creanţă, bunuri mobile sau imobile etc.) şi provenienţa bunurilor care alcătuiesc masa succeso-

rală (moştenite sau achiziţionate) [18, p.603]. Caracterul unitar al transmisiunii succesorale va 

subzista şi în cazul în care cel ce lasă moştenirea a dispus doar de o parte din bunurile sale prin 

testament, restul atribuindu-se potrivit regulilor moştenirii legale.  

4. În literatura de specialitate, transmiterea moştenirii se consideră indivizibilă [19, p.1115], ceea 

ce presupune că acceptarea moştenirii sau renunţarea la ea are caracter indivizibil. Fiecare moştenitor 

trebuie să accepte moştenirea potrivit vocaţiei succesorale sau să renunţe la ea, fără a fi posibilă 

acceptarea sau renunţarea parţială a moştenirii. Prin derogare de la acest caracter, persoana chemată la 

moştenirea mai multor cote succesorale, în temeiuri diferite, poate accepta o cotă şi poate renunţa la 

alta (art.1528 alin.(1) CC RM). Susţinem opinia că caracterul indivizibil al moştenirii explică de ce, în 

cazul renunţării la moştenire, partea din moştenire care li se cuvenea celor care au renunţat la ea va 

veni moştenitorilor care au acceptat succesiunea în temeiul dreptului de acrescământ [20, p.46].  

În ce priveşte temeiurile moştenirii, potrivit art.1432 alin.(3) CC RM, ea poate avea loc:  

− conform testamentului (succesiune testamentară);  

− în baza legii (succesiune legală).  

Considerând cele expuse supra, conchidem: 

1. Instituţia succesiunii constituie o instituţie de drept separat al ramurii de drept civil. 

2. Ca instituţie a dreptului civil, întruneşte în sine totalitatea normelor de drept ce 

reglementează raporturi sociale omogene, la care participă doar subiecţii de drept civil privind 

succesiunea. Ea întruneşte în sine atât caracterele generale ale dreptului civil, cât şi caractere 
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specifice pentru această instituţie. Astfel, ea cuprinde norme de drept succesoral, a căror efecte se 

produc doar pentru cauză de moarte. 

3. Instituţia succesiunii dispune de o structură bine determinată, constituită din noţiuni 

generale, principii, funcţii, obiecte, subiecte, conţinut, forme. 

4. Instituţia succesiunii încă nu este desăvârşită şi se află în dezvoltare, de aceea şi, în 

continuare, vom încerca să contribuim la această dezvoltare. 
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În acest articol, se analizează particularităţile raportului de drept succesoral pentru a determina rolul 

şi importanţa acestuia în dreptul succesoral. În realizarea acestui scop şi determinarea rolului, importanţei 

şi particularităţilor raportului de drept succesoral, se caracterizează noţiunea raportului de drept 

succesoral, propunându-se o definiţie proprie. Au fost evidenţiate caracterele juridice ale raportului de 

drept succesoral, elementele raportului de drept succesoral: norma de drept ca element de structură; 

raportul social ca element de structură; subiecţii raportului de drept succesoral; conţinutul raportului de 

drept succesoral; obiectul raportului de drept succesoral; sancţiunea ca element de structură. În urma 

cercetărilor efectuate, se trag concluzii. 

 

La prima vedere, raportul de drept succesoral pare a fi o noţiune pur teoretică, însă fără a 

pătrunde în esenţa ei, este foarte greu în practică să stabileşti o faptă fie licită, fie ilicită referitoare 

la succesiune. Este complicat să soluţionezi un litigiu, neavând o viziune clară vizavi de 

particularităţile elementelor de structură a raportului de drept succesoral. Este important să 

menţionăm că Constituţia Republicii Moldova, ca izvor fundamental al dreptului, este şi izvorul 

principal al dreptului succesoral, deoarece Constituţia conţine norme în formă de principii care se 

referă la dreptul civil şi succesoral, spre exemplu, art. 9, 16, 22, 24-39, 46 etc. Constituţia − în 

doctrină se face deosebire între legea fundamentală, care este Constituţia, şi celelalte legi, numai 

ordinare, care includ şi codurile. 

1. Raportul de drept succesoral. Prin noţiunea „raportul de drept succesoral”, se înţelege 

raportul social reglementat de normele dreptului succesoral, la care participă persoane fizice 

şi/sau juridice aflate pe poziţii de egalitate, în scopul de a crea drepturi şi a-şi asuma obligaţii 

succesorale.  

Aşa cum dreptul succesoral este o instituţie a dreptului civil, la baza raportului de drept succe-

soral stă „Raportul juridic civil” care, la rândul său, este o specie de „raport juridic”. Deci, în defini-

rea raportului juridic civil trebuie pornit de la ceea ce înseamnă raport juridic, în general. Se admite, 

în doctrină, că raport juridic înseamnă un raport social reglementat de norma de drept [1, p.63]. În 

consecinţă, o definiţie simplă ar fi: raportul juridic civil este un raport social − patrimonial ori 

nepatrimonial − reglementat de norma de drept civil. Însă considerăm că un raport juridic civil este 

mai complex, de aceea propunem următoarea definiţie: raportul juridic civil este un raport social − 

patrimonial ori nepatrimonial, reglementat de norma de drept civil, la care participă persoane fizice 

sau juridice ce se află pe poziţii de egalitate, ca rezultat, apar, se sting sau se modifică drepturi şi 

obligaţii civile. 

Raportul de drept succesoral este, la rândul său, o specie de „raport juridic civil” şi dispune de 

trăsături şi caractere comune, precum şi de caractere specifice. Astfel, am putea defini că: raportul 

de drept succesoral este un raport social − patrimonial ori nepatrimonial − reglementat de norma de 

drept succesoral, pentru cauză de moarte, la care participă persoane fizice, titulari ai patrimoniului 

succesoral şi persoane fizice şi juridice succesori, ce se află pe poziţii de egalitate, ca rezultat, apar, 

se sting sau se modifică drepturi şi obligaţii civile. 

Două idei esenţiale sunt de reţinut în legătură cu această definiţie. 

Întâi, condiţia sine qua non a raportului juridic civil o reprezintă reglementarea unei relaţii 

sociale prin norme ce intră în conţinutul dreptului civil. Prin urmare, dacă orice raport juridic civil 
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este un raport social, nu orice raport social, prin el însuşi, este raport juridic civil; pentru a avea 

această calitate, este absolut necesar ca să „îmbrace haină juridică”, ceea ce se realizează prin 

reglementarea ei de către norma de drept civil. 

Apoi, fiind reglementat prin norma de drept civil, raportul social nu-şi pierde calitatea sa 

primordială − aceea de a fi un raport social − adică o legătură între oameni. Astfel, din definiţiile 

aduse supra, evidenţiem structura complexă care cuprinde: norma de drept civil, raportul social, 

subiecţii, poziţia de egalitate a acestora, precum drepturile şi obligaţiile civile, cauza de moarte.  

2. Caracterele raportului juridic civil şi ale raportului de drept succesoral. Pentru a 

pătrunde în esenţa raportului de drept succesoral, să studiem caracterele care se împart în trei 

categorii: caractere comune tuturor raporturilor juridice şi caractere specifice doar raporturilor 

juridice civile şi caracterele specifice raportului de drept succesoral.  

Raportul juridic civil, fiind o specie a raportului juridic, dispune de caracterele comune 

acestuia. 

1) În primul rând, ca şi raportul juridic, raportul juridic civil are caracter social. El se 

stabileşte întotdeauna între oameni, fie între parteneri, persoane fizice, fie între aceştia şi organele 

statului, sau între organele statului. Ca raport social, raportul juridic se alătură la ansamblul 

raporturilor social-politice etc. Omul nu acţionează niciodată ca un sistem izolat, el acţionează într-

un sistem de relaţii, într-o alianţă socială dată. 

Conţinutul acestui caracter rezidă în două aspecte: pe de o parte, prin reglementarea sa de către 

norma de drept civil, relaţia dintre oameni nu-şi pierde trăsătura sa de a fi relaţie socială şi, pe de 

altă parte, norma de drept civil (ca orice normă juridică, de altfel) nu poate privi decât conduita 

oamenilor, în calitatea lor de fiinţe sociale, dotate cu raţiune. Legea nu poate stabili reguli de 

conduită pentru lucruri. 

Chiar în situaţiile în care se vorbeşte despre „regimul juridic al bunurilor”, în realitate, se are în 

vedere conduita oamenilor − ei între ei − cu privire la lucruri ori bunuri. Acest caracter este specific 

şi pentru raportul de drept succesoral. 

2) În al doilea rând, ca şi raportul juridic, raportul juridic civil are caracter voliţional. Acest 

caracter trebuie înţeles astfel: o relaţie socială devine raport de drept civil pentru că acest lucru s-a 

voit, de către legiuitor, atunci când a fost adoptată norma juridică civilă; caracterul fundamental al 

normei juridice − de a fi voinţă de stat − se transmite şi relaţiei sociale care este reglementată prin 

norma juridică. 

Acest prim aspect al caracterului voliţional al raportului juridic civil este comun tuturor 

raporturilor juridice. Fiind un raport între oameni, raportul juridic este un raport de voinţă. Analiza 

caracterului voliţional a raportului juridic a permis doctrinei juridice să stabilească aspecte deosebit 

de interesante. Raportul juridic nu este un simplu raport între doi sau mai mulţi participanţi la viaţa 

socială. Singură, voinţa subiecţilor este insuficientă, este nevoie ca această voinţă să se expună în 

conformitate cu voinţa de stat. 

Ca raport cu caracter voliţional conţine două voinţe: 

1. Voinţa statală − exprimată în norma de drept care stabileşte drepturile şi obligaţiile 

participanţilor. 

2. Voinţa subiecţilor. În acest sens, se vorbeşte despre dublul caracter voliţional al raportului 

juridic. Aceste două voinţe stabilesc o colaborare între ele, pe de o parte, şi ca o confruntare de 

voinţe, pe de altă parte, în condiţiile în care subiectul nu-şi subordonează voinţa şi acţiunile 

individuale faţă de conduita prescrisă în conţinutul normelor de drept. El este specific şi pentru 

raportul de drept succesoral. 

3) Deoarece  raportul juridic are un caracter valoric, deci şi raportul juridic civil dispune de 

acest caracter. În raporturile juridice îşi găsesc concretizarea valorile sociale ale societăţii. Ca 

produs al gândirii şi practicii comune a oamenilor, aceste valori sunt sancţionate şi li se acordă 
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putere normativă de către conştiinţa socială, prin intermediul statului şi al normelor instituite de 

acesta. Statul încurajează, promovează şi apără aceste valori. Desfăşurarea vieţii în conformitate cu 

normele de drept constituie un mijloc important de realizare a acestor valori. 

Există însă şi un al doilea aspect − specific − pentru raporturile juridice civile care izvorăsc 

din actele juridice civile; într-adevăr, după cum se va vedea, actul juridic civil înseamnă manifestare 

de voinţă în scopul de a produce efecte juridice. 

1. Prin urmare, la această categorie de raporturi juridice civile, pe lângă voinţa exprimată în 

norma de drept civil, care reglementează actul juridic civil, există şi voinţa autorilor ori autorului 

actului juridic civil după cum e vorba de actul bilateral (contractul civil) ori cel unilateral. Pentru 

această categorie de raporturi juridice civile, se vorbeşte, în doctrină, de caracterul dublu voliţional 

(ori „dublu caracter voliţional”). Acest caracter este specific pentru raporturile de drept succesoral 

testamentar.  

2. Un alt caracter specific al raportului juridic civil se caracterizează prin poziţia de egalitate 

juridică a părţilor. Egalitatea juridică a părţilor este nu numai metoda de reglementare a dreptului 

civil, ci, în acelaşi timp, şi un caracter propriu raportului juridic civil, care reiese din conţinutul art.1 

CC RM. Conţinutul acestui caracter se exprimă în nesubordonarea unei părţi faţă de cealaltă. De 

reţinut că acest caracter nu trebuie confundat cu principiul fundamental al dreptului civil care este 

„principiul egalităţii în faţa legii civile”, întrucât, în cazul „caracterului” este vorba de poziţia unei 

părţi faţă de cealaltă − care este de nesubordonare, pe când în cazul „principiului” este vorba de 

poziţia subiecţilor de drept civil faţă de legea civilă. Totodată, acest caracter al raportului juridic 

civil nu trebuie înţeles că subiecţii dreptului civil ar fi egali ca patrimonii sau că, în orice raport 

civil, părţile ar avea un număr egal de drepturi subiective civile şi de obligaţii [2, p.54-56]. 

Precizăm că autorul reţine, distinct, caracterul de raport juridic în care părţile au o poziţie specială 

faţă de unele norme de drept civil. În esenţă, e vorba de posibilitatea părţilor de a deroga de la 

normele dispozitive. În opinia noastră, nu suntem în prezenţa unui caracter al raportului juridic 

civil, ci a caracterului unor norme de drept civil. Poziţia de egalitate a părţilor în raporturile juridice 

civile nu se păstrează în acele raporturi cu participarea statului ca subiect special de drept [3, p.22]. 

Acestea sunt caracteristice şi pentru raporturile de drept succesoral. 

Deci, caracterele specifice raportului juridic civil coincid cu cele ale raportului de drept 

succesoral. 

Clasificarea raporturilor de drept succesoral. Raporturile de drept succesoral, ca şi 

raporturile juridice civile, în dependenţă de diferite criterii, pot fi clasificate în diferite categorii. 

Astfel, în dependenţă de drepturile care apar în conţinutul acestora, deosebim: raporturi juridice 

civile reale şi raporturi juridice civile obligaţionale. Se consideră reale raporturile de drept 

succesoral ce au la bază drepturi reale. Spre exemplu, raportul de drept succesoral privind dreptul 

de proprietate. Raporturile de drept succesoral obligaţionale creează drepturi de creanţă. În 

dependenţă de conţinutul economic ale raporturilor de drept succesoral, deosebim: raporturi de 

drept succesoral patrimoniale şi raporturi de drept succesoral nepatrimoniale. Se consideră 

patrimoniale acele raporturi care au la bază bunuri cu conţinut economic ce poate fi evaluat în bani. 

Spre exemplu, raportul privind testarea unui apartament privat. Se consideră nepatrimoniale acele 

raporturi de drept succesoral care nu au conţinut economic evaluabil în bani. Spre exemplu, raportul 

privind dreptul de autor unei persoane fizice. În dependenţă de numărul de participanţi la raporturi 

de drept succesoral, deosebim: raporturi de drept succesoral simple şi raporturi de drept succesoral 

complexe. Se consideră simple acele raporturi la care participă doar un subiect sau un moştenitor şi 

se consideră complexe raporturile de drept succesoral la care participă mai mulţi succesori, sau o 

pluralitate de subiecţi. 

3. Elementele structurale ale raportului de drept succesoral. În literatura de specialitate, 

sunt mai multe opinii referitoare la numărul elementelor de structură. Astfel, unii autori, cum ar fi 
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spre exemplu Gh.Beleiu, S.Baieş, consideră că sunt trei elemente constitutive ale raportului juridic ci-

vil: subiecţii, conţinutul şi obiectul şi, evident, şi cel succesoral [4, p.65, 69; 34]. Noi suntem de opi-

nia că raportul de drept succesoral are o structură mai complexă, adăugând la cele trei elemente încă 

două elemente pentru raporturile de drept succesoral reale, care sunt raportul social şi norma de drept 

civil şi încă un element specific doar raporturilor de drept succesoral obligaţionale – sancţiunea. 

Părţile sau subiecţii raportului de drept succesoral sunt persoanele fizice şi persoanele 

juridice care sunt titularele drepturilor şi obligaţiilor civile. Dar în raportul de drept succesoral ele 

au denumiri specifice ca: defunct, testator, succesori sau moştenitori. Conţinutul raportului de drept 

succesoral este constituit de totalitatea drepturilor subiective şi a obligaţiilor civile pe care le au 

părţile. Obiectul raportului de drept succesoral constă în acţiunile ori inacţiunile la care sunt 

îndrituite părţile, ori de care acestea sunt ţinute să le respecte; în alţi termeni, obiectul raportului de 

drept succesoral constă în conduita pe care o pot avea ori trebuie să o aibă participanţii. Raportul 

social este acel element care apare între persoane fizice/şi sau juridice şi este reglementat de norma 

de drept succesoral. Norma de drept succesoral este acea normă de drept ce reglementează 

raporturile sociale succesorale pentru cauză de moarte. Normele de drept succesoral se caracteri-

zează prin caractere comune tuturor normelor de drept, având aceeaşi structură: dispoziţie, ipoteză 

şi sancţiune, şi care pot fi atât imperative, cât şi dispozitive. Însă în legislaţia civilă succesorală sunt 

cu predominanţă norme de drept dispozitive, adică care propun subiecţilor o conduită. 

Fiind constitutive, adică esenţiale, aceste cinci elemente trebuie să fie întrunite cumulativ, 

pentru a fi în prezenţa unui raport de drept succesoral. 

3.1. Raportul social (relaţia socială) − element de structură. Raporturile sociale apar între 

anumite persoane care dispun de drepturi şi obligaţii şi care tind să le realizeze, modifice sau stinge. 

Raporturile sociale sunt elemente comune tuturor ramurilor de drept, deoarece ele sunt reglementate 

de normele lor de drept. În dependenţă de specificul ramurii şi raporturile sociale sunt diferite.  

În doctrină se spune că, pentru dreptul succesoral, sunt specifice totalitatea raporturilor sociale 

patrimoniale şi nepatrimoniale legate de succesiune. Însă Codul civil al Republicii Moldova vine cu 

o precizare. Astfel, art.2. Raporturile reglementate de legislaţia civilă prevede că: 

(1) Legislaţia civilă determină statutul juridic al participanţilor la circuitul civil, temeiurile 

apariţiei dreptului de proprietate şi modul de exercitare a acestuia reglementează obligaţiile 

contractuale şi de altă natură, alte raporturi patrimoniale şi personale nepatrimoniale conexe lor.  

(2) Raporturile familiale, locative, raporturile de muncă, de exploatare a resurselor naturale şi 

de protecţie a mediului înconjurător, ce corespund prevederilor alin.(1), sunt reglementate de 

prezentul cod şi de alte legi. 

(3) Raporturile privind realizarea şi apărarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului, 

a altor valori nepatrimoniale sunt reglementate de prezentul cod şi de alte legi.  

Exemplu de raporturi sociale din domeniul succesiunii: raporturi sociale de participare la 

înmormântare, raporturi sociale cu privire la comunicarea dintre titularul patrimoniului succesoral şi 

rudă, patrimoniul succesoral al defunctului, comunicarea dintre rude la înmormântare etc.  

Pentru ca să apară un raport de drept succesoral, este necesar ca raporturile sociale să fie 

reglementate de norma de drept succesoral. Atunci când raporturile sociale sunt reglementate de 

norma de drept succesoral apare un raport de drept succesoral. Exemple: întocmirea unui testament, 

deschiderea succesiunii, acceptarea succesiunii, obţinerea certificatului de moştenitor, partajarea 

averii succesorale etc. Deci, un alt element necesar şi important al raportului de drept succesoral 

este norma de drept succesoral. 

3.2. Norma de drept succesoral – element de structură. În literatura de specialitate, nu este 

adusă definiţia normei de drept succesoral, deoarece, în linii mari, ea este asemănătoare cu cea a 

normei de drept sau drept civil. Sunt diverse definiţii ale normelor de drept, dar toate, în esenţă, 

prevăd că – norma juridică este o regulă generală şi obligatorie de conduită, a
 
cărui scop este de a 
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asigura ordinea socială, regulă ce poate fi adusă la îndeplinire pe cale statală, în caz de nevoie − prin 

constrângere. 

Normele de drept definesc domeniul comportării posibile sau datorate în cadrul unor raporturi 

sociale asupra cărora statul are interesul să acţioneze într-un anumit fel. Ele reprezintă premisa 

fundamentală a naşterii unui raport juridic. Norma juridică îşi găseşte în raportul de drept 

principalul său mijloc de realizare, exercitând un rol fundamental, celelalte premise − subiecţii de 

drept, faptele juridice se află în strânsă interdependenţă cu norma juridică. 

Trăsăturile normei juridice, specifice şi normelor de drept succesoral, sunt următoarele:  

1) Are un caracter general şi impersonal. Prin aceasta norma juridică se deosebeşte de actul 

individual, care este prin natura sa concret şi personal. Acest caracter are şi unele nuanţări, ceea ce 

înseamnă că ea nu se va aplica de fiecare dată pe întreg teritoriul şi asupra întregii populaţii. Există 

norme referitoare la părţi determinate ale teritoriului (zona de frontieră, domeniul silvic etc.) sau 

care privesc anumite categorii de subiecţi (moştenitorii, militari, elevi etc.). 

2) Are un caracter tipic. Această trăsătură reiese din generalitatea normei de drept. Ca model 

de conduită, norma de drept urmăreşte formularea tipurilor de conduită. Pentru a putea formula 

momente identice, repetabile într-o normă juridică, legiuitorul caută generalul dintr-un cerc de 

relaţii sociale şi în raport cu aceasta formează tipul de conduită. 

3) Are un caracter intersubiectiv. Norma juridică imaginează omul în raport cu semenii săi. 

Ea are în vedere schimbul just între persoane aflate permanent în relaţie. În acest sens, poate vorbi 

despre caracterul bilateral al normei de drept. Acest caracter este prezent chiar şi atunci când, pe 

baza normei de drept, iau naştere acte juridice unilaterale (testamentul, spre exemplu), întrucât şi în 

acest caz sunt avute în vedere relaţii chiar dacă nu imediate).  

4) Are un caracter obligatoriu. Intervenind în domenii esenţiale ale vieţii, norma juridică 

conţine prevederi care nu sunt lăsate la simpla voinţă a subiectului, ele sunt impuse acestuia printr-o 

varietate de modalităţi. Obligativitatea comandantului juridic urcă până la imperativ în domeniul 

dreptului public şi coboară până la permisiv în domeniul dreptului privat [5, p.61]. 

Deci, în dreptul succesoral, normele juridice au caracter permisiv şi dispozitiv. 

Norma juridică a dreptului succesoral este asemănătoare după structură cu norma juridică 

care este alcătuită din următoarele elemente: 1) ipoteză, 2) dispoziţie şi 3) sancţiune. 

Ipoteza normei de drept descrie împrejurările în care intră în acţiune dispoziţia sau sancţiunea 

normei. Ipoteza poate fi: determinată sau subînţeleasă: 

1. Ipoteza determinată este acea parte a normei juridice care prescrie condiţiile în care urmează 

să se aplice dispoziţia, ea poate fi formulată în mod general sau concret. 

2. Ipoteza subînţeleasă, în unele texte ale actelor normative ipoteza nu este formulată, ci ea se 

subînţelege, rezultă din contextul reglementării. De exemplu: Testatorul este în drept să încheie de 

sine stătător: 

a) unul sau mai multe testamente olografe; 

b) acte juridice gratuite pentru cauză de moarte care necesită autentificare notarială. 

Dispoziţia − este partea cea mai importantă a normei juridice şi ea se referă la conduita 

propriu-zisă pe care trebuie s-o urmeze cei cărora le este destinată. Ea poate prevedea obligaţia de a 

săvârşi anumite acţiuni, obligaţia abţinerii de la săvârşirea unor acţiuni după cum numai să permită, 

să recomande sau să stimuleze un cerc larg de acţiuni umane. În funcţie de conduita prescrisă, 

dispoziţiile normelor juridice se clasifică în felul următor: 

− onerative − sunt acele care prevăd obligaţia de a săvârşi acţiuni (să facă ceva);  

− prohibitive − ele interzic săvârşirea unor acţiuni; 

− permisive (dispozitive) − nici nu impun, nici nu interzic săvârşirea unor acţiuni, ci lasă la 

voinţa părţilor să aleagă conduita pe care doresc s-o urmeze. 
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O varietate a dispoziţiilor permisive o constituie dispoziţiile supletive. Ele lasă la latitudinea 

persoanelor interesate conduita pe care doresc s-o urmeze, dar dacă ele nu se hotărăsc, atunci orga-

nul de stat competent va suplini voinţa lor. 

− de recomandare − de regulă, o anumită conduită recomandată subiecţilor raporturilor juridice;  

− de stimulare − sunt cele care prevăd recompensarea unei conduite deosebite, în special, în 

procesul muncii, sau stimularea iniţiativei creatoare, mai buna organizare a procesului muncii etc. 

Normele de drept succesoral pot fi clasificate după anumite criterii: 

− în dependenţă de criteriul forţei juridice a normelor, se cunosc norme conţinute în legi, 

decrete, decizii, ordonanţe etc.; 

− după criteriul sferei de aplicare şi gradului de generalitate sunt: generale (au o sferă de 

aplicare şi guvernează o anumită ramură a dreptului), speciale (cuprind numai o anumită categorie 

de relaţii din ramura respectivă) şi de excepţie (constituie fie o completare a celor generale, fie a 

celor speciale); 

− după gradul şi intensitatea incidenţei lor, se disting normele-principii cuprinse, de obicei, în 

Constituţie, declaraţii sau sunt deduse pe cale de interpretare, ca principii generale de drept, dar care 

sunt specifice şi dreptului civil; 

− după criteriul structurii logice, normele pot fi complete şi incomplete. Sunt complete cele care 

conţin toate părţile constitutive (ipoteze, dispoziţie şi sancţiune). Incomplete sunt acele care se 

completează cu reglementări prezente, fie în acelaşi act normativ, fie în alte acte normative. 

Din cele expuse supra, concluzionăm că în dreptul succesoral normele juridice se 

caracterizează prin faptul că legislaţia succesorală conţine atât norme imperative, cât şi norme 

dispozitive. Normele imperative sunt acele norme care stabilesc o conduită pentru subiecţii 

dreptului succesoral care sunt obligatorii şi nu pot fi modificate din voinţa părţilor. Spre exemplu, 

termenul general de prescripţie este de trei ani, sau termenul de acceptare a succesiunii. Mai des 

întâlnite sunt normele dispozitive care propun conduite ce pot fi alese de subiecţi. Ca exemplu, suc-

cesorul are dreptul să accepte sau nu succesiunea, persoana ce dispune de un patrimoniu succesoral 

are dreptul să aleagă una din formele succesiunii sau una din formele testamentelor etc. Exemple de 

norme de drept succesoral se găsesc în cartea IV „Drept succesoral” a Codului civil al RM.  

Sancţiunea − conţine urmările nefavorabile care survin în condiţiile nerespectării dispoziţiei 

sau ipotezei (sancţiune negativă) sau măsurile de stimulare, de cointeresare a subiectului, în vederea 

promovării conduitei dorite (sancţiune pozitivă), în general, se are în vedere primul aspect (negativ) 

al sancţiunii. Sancţiunile sunt aplicate de organe speciale împuternicite şi urmăresc atât stabilirea 

ordinii, cât şi prevenirea încălcării normei de drept în viitor. 

În dependenţă de natura raporturilor sociale reglementate de pericolul social pe care-l prezintă 

actele de încălcare, putem distinge mai multe feluri de sancţiuni: 

− după natura lor: sancţiuni penale, administrative, disciplinare şi sancţiuni civile − care 

îmbracă un caracter patrimonial. La rândul lor, aceste sancţiuni se pot împărţi în diferite categorii, 

după gravitatea lor. 

Sancţiunile administrative se aplică, mai ales, celor care săvârşesc contravenţii. Cele mai 

frecvente sancţiuni administrative sunt amenzile şi arestul administrativ. 

Sancţiunile disciplinare se referă la dezbaterile de la disciplina muncii, stabilită de Codul 

muncii şi regulamente interne de funcţionare. Cele mai frecvente sunt: observaţia, mustrarea, 

avertismentul, desfacerea contractului de muncă. 

Sancţiunile civile − constau din despăgubiri impuse celui care răspunde pentru producerea unei 

pagube, repunerea în drepturi, anularea actului ilicit etc. Sancţiunile civile mai pot fi şi în formă de 

clauze penale, amenzi sau penalităţi de întârziere. 

− după gradul de determinare, distingem următoarele feluri de sancţiuni: absolut determinate, 

relativ determinate, alternative şi cumulative. 
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Absolut determinate sunt acele sancţiuni formulate precis, care nu pot fi micşorate sau mărite 

de organele de aplicare. 

Relativ determinate − se stabilesc în limitele unui minim şi al unui maxim, urmând ca 

sancţiunea concretă, precisă să o stabilească organul de aplicare. 

Alternative − dau posibilitatea organului de aplicare să aleagă între două sau mai multe feluri 

de sancţiuni: privaţiune de libertate sau amendă. 

Sancţiune cumulativă − se stabileşte în mai multe feluri de sancţiuni care se aplică, în mod 

obligatoriu, privind săvârşirea unei fapte (privaţiune de libertate, confiscare, lipsire de drepturi). 

Normele juridice civile pot fi clasificate după anumite criterii: 

− în dependenţă de criteriul forţei juridice a normelor, se cunosc norme conţinute în legi, 

decrete, decizii, ordonanţe etc.; 

− după criteriul sferei de aplicare şi gradului de generalitate sunt: generale (au o sferă de 

aplicare şi guvernează o anumită ramură a dreptului), speciale (cuprind numai o anumită categorie 

de relaţii din ramura respectivă) şi de excepţie (constituie fie o completare a celor generale, fie a 

celor speciale); 

− după gradul şi intensitatea incidenţei lor, se disting normele-principii cuprinse de obicei în 

Constituţie, declaraţii sau sunt deduse pe cale de interpretare, ca principii generale de drept, dar care 

sunt specifice şi dreptului civil; 

− după criteriul structurii logice, normele pot fi complete şi incomplete. Sunt complete cele care 

conţin toate părţile constitutive (ipoteze, dispoziţie şi sancţiune). Incomplete sunt acele care se 

completează cu reglementări prezente, fie în acelaşi act normativ, fie în alte acte normative. 

Din cele expuse supra concluzionăm că în dreptul succesoral normele juridice se caracterizează 

prin faptul că legislaţia conţine atât norme imperative, cât şi norme dispozitive. Normele imperative 

sunt acele norme care stabilesc o conduită pentru subiecţii dreptului succesoral, ele sunt obligatorii 

şi nu pot fi modificate din voinţa părţilor. Exemplu: norma care prevede termenul de acceptare a 

succesiunii este sancţionatorie, deoarece la expirarea acestuia, succesorul nu mai poate pretinde la 

succesiune; cel care este declarat succesor nedemn nu mai poate pretinde la succesiune etc. În 

dreptul succesoral, mai des întâlnite sunt normele dispozitive care propun conduite ce pot fi alese de 

subiecţi.  

 3.3. Subiecţii raportului de drept succesoral: definiţii, clasificări. Punctul 4 al art.1433 CC 

RM prevede că: Subiecţi ai raporturilor juridice civile sunt persoanele fizice şi juridice, cele care 

dispun de avere succesorală numiţi şi defuncţi şi cele ce succed numiţi succesori. Prin noţiunea de 

„subiecţi ai raportului de drept succesoral” înţelegem, în contextul de aici, concretizarea, definirea 

şi cunoaşterea părţilor acestui raport. 

Această concretizare sau determinare se realizează diferit, după cum e vorba de raporturi de 

drept succesoral ce au în conţinutul lor drepturi absolute ori drepturi relative. De reţinut că, în acest 

articol, nu ne vom referi decât la câteva noţiuni elementare, privind părţile raportului de drept 

succesoral, absolut necesare înţelegerii celorlalte părţi ale dreptului succesoral; expunerea detaliată 

a subiecţilor de drept succesoral va face obiectul unui capitol special al dreptului succesoral. 

Cu această semnificaţie, vom avea în vedere: definiţiile categoriilor de subiecţi de drept 

succesoral; determinarea, pluralitatea şi schimbarea subiecţilor raportului de drept succesoral; 

capacitatea civilă (capacitatea de folosinţă şi cea de exerciţiu). Aşa cum „dreptul succesoral” este o 

parte a dreptului civil, noţiunea de „subiect de drept” reprezintă diferenţa specifică în raport cu noţi-

unea „subiect de drept”, care este genul proxim. Pe baza acestei precizări, se poate formula definiţia 

generală a subiectului de drept succesoral. În consecinţă, vom spune că, prin subiect de drept 

succesoral, se înţelege acea specie de subiecţi de drept care cuprinde persoana fizică şi persoana 

juridică, în calitate de titulari de drepturi subiective şi de obligaţii de drept succesoral. Din definiţie 

reiese că pentru a deveni subiect de drept succesoral, trebuie să întruneşti anumite calităţi speciale. 
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Deci, drept subiecţi ai raportului de drept succesoral pot fi atât persoane fizice, cât şi persoane 

juridice, dar care dispun de avere, testează averea sau sunt succesori.  

Pentru dreptul succesoral, „persoana fizică” este subiectul individual de drept, adică omul privit 

ca titular de drepturi şi obligaţii asupra unui patrimoniu succesoral. Pentru dreptul succesoral, 

„persoana juridică” este subiectul colectiv de drept, adică un colectiv de oameni, care poate deveni 

succesor de drepturi subiective şi obligaţii. Din cele arătate supra, rezultă că există două mari 

categorii de subiecţi de drept succesoral: 

1. Persoanele fizice, care sunt deţinători de patrimoniu succesoral. Persoana fizică decedată, 

deci cel care lasă moştenirea, se mai numeşte defunct sau de cujus, prescurtare a formulei romane 

„is de cijus succesione agitur”. Se utilizează şi termenul „autor”, iar în cazul moştenirii testamenta-

re, cel care dispune de patrimoniul său prin testament se numeşte „testator”. Cel care lasă moşteni-

rea poate fi orice persoană fizică, indiferent de capacitatea de exerciţiu a acesteia [6, p.36].  

2. Persoanele fizice, persoanele juridice şi statul, care sunt succesori. Fiecare dintre aceste două 

mari categorii de subiecţi de drept succesoral comportă unele subdiviziuni ori subcategorii. 

Astfel, în categoria persoanelor fizice pot fi deosebite subcategoriile următoare: 

– persoanele fizice ce dispun de patrimoniu succesoral, cu deplină capacitate de exerciţiu; 

– persoanele fizice, juridice şi statul care sunt succesori. 

După criteriul cetăţeniei, persoanele fizice mai pot fi categorisite în: 

– persoane fizice care sunt de cetăţenie a Republicii Moldova şi 

– persoane fizice care sunt de cetăţenie străină; în această categorie, includem şi persoanele fi-

zice fără cetăţenie − numite apatrizi şi pe cele cu dublă cetăţenie (din care niciuna nu este a 

Republicii Moldova). 

3.4. Obiectul raportului de drept succesoral este şi obiectul transmisiunii succesorale ce îl 

constituie patrimoniul persoanei fizice decedate, privit ca o universalitate juridică. Altfel spus, 

obiectul transmisiunii succesorale îl constituie acţiunea de transmitere a totalităţii drepturilor şi 

obligaţiilor, pentru cauză de moarte, care au valoare economică şi care au aparţinut celui ce lasă 

moştenirea. Transmisiunea succesorală se opune transmisiunii între vii, deoarece patrimoniul unei 

persoane fizice este intransmisibil în timpul vieţii acesteia. Transmisiunea prin acte între vii, spre 

deosebire de transmisiunea succesorală, nu poate avea ca obiect un patrimoniu, obiectul acesteia 

constituind doar bunurile, drepturile sau obligaţiile privite izolat. Transmisiunea succesorală poate 

fi atât activă, cât şi pasivă.  

Întrucât patrimoniul celui care lasă moştenirea este privit ca un tot unitar, rezultă că şi 

moştenirea este, în principiu, unitară. Prin urmare, transmisiunea succesorală este guvernată de 

aceleaşi norme juridice, fără a se face deosebire între bunurile succesorale după natura şi originea 

lor. Caracterul unitar al transmisiunii succesorale va subzista şi dacă cel care lasă moştenirea a 

dispus de o parte din bunurile sale prin testament, restul atribuindu-se potrivit regulilor moştenirii 

legale [7, p.63]. Deci, în concluzie, am putea spune că obiectul raportului de drept succesoral sunt 

acţiunile sau inacţiunile subiecţilor îndreptate asupra bunurilor din patrimoniul succesoral. 

3.5. Conţinutul raportului de drept succesoral îl constituie totalitatea de drepturi şi obligaţii 

care apar ca rezultat al creării unui astfel de raport juridic. Analizând particularităţile acestui raport 

de drept, am putea spune că pentru subiecţii participanţi, în majoritatea cazurilor, apar în primul 

rând, doar drepturi. Pentru persoanele fizice deţinătoare de patrimoniu succesoral, apare doar 

dreptul de a testa, iar pentru succesori – apare, în primul rând, dreptul de acceptare a succesiunii sau 

de renunţare la ea.  

Astfel pct.2) art.1432 CC RM prevede că moştenirea este o transmisiune de drepturi pentru cauză 

de moarte, universală, unitară şi indivizibilă. Art.1516 CC RM prevede dreptul de a accepta 

succesiunea şi nicidecum obligaţia. Aceasta reiese din pct.1) al articolului care prevede că succesiunea 

trece la moştenitorul chemat la succesiune, sub rezerva dreptului de a renunţa la ea [8, p.661].  
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Obligaţiile care pot surveni apar după acceptarea succesiunii, acestea sunt reglementate de CC 

RM. Astfel art.1540 CC RM prevede că moştenitorii care au acceptat succesiunea satisfac 

pretenţiile creditorilor celui ce a lăsat moştenirea proporţional cotei fiecăruia în activul succesoral. 

Dacă cel ce a lăsat moştenirea a fost debitor solidar, moştenitorii poartă această răspundere solidară. 

Moştenitorii care au primit cotă din rezerva succesorală, de asemenea, sunt responsabili de datoriile 

celui ce a lăsat moştenirea.  

În conformitate cu art.1542 CC RM, însuşi testatorul poate să-l oblige pe moştenitorul 

testamentar la achitarea datoriei. Astfel, testatorul poate pune achitarea integrală sau parţială a 

datoriei în sarcina unuia sau mai multor moştenitori [9, p.661]. 

În concluzie, menţionăm că raportul de drept succesoral are o definiţie proprie din care se 

evidenţiază anumite particularităţi, dispune de o structură proprie şi este important, deoarece 

cunoscându-i structura şi particularităţile, îl putem evidenţia din multitudinea de raporturi juridice şi 

îi putem acorda o apreciere corectă. 
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Cartea Întâlniri colocviale privind întemeierile dreptului, publicată la Iaşi, editura Tipo Moldo-
va, în anul 2012, oferă cititorului jurist un prilej deosebit şi o mare satisfacţie, admiraţie pentru for-
midabilul conţinut şi formă în care autorii (profesorii universitari Gheorghe Mihai şi Ioan Humă) au 
expus subiecte importante din domeniul ştiinţelor juridice. Am parcurs paginile ei într-un ritm rapid 
şi nu am lăsat-o deoparte până nu am ajuns la ultima filă – 368. Acest interes sporit are mai multe 
explicaţii, principala fiind faptul că-i cunosc pe profesorii Mihai şi Humă ca autori consacraţi ce au 
contribuit şi contribuie în continuare la îmbogăţirea patrimoniului ştiinţific naţional şi european în 
domeniul juridic, în mod special în Teoria generală a dreptului şi Filosofia dreptului, adică tocmai 
în acele domenii pe care practicienii (dar frecvent şi cadrele didactice universitare) le neglijează.  

Am intuit mai demult că profesorii sunt de formaţie atât juridică, cât şi filosofică, deşi m-am înşelat 
în privinţa primei lor facultăţi, crezând, dimpotrivă, că domnul profesor Ioan Humă prin filosofie a ajuns 
la drept, iar domnul profesor Gheorghe Mihai prin drept – la filosofie. M-au luminat înşişi autorii, 
scriind (p.74) că domnul profesor Humă, venind dinspre drept spre filosofie, strădania domniei sale este 
de a aduce dreptul la filosofie, pe când domnul profesor Mihai, venind dinspre filosofie spre drept, 
urmăreşte să aducă filosofia spre drept, adică să faciliteze întâlnirea lor în acelaşi orizont.  

Am citit în lucrări ştiinţifice străine despre rolul comunităţii ştiinţifice în dezvoltarea ştiinţei şi 
am regretat că nu există şi la noi aşa ceva − cercetătorii jurişti sunt individualişti prin definiţie, con-
sacraţi, dacă folosim fraza lui Hemingway, „fiecare moare în singurătate”, coautoratele sunt puţine, 
iar susţinerea reciprocă a unghiurilor, cum zice profesorul Mihai, de vedere − extrem de rare. În car-
tea despre care discutăm în acest articol, eu am văzut un început al fenomenului ce este perceput ca 
şi comunitate ştiinţifică, căci nu numărul (cantitatea) membrilor contează, ci valoarea lor. Mesajele 
autorilor sunt un veritabil schimb de idei, dezbateri autentice, ce probează forţa gândului, sentimen-
tul apartenenţei la o mişcare de gândire juridică europeană cu aport original românesc. Şi aici cred 
că este prea dură autocritica pe care o avansează profesorul Humă despre rezultatele modeste ale 
depăşirii condiţiei ideologice de către savanţii-jurişti români, ieşirea din labirint şi racordarea la 
actualitatea ştiinţifică europeană, pentru a purta un veritabil dialog cu centrele ştiinţifice juridice din 
statele europene, întrucât lucrările lor, inclusiv Întâlniri colocviale privind întemeierile dreptului ne 
demonstrează că dialogul poate fi purtat de la egal la egal. În deplin acord cu ideea necesităţii de 
conştientizare a problemelor pentru a avea o adevărată comunicare pe tărâmul ştiinţei, împărtăşim 
speranţa în tinerii de astăzi − studenţi, masteranzi, doctoranzi, cadre didactice universitare care să 
pună la loc de cinste valoarea intelectuală şi morală a muncii, profesionalismul şi creativitatea.  

În schimbul de mesaje, pe care autorii le numesc prieteneşte „misive”, sunt abordate probleme 

esenţiale ce nu-şi epuizează substanţa odată cu trecerea anilor, problema statutului ştiinţelor sociale 

– pagina 237 − fiind una dintre acestea. Ea se pune de profesorul Gheorghe Mihai în sensul 

gnoseologic al problemei, arătând precaritatea criteriilor de adevăr invocate în cunoaşterea faptului 

social, în primul rând, al practicii, care nu epuizează mijloacele validării gnoseologice, cu atât mai 

mult, cu cât şi practica ştiinţelor naturii este tot una socială, căci angajează omul şi condiţia socială 

a oricărei cunoaşteri, inclusiv a naturii. Ştiinţele sociale, care cu mult timp în urmă au fost numite 

ştiinţe ale spiritului (W.Diltey), se deosebesc de ştiinţele naturii prin dubla implicare a subiectului: o 

dată în crearea obiectului de studiat, apoi şi în studierea lui.  
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Domnul profesor Ioan Humă întregeşte această afirmaţie prin sublinierea naturii subiectuale 

(nu subiective) a ştiinţelor sociale, căci omul este şi obiect, şi subiect al cunoaşterii, dar avertizează 

asupra posibilităţii manipulării acestui criteriu, ca antidot propunând ca orice demers de cunoaştere 

socială să se întâlnească pe tot parcursul său cu Omul şi aşteptările sale. Pentru ca această 

propunere să ducă la rezultate, este necesară apropierea ştiinţei de filosofie, în planurile de conver-

genţă interdisciplinară.  

Ştiinţa juridică, în genere, este un câmp fertil pentru aplicarea abordărilor filosofice. Astfel 

paradigma pozitivistă a făcut trecerea de la filosofie la ştiinţă într-un mod radical şi dureros, este 

adevărat, apoi empirismul a venit cu exaltarea faptelor; structuralismul – cu tema limbajului în 

ştiinţa dreptului; hermeneutica – cu interpretarea textelor. Mai departe, fenomenologia a admis rolul 

important al practicii juridice, care în forma exemplelor empirice determină apariţia teoriei, iar 

sociologia fenomenologică a prezentat abordarea dreptului ca o consecinţă a comunicării interactive 

a subiecţilor. Din această ultimă s-au construit mai multe teorii, inclusiv cea a dreptului ca dialog, 

teorie cu diferite variaţii, unele urmate de savanţi din Federaţia Rusă, Sankt Petersburg 

(A.Poleakov, I.Cestnov). A.Poleakov numeşte teoria comunicativă, iar I.Cestnov – teoria dialogală. 

Dialogul a fost înţeles şi în sens larg − dialog între inovare şi tradiţie, între material şi ideal, a fi şi 

trebuie să fie, dreptul actual cu cel din trecut, al unui stat comparativ cu altul (I.Cestnov), dar şi ca 

dialog doar între subiecţi (A.Poleakov). 

Având în vedere specificul cunoaşterii juridice, profesorul Gheorghe Mihai încă în vol.I al Fun-

damentelor dreptului analiza termenii de „ştiinţe juridice” sau „ştiinţe despre drept”, „doctrină juri-

dică”, diferite nivele şi forme ale ştiinţelor juridice, iar în mesajul către profesorul Ioan Humă expri-

mă ideea că ştiinţele juridice nu există, că sunt, mai degrabă, doctrine care nu prezintă un alt mod de 

cunoaştere, ci doar răspund altor exigenţe precum Fizica, Matematica (p.73). Prof. Humă îl susţine, 

dar, totodată, menţionează că şi chiar aşa acestea sunt creaţii minunate ale minţii omeneşti, ştiinţele 

înseşi având nevoie de un orizont al meditaţiei prin care să se întemeieze şi să se autojustifice. Şi 

aici intervine problema adevărului ştiinţific, adevărului juridic, întrebările fiind mult mai numeroase 

decât răspunsurile.  

Adevărul juridic se deosebeşte de adevărul ştiinţelor naturii, pentru că nu este doar o explicaţie 

cauzală, ci este însoţit de evaluări, luări de atitudine, adică reprezintă o construcţie argumentativă a 

ideii de dreptate, de aceea şi căutarea, şi întemeierea lui este mai dificil a fi realizat. Pentru că este 

apreciere, noţiunea de „adevăr” în ştiinţele sociale este mai bogată, mai complexă, ea conţine nu 

numai ideea corespunderii conceptului obiectului cercetat, dar şi concepţiilor valorice ale 

subiectului cercetător. În adevărul ştiinţelor sociale precum şi al celor juridice, se manifestă tendinţa 

omului spre autorealizare, căci luptând pentru adevăr, omul luptă pentru sine, pentru o viaţă pe care 

o consideră demnă de om. Adică, în ştiinţa juridică, în căutarea adevărului juridic este implicată nu 

doar latura gnoseologică, dar şi (în primul rând) cea axiologică.  

Profesorii Ioan Humă şi Gheorghe Mihai au supus discuţiei nu numai subiectul dreptului ca 

ştiinţă, dar şi al dreptului ca fenomen social, problemă cardinală, având în vedere că şi astăzi, ca şi 

pe timpul marelui filosof Imm. Kant, juriştii mai continuă să caute o definiţie a dreptului şi această 

situaţie nu are la origine incompetenţa acestora, lipsa de abilităţi şi imaginaţie, ci complexitatea 

fenomenului acoperit de cuvântul „drept”. 

Prin „drept” scris cu literă mică profesorul Gheorghe Mihai înţelege dreptul pozitiv, iar 

„Dreptul” este sinteza abstractă şi generală a diversităţii de „drepturi”. Profesorul Ioan Humă nu 

face o delimitare prea apăsată între dreptul pozitiv − ca produs istoric concret dintr-un spaţiu etatic-

naţional − şi ceea ce ar putea fi Dreptul în general, luat ca sinteză abstractă şi universală a 

diversităţii sistemelor de drept pozitiv, pentru că în fiecare sistem de drept naţional subzistă 

sâmburele unor principii şi valori general-umane, de drept natural. Aceste principii şi valori se 

formează ele însele inductiv în cuprinsul civilizaţiei contemporane ca rezultat al creativităţii 
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naţionale şi al reflecţiei teoretice, pentru ca doar apoi să poată opera deductiv ca tablă de valori 

consacrată universal. 

Ca cititor am respirat aerul conceptelor ce se degajă generos din conversaţiile celor doi 

profesori şi instigă la comunicare participativă, la detalierea unor aspecte, la concretizarea altora, la 

apariţia şi punerea unor întrebări şi exprimarea anumitor îndoieli.  

Opiniile autorilor nu coincid întotdeauna, ele nu sunt numai complementare, dar şi diferite pe 

alocuri. Mă prindeam la gândul (şi aceasta o poate simţi orice cititor) că iau partea când a unuia, 

când a altuia, câteodată intuind şi găsind chiar că ambii au dreptate, ceea ce mă făcea să mă 

autoironizez, că doar n-oi fi eu chiar regele Solomon. Astfel, bunăoară, sunt întru totul de acord că 

dreptul a apărut înaintea statului, începuturile lui se identifică cu apariţia societăţii, religiei, moralei. 

Aşa cum remarcă profesorul Gheorghe Mihai, socialitatea omului constă în convieţuire şi 

colaborare, iar ordinea socială, alături de cea juridică, asigură şi consacră convieţuirea şi 

colaborarea prin norme corespunzătoare (p.162).  

Reputatul autor francez J.Carbonnier scria: „Nu putem stabili, când anume a apărut dreptul, dar, 

cu siguranţă, el este anterior statului şi este mai mult decât dreptul etatic”. La acest argument de auto-

ritate ştiinţifică, adaug şi argumentul factologic concret-istoric: ceea ce la noi, la români, s-a numit 

„legea ţării” erau de fapt regulile ce s-au constituit înaintea formării statelor medievale româneşti şi 

ele reglementau raporturile nu numai între membrii vechii obşti româneşti, dar şi între obşti. Legea 

ţării prevedea şi sancţiuni pe care le aplicau organe mai puţin instituţionalizate, dar care aveau 

sprijinul, aderenţa şi chiar participarea nemijlocită a membrilor comunităţii la rezolvarea cazurilor 

litigioase. Desigur, dacă s-ar discuta acest subiect în mod special, ar fi multe de spus, inclusiv faptul 

că deşi românii nu au creat state în aşa-numitul „mileniu întunecat”, totuşi generaţiile de oameni se 

sprijineau pe tradiţiile daco-romane, iar dacă se mai confirmă şi teoria autoarei Viorica Enăchiuc 

despre Codex Rohonczi, atunci se generează noi întrebări şi se caută în continuare răspunsuri.  

Sunt captivante şi relatările despre personalităţi ale vieţii publice şi cultural-ştiinţifice din 

România, în special m-a impresionat informaţia despre întâlnirile profesorului Mihai cu marele 

filosof român Constantin Noica. Ce costă numai ridicatul din sprâncene a lui Noica la auzul 

sintagmei „voinţa populară” ( p.70). Sau replica lui Noica, pronunţată blând ca răspuns la îndemnul 

despre necesitatea comunicării: „Cu cine?” 

Autorii s-au aplecat şi asupra unor subiecte privind domeniul politicii, constatând ca subiecte 

durute enorm lipsa de legătură între politicieni şi popor, naţiune, slăbirea suportului real al 

reprezentării populare în alegerile pentru Parlament şi Parlamentul European (p.169). Acestea sunt 

foarte bine înţelese la noi, în special în contextul politic actual, în care ne-am pomenit şi am înţeles 

definitiv, că nu prea contăm noi ca popor pe gâlcevile politicienilor ce au ca obiect doar interesele 

personale şi de partid. Dar disperarea ce ne cuprinde pare să o diminueze chiar şi autorii înşişi care 

pun problema de a cuantifica diferenţa dintre condiţia juridică formală a reprezentării şi acea 

politică reală a reprezentării voinţei populare. Mă convinge definitiv remarca autorilor: „Când eşti 

într-o situaţie atât de rea încât nu vezi nici o alternativă, să ştii că mai există una – exact aceea pe 

care nu o identifici” (p.34), încă nu o identifici, − aş adăuga.  

Mi-a atras atenţia şi faptul că autorii se completează reciproc prin diversitatea modurilor de 

expunere a ideilor: stil conceptual, academic al profesorului Humă şi cel serios-interogativ, presărat 

cu glume al profesorului Gheorghe Mihai, care deseori o face pe neştiutorul, de exemplu, la pag. 

223 profesorul Mihai scrie: „Habar nu am ce înseamnă raţionalist”, asta venind de la profesorul ce 

are lucrări de logică pentru jurişti, argumentare, noua retorică? Sau profesorul Mihai, posibil, 

îndrumător al tezei de doctorat „Drept şi raţionalitate” a dnei Cristina-Maria Boldurean sau, cel 

puţin, cel care a semnat prefaţa la publicaţia acesteia? 

Sigur, nu păcăleşte pe nimeni cu aceasta – nici pe cititori, nici, cu atât mai mult, pe adresantul 

concret – pe profesorul Ioan Humă, dar provoacă un zâmbet, ceea ce nu se întâmplă în cazul lecturii 
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unor lucrări asemănătoare, dar scrise în manieră strict academică. Iată adăugat la bucuria cognitivă, 

şi farmecul, util sănătăţii, al lecturării cărţii în cauză. 

Descrierile peisagistice sau ale unor stări de suflet sau ale naturii sunt redate cu talent literar 

deosebit de Gh.Mihai la p.174: „Viaţa mi s-a scurs ca apa Jijiei, un râu de pe meleagurile alea 

moldave, în preajma căruia îmi revendic baştina. Acea Jijie, la 2 mii de metri de Prut, mâloasă şi 

domoală, se strecoară cu nenumăratele meandre pe sub dealurile Roznovenilor”. 

I.Humă, p.330: „E toamnă târzie şi rece. Între norii cenuşii, văluriţi mai apare totuşi câte o 

palidă pată de lumină. Undeva, de asupra lor, e numai soare-soare. S-au dus zilele calde şi 

albastre...” (p.330). Sigur, descrierea este mai pesimistă, dar cartea nu se reduce la aceste pasaje pe 

care le-am citat. 

Cum bine ştim, „Materia tinde spre formă” şi materia de calitate excelentă a gândirii 

profesorilor Mihai şi Humă a „tins” spre forma mesajelor personale şi, ca rezultat, a apărut această 

carte. Conform regulii Academicianului Pavelcu, care este expusă la p.28: „Dacă 1% dintre studenţi 

înţelege ceea ce i-ai transmis, înseamnă că ai avut succes pedagogic”, mă consider eu, constituind 

acel procent care a înţeles, dar cu rezerva că voi mai reciti şi reflecta asupra celor citite. Pe această 

notă optimistă, finalizez discursul meu, aducând încă o dată mulţumiri autorilor că s-au decis să 

publice aceste impresionante dezbateri ştiinţifice, dar „cu faţă prietenească” şi tuturor celor ce le-au 

facilitat realizarea acestei decizii. 
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Insolvabilitatea reprezintă o stare de drept a debitorului al cărui pasiv depăşeşte activul. Starea de 

insolvabilitate este o consecinţă a unui buget foarte slab. În Republica Moldova insolvabilitatea este 

reglementată de Legea insolvabilităţii nr.149/2012, în vigoare din 13 martie 2013. Instanţele judecătoreşti, 

responsabile de supravegherea raporturilor de insolvabilitate, sunt Curţile de Apel.  

Cuvinte-cheie: insolvabilitate, debitor, pasiv, activ, buget, instanţe judiciare, Curte de Apel. 

 

Insolvabilité est l’état de droit du débiteur dont le passif est supérieur à l’actif. Les causes de 

l’insolvabilité sont très souvent la conséquence d’une trésorerie trop faible. Dans la République de Moldova, 

l’insolvabilité est reglementé par la Loi de l’insolvabilité nr.149/2012, entrée en vigueur le 13 mars 2013. 

Les instances judiciaires responsables avec la surveillance des rapports d’insolvabilité dans notre pays sont 

les cours d’appels.  

Mots-clés: insolvabilité, débiteur, passif, actif, trésorerie, instances judiciaires, cour d’appel. 

 
Aspecte istorice. Insolvabilitatea reprezintă acea situaţie financiară a debitorului, caracteri-

zată prin imposibilitatea acestuia de a-şi onora obligaţiile de plată. Originile instituţiei insolvabili-
tăţii se află în dreptul roman. La începuturi, persoana care nu-şi putea întoarce datoriile se angaja să 
muncească pentru creditor un număr de zile [1]. Mai târziu, a luat naştere procedura „vendetio 
bonorum” (insolvabilitatea pe care o avem în prezent) şi se iniţia de către creditor faţă de debitorul 
său. Procedura se desfăşura sub autoritatea pretorului. Dacă debitorul nu achita datoriile faţă de 
creditor, era informat pretorul care constata imposibilitatea achitării datoriilor. Bunurile debitorului 
se transmiteau în gestiunea creditorului. Acesta desemna o persoană (curator bonorum) care avea 
obligaţia de a publica avize şi a aduce la cunoştinţa publicului despre vânzarea averii debitorului. 
Dacă în timp de o lună de la data publicării avizului de vânzare, debitorul aşa şi nu plătea datoria şi 
nici nu aducea un garant, creditorul desemna un lichidator (magister bonorum), care vindea la 
licitaţie publică bunurile debitorului. Bunurile se vindeau celui care oferea cel mai mare preţ. Dacă 
creanţa se satisfăcea şi mai rămâneau bunuri, acestea se întorceau debitorului [2].  

În legislaţia naţională, primele reglementări cu privire la insolvabilitate au fost introduse după 
anii ’90. Dat fiind faptul că activitatea de întreprinzător este legată de anumite riscuri, instituţia 
insolvabilităţii a cunoscut o aplicare tot mai largă în practică. În acest context, iniţial a fost adoptată 
Legea cu privire la faliment din 1992, înlocuită ulterior prin Legea cu privire la faliment din 1996. 

Începând cu anul 2001, a apărut Legea insolvabilităţii care a introdus un cuvânt nou pentru le-
gislaţia naţională – insolvabilitate. Din anul 2013 şi până în prezent, se aplică Legea insolvabilităţii 
nr.149/2012 [3], dar şi Codul de procedură civilă.  

Subliniem faptul că Legea insolvabilităţii în vigoare este aplicabilă faţă de: a) persoanele 

fizice: întreprinzătorii individuali; gospodăriile ţărăneşti; titularii patentei de întreprinzător, şi b) 
persoanele juridice: societăţile comerciale: societăţi în nume colectiv; societăţi în comandită; so-
cietăţi cu răspundere limitată; societăţi pe acţiuni; cooperative; întreprinderile de stat şi întreprinde-
rile municipale; organizaţiile necomerciale: asociaţii; fundaţii; instituţii. În acelaşi timp, nu poate fi 
intentat proces de insolvabilitate împotriva: Statului, Parlamentului, Preşedinţiei, Guvernului 
(ministere, departamente, inspectorate), autorităţilor judecătoreşti reprezentate prin Curtea Supremă 
de Justiţie, Curţile de Apel şi judecătoriile de drept comun, Curtea de Conturi, Curtea Constituţiona-
lă, Procuratura, Banca Naţională a Moldovei, Comisia Naţională a Pieţei Financiare, Camera de 
Comerţ şi Industrie, unităţile administrativ-teritoriale (consiliile municipale şi locale, preturile) şi 
persoana fizică care nu practică activitatea de întreprinzător. 
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În literatura de specialitate, profesorul Ion Turcu menţionează că procedura insolvabilităţii a 

fost concepută ca o procedură de executare silită, de recuperare prin forţă a creanţei faţă de debitor, 

la fel ca şi procedura de executare silită reglementată de Codul de procedură civilă. Cu toate 

acestea, procedura insolvabilităţii se dovedeşte a fi mai blândă decât procedura executării silite din 

dreptul comun. Într-o altă ordine de idei, acelaşi autor compară procedura insolvabilităţii cu o 

terapie pentru un debitor aflat în suferinţă. Mai mult, insolvabilitatea este asemuită cu o infirmieră 

care stă la căpătâiul debitorului în suferinţă, imaginând, instituind şi testând mijloace terapeutice, 

menite să evite tulburările economice care ar duce la faliment. Trimitere se face şi la îndemnul lui 

Confucius, vechi de acum 2 mii de ani: „Dacă vrei să-l ajuţi pe seamănul tău, dăruieşte-i un peşte, 

dar mai bine este să-l înveţi să pescuiască” [4].  

Un aspect care necesită a fi elucidat în prezentul articol se referă la delimitarea noţiunilor de 

faliment, insolvenţă, bancrută şi insolvabilitate. Astfel, noţiunea „insolvabilitate” este strâns legată 

de noţiunea faliment. În Republica Moldova, din anul 2001 până în anul 2013, noţiunea de 

„faliment” nu a existat, ea fiind înlocuită cu cea de insolvabilitate. Conform noii legi în domeniu, 

falimentul este considerat a fi o procedură aparte în cadrul procesului de insolvabilitate şi are 

acelaşi înţeles cu lichidarea. În legislaţia unor state, cuvintele „insolvabilitate” şi „faliment” sunt 

considerate sinonime (de exemplu, în Federaţia Rusă), iar în altele, prin „insolvabilitate” se înţelege 

ceea ce alţii înţeleg prin faliment, deşi este preferată utilizarea unei singure noţiuni (de exemplu, în 

Germania). Există însă şi legislaţii care fac distincţie între aceste două cuvinte, considerând 

insolvabilitatea o stare de fapt a debitorului insolvabil, iar falimentul o stare de drept, adică o 

insolvabilitate constatată de instanţa de judecată competentă. La acest sens, se referea şi Legea 

nr.786/1996 cu privire la faliment, în prezent abrogată [5].  

Peste hotare, în special în legile din Franţa, Spania, România etc., este utilizat şi cuvântul 

insolvenţă. Legea insolvabilităţii nr.149/2012 nu utilizează termenul de insolvenţă, pe când în 

legislaţia României, de exemplu, aceste noţiuni se raportează între ele ca partea la întreg: insolvenţa 

fiind parte, insolvabilitatea – întregul. De fapt, insolvenţa este acelaşi lucru cu imposibilitatea de 

plată (zisă şi insolvabilitate relativă). Debitorul se confruntă cu absenţa fondurilor băneşti necesare 

pentru plata datoriilor ajunse la scadenţă. Cu alte cuvinte, în cazul insolvenţei, debitorul dispune de 

active (construcţii, terenuri, autovehicule etc.), doar că în conturile bancare lipsesc mijloace băneşti 

disponibile (banii au fost împrumutaţi; investiţi în marfă care stă la depozit şi aşteaptă să fie 

comercializată etc.). Prin urmare, doar lipsa sumelor de bani disponibile pentru achitarea datoriilor 

este luată în considerare pentru stabilirea stării de insolvenţă şi nu interesează faptul dacă debitorul 

deţine anumite bunuri [6]. 

Un cuvânt mai rar întâlnit este bancruta. Termenul bancrută nu se regăseşte în legislaţia 

naţională, dar este utilizat în legislaţia altor state, precum Germania, Spania, România etc., cu sens 

de infracţiune. Noţiunea provine de la cuvântul german „bankrottieren”, care se traduce − a da 

faliment. În literatura juridică, bancruta este studiată prin prisma dreptului penal şi este privită ca un 

faliment însoţit de nereguli financiare făcute de debitor în dauna creditorilor. 

Bancruta poate fi de două feluri − frauduloasă şi simplă. Bancruta este considerată frauduloasă 

în situaţii precum: sustragerea şi falsificarea registrelor, diminuarea intenţionată a activului, 

simularea şi declararea frauduloasă a pasivului. Bancruta este simplă, dacă debitorul a făcut 

cheltuieli personale mai mari decât condiţiile financiare pe care le avea; a contractat împrumuturi 

păgubitoare; a plătit pe unii creditori cu preferinţă în dauna altora; nu a ţinut registre contabile [7].  

Subliniem faptul că deşi nu sunt consfinţite în legislaţia naţională, cuvintele „bancrot”, „a 

bancrotiza”, „a bancrota” sunt deseori utilizate în limbajul uzual cu înţelesul de faliment sau a da 

faliment. În Federaţia Rusă, de exemplu, este utilizat cuvântul „банкротство”, care se traduce 

„faliment”. Totodată, atragem atenţia că bancruta din legislaţia rusă (cu sensul de faliment) este 

diferită de bancruta prevăzută în legislaţia germană şi cea română (care are sens de infracţiune).  

http://www.dictionarfiscal.ro/article/170/Definitii-dactiloscopie-dauna-decizie-decret-de-facto-deflatie-de-jure-denuntare-despagubire-devalmasie-denunt-disjungere-domeniul-prescriptiei-extinctive-drept-drept-de-veto-drept-de-abitatie-drept-de-creanta-drept-de-ipoteca-drept-de
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Conform Legii insolvabilităţii, participanţi la procesul de insolvabilitate sunt: administratorul 

provizoriu, administratorul insolvabilităţii, lichidatorul, creditorii, adunarea creditorilor, comitetul 

creditorilor, debitorul sau, după caz, reprezentantul debitorului, alte organe şi persoane stabilite în 

prezenta lege (art.4). 

Participanţii la proces au roluri diferite. Unii participanţi au misiunea de organe care aplică proce-

dura, în timp ce alţii sunt părţi care îşi promovează propriile interese. Din prima categorie fac parte 

administratorul provizoriu, administratorul insolvabilităţii, lichidatorul, iar din rândul persoanelor care 

au interes personal în desfăşurarea procesului sunt creditorii, adunarea creditorilor, comitetul cre-

ditorilor, debitorul. Din nefericire, legea nu enumeră şi instanţa de insolvabilitate, care, la fel, este 

unul dintre participanţii la procesul de insolvabilitate şi are rol determinant în desfăşurarea procesului. 

Potrivit Legii insolvabilităţii, creditorii sunt persoanele fizice sau persoanele juridice deţinători ai 

unui drept de creanţă asupra patrimoniului debitorului, şi care pot face dovada creanţei lor faţă de acest 

patrimoniu. O condiţie pentru a fi creditor în cadrul procedurii de insolvabilitate este momentul apariţiei 

creanţei. Din acest punct de vedere, există creditori ai căror creanţe au apărut până la intentarea 

procesului de insolvabilitate, cum sunt creditorii garantaţi şi cei chirografari, şi creditori ai căror 

creanţe au luat naştere după intentarea procesului de insolvabilitate, numiţi creditori ai masei [8]. 

În doctrină (Gheorghe Macovei) s-a remarcat că Legea insolvabilităţii utilizează sintagma de 

„creditor garantat”, în timp ce Codul civil − pe cea de „creditor gajist”. Pentru a uniformiza această 

terminologie, s-a propus racordarea prevederilor Legii insolvabilităţii la cele din Codul civil şi 

utilizarea noţiunii unice de „creditor gajist” [9]. Menţionăm din start că nu suntem de acord cu 

această recomandare din două motive: în primul rând, Legea insolvabilităţii este o lege specială şi 

se aplică în mod prioritar faţă de Codul civil; în al doilea rând, sintagma „creditor gajist” este 

neadecvată, deoarece se limitează la creditorii care deţin contracte de gaj, dar fără a se ţine cont 

de alte garanţii, precum ipoteca, retenţia sau garanţia bancară.  

Instanţele judecătoreşti, învestite cu dreptul de a examina dosarele de insolvabilitate, sunt 

Curţile de Apel (Chişinău, Bălţi, Comrat, Bender (cu sediul la Căuşeni), Cahul). După intentarea 

procesului de insolvabilitate, instanţa este învestită prin lege de a supraveghea procedura publică a 

insolvabilităţii, efectuând controlul judiciar pe tot parcursul acestui proces specific. 

Figura centrală, în cadrul procedurii de insolvabilitate, este administratorul, care apare în triplă 

ipoteză, deoarece, pe lângă faptul că trebuie să respecte condiţia de promotor al puterii statale, şi 

anume, a autorităţii judecătoreşti, are obligaţia de a asigura protecţia drepturilor creditorilor şi, nu în 

ultimul rând, de a întreprinde cele mai eficiente măsuri şi mecanisme de administrare şi valorificare 

a masei debitoare. De competenţa desemnării administratorului dispun Curţile de Apel. Denumirea 

pe care o poartă administratorul este diferită, în funcţie de felul procedurii în care îşi exercită atribu-

ţiile. Astfel, în perioada de observaţie, avem administrator provizoriu, în faliment – lichidator, iar 

în restructurare – administrator al insolvabilităţii.  

Administratorul trebuie să-şi exercite atribuţiile cu responsabilitate. În privinţa administratoru-

lui care nu-şi onorează obligaţiile de funcţie, instanţa judecătorească poate dispune achitarea unei 

amenzi. Conform prevederilor Legii insolvabilităţii, instanţa de insolvabilitate poate aplica amenzi 

în situaţiile când administratorul nu prezintă explicaţii şi rapoarte pentru perioada sa de activitate, 

nu restituie bunurile şi nici documentele pe care le deţine în legătură cu procesul de insolvabilitate 

(art.67). Atragem atenţia asupra faptului că mărimea amenzii poate ajunge până la 30.000 de lei şi 

se aplică numai după o avertizare.  

Studiu de caz. Curtea de Apel Bălţi a dispus aplicarea unei amenzi judiciare în sumă de 10.000 

lei faţă de administratorul insolvabilităţii SRL „Tudmaci Agro”, A.P., pentru neexecutarea 

obligaţiunilor sale, neprezentarea raportului, întemeindu-şi concluziile în baza art.67 din Legea 

insolvabilităţii. Dosarul a ajuns spre examinare la Curtea Supremă de Justiţie care, în interpretarea 

prevederilor enunţate, relevă faptul că instanţa poate aplica o amendă judecătorească administ-
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ratorului care nu îşi îndeplineşte obligaţiile sus-menţionate, numai după un avertisment. Însă, 

contrar prevederilor menţionate la caz, se constată că deşi Curtea de Apel a dispus aplicarea unei 

amenzi judiciare faţă de administratorul insolvabilităţii SRL „Tudmaci Agro”, A.P., la materialele 

dosarului lipsesc probe ce ar confirma faptul avertizării acestuia în modul prevăzut de lege. 

În această ordine de idei, instanţa de recurs conchide că instanţa de insolvabilitate a dat o 

apreciere greşită prevederilor art.67 din Legea insolvabilităţii, amenda fiind aplicată fără a fi 

dispusă iniţial avertizarea, fapt ce generează casarea încheierii recuzate [10]. 

Concluzii şi recomandări. Subliniem că procedura insolvabilităţii, stabilită prin Legea insol-

vabilităţii, este excesiv de greoaie şi anevoioasă (ca şi legea în sine, de fapt). Pentru comparaţie, în 

Franţa, Legea cu privire la insolvabilitate din 1985 [11] a abolit adunarea creditorilor, acordând rep-

rezentantului creditorilor, mandatar al justiţiei desemnat de tribunal, puterea de a acţiona în numele 

şi în interesul creditorilor. Profesia de mandatar este incompatibilă cu orice altă profesie. Mandata-

rul este singurul abilitat să acţioneze atât în interesul colectiv al creditorilor, cât şi în interesul indi-

vidual al fiecărui creditor.  

Astfel, comparativ cu procedura insolvabilităţii din Republica Moldova, în Franţa procedura 

respectivă se dovedeşte a fi mai simplă şi mai rapidă. În primul rând, cheltuielile legate de 

insolvabilitate sunt mai reduse, ceea ce înseamnă că debitorul insolvabil are posibilitatea de a 

economisi mai mulţi bani pentru a plăti datoriile faţă de creditori. În al doilea rând, se câştigă timp.  

Mecanismul actual, instituit prin Legea insolvabilităţii, necesită o perioadă lungă de timp, fapt 

ce dezavantajează atât creditorii, care nu-şi pot recupera imediat creanţele, cât şi debitorul 

insolvabil, a cărui activitate pe această durată este paralizată. Deseori, în practică, anume instituirea 

şi organizarea adunării creditorilor şi a comitetului creditorilor creează cele mai multe dificultăţi, 

fapt care generează, în cele din urmă, risipă de timp şi de bani.  

Dintre aceste două structuri, mai puţin eficientă se dovedeşte a fi adunarea creditorilor. În 

primul rând, la alin.(2)-(8) art.57, legiuitorul acordă prea multă atenţie cerinţelor cu privire la 

cvorum, pentru ca în alin.(9) al aceluiaşi articol să indice foarte uşor că adunarea creditorilor 

convocată repetat este deliberativă, indiferent de numărul creditorilor cu drept de vot prezenţi şi 

indiferent de valoarea creanţelor reprezentate. În aceste condiţii, apare întrebarea firească: Care este 

rostul stabilirii de către legiuitor în alin.(2)-(8) art.57 a unor exigenţe foarte drastice cu referire la 

prima adunare a creditorilor, dacă în scurt timp poate fi convocată o adunare repetată faţă de care nu 

există cerinţe speciale şi este deliberativă în orice situaţie? Practica atestă faptul că, în mod frecvent, 

prima adunare a creditorilor nu întruneşte cvorumul prevăzut la alin.(3) art.57 din cauza lipsei de 

interes din partea creditorilor, fiind necesară convocarea adunării repetate. Mai mult, adunările 

creditorilor sunt prea dese şi sufocate de prea multe formalităţi şi atribuţii, în condiţiile în care 

gradul de informare a creditorilor obişnuiţi cu privire la acest gen de proceduri este foarte redus.  

Cu referire la problema respectivă, în doctrină se propun două soluţii. Cea dintâi, eliminarea 

instituţiei adunării generale a creditorilor, iar în centrul spaţiului decizional să fie comitetul credito-

rilor, care este mai lucrativ. Aceasta ar conduce la o creştere a eficienţei procedurii insolvabilităţii, 

prin transformarea caracterului complicat al deliberării creditorilor într-un mecanism simplificat. 

Cea de-a doua, susţinută de profesorul Ion Turcu, prevede eliminarea adunării creditorilor şi a 

comitetului creditorilor, respectiv înlocuirea acestora cu un singur creditor, mandatat de către toţi 

ceilalţi creditori pentru apărarea intereselor acestora. În condiţiile actuale, toate convocările de 

adunări şi comitete, cu desfăşurări de şedinţe ale creditorilor sunt amplu cronofage şi adeseori 

dezolant ineficiente. Se impune renunţarea la adunarea creditorilor şi la comitetul creditorilor pentru 

a fi înlocuite cu reprezentantul creditorilor. Drept exemplu serveşte modelul francez care 

funcţionează satisfăcător de peste 20 de ani [4, p.180].  

Un alt aspect contradictoriu cu referire la Legea insolvabilităţii constă în faptul că aceasta nu 

prevede un cuantum al creanţei de la care creditorul să fie în drept a înainta cerere introductivă. Ca 
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exemplu, în Federaţia Rusă, creditorul poate înainta cerere introductivă împotriva debitorului-

persoană juridică, numai dacă mărimea creanţei depăşeşte suma de 100.000 ruble (40.000 lei), iar în 

privinţa debitorului-persoană fizică − 10.000 ruble (4.000 lei).  

Suntem de părerea că fixarea în Legea insolvabilităţii a unui plafon minim al creanţelor 

necesar pentru declararea procedurii de insolvabilitate, va contribui la reducerea numărului de 

cazuri în judecată, dar şi la mobilizarea întreprinzătorilor individuali de a găsi soluţii de 

alternativă pentru redresarea situaţiei financiare şi evitarea procedurii de insolvabilitate. 
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Valorile mobiliare sunt titluri emise de către persoanele juridice. Deţinerea valorilor mobiliare conferă 

dreptul la o cotă din capital (în cazul acţiunilor) sau la un drept de creanţă (în cazul obligaţiunilor). În 

legislaţia naţională valorile mobiliare sunt reglementate de Legea cu privire la piaţa de capital nr. 171/2012 

şi Legea privind societăţile pe acţiuni nr. 1134/2012. 

Cuvinte-cheie: valori mobiliare, acţiuni, obligaţiuni, piaţă de capital, societate pe acţiuni, persoane 

juridice. 

 

Les valeurs mobilières sont des titres émis par des personnes morales. La détention de valeurs 

mobilières donne le droit à une quotité de capital (pour les actions), ou à un droit de créance (pour 

les obligations). Dans la législation nationale les valeurs mobilières sont reglementées par la Loi concernant 

le marché de capital nr. 171/2012 et la Loi concernant les sociétés par actions nr. 1134/2012.  

Mots-clés: valeurs mobilières, actions, obligations, marché de capital, sociétés par actions, personnes 

morales. 

 

Precizări. Abordarea temei respective a fost condiţionată de intrarea în vigoare a Legii privind 

piaţa de capital nr.171/2012 [1] care introduce schimbări esenţiale pe piaţa valorilor mobiliare din 

republică. Deşi publicarea legii s-a făcut la 14 septembrie 2012, intrarea sa în vigoare a avut loc cu 

un an mai târziu, în 2013, fapt ce a condiţionat abrogarea a două legi importante: Legea cu privire la 

fondurile de investiţii nr.1204 din 05.06.1997 (republicată în Monitorul Oficial al R.Moldova, 2003, 

nr.177-188) şi Legea cu privire la piaţa valorilor mobiliare nr.199 din 18.11.1998 (republicată în 

Monitorul Oficial al R.Moldova, 2008, nr.183-185). Noutatea legii reiese şi din faptul că transpune 

în legislaţia naţională cele mai relevante directive ale Uniunii Europene în domeniul pieţei 

financiare şi de capital [2].  

În conformitate cu prevederile art.4 alin.(3) din Legea privind piaţa de capital nr.171/2012, se 

consideră valori mobiliare: a) acţiunile şi alte valori mobiliare echivalente acţiunilor, inclusiv 

recipisele depozitare asupra acestor valori mobiliare; b) obligaţiunile şi alte tipuri de valori 

mobiliare de creanţă, inclusiv recipisele depozitare asupra acestor valori mobiliare; c) orice alte 

instrumente financiare care pot fi convertite sau care oferă dreptul de a cumpăra sau de a vinde 

valorile mobiliare specificate supra.  

Până în anul 2013 valorile mobiliare puteau fi emise şi în formă materializată, adică pe suport 

de hârtie, sub forma unui înscris. Însă prin adoptarea Legii privind piaţa de capital nr.171/2012 s-a 

introdus obligativitatea ca toate valorile mobiliare să fie emise în formă nematerializată, care 

reprezintă înscrieri făcute în conturile personale ale persoanelor înregistrate în Registrul 

deţinătorilor de valori mobiliare, în modul stabilit de actele normative ale Comisiei Naţionale a 

Pieţei Financiare (CNPF).  

Conturile personale se deschid pentru fiecare deţinător de valori mobiliare în scopul evidenţei 

drepturilor de proprietate asupra valorilor mobiliare ale acestora. Deţinătorului i se acordă un număr 

unic în sistemul electronic al registrului, care şi reprezintă contul personal. Conturile personale 

conţin informaţii cu privire la: numărul contului; persoana înregistrată; numărul de valori mobiliare; 

modificările în cont; bilanţul curent pe fiecare tip de valori mobiliare; bilanţul venitului; preţul de 

cumpărare; modul de primire a dobânzilor etc. [3].  

http://www.jobintree.com/dictionnaire/definition-personne-morale-297.html
http://www.jobintree.com/dictionnaire/definition-capital-social-172.html
http://www.jobintree.com/dictionnaire/definition-action-1075.html
http://www.jobintree.com/dictionnaire/definition-obligation-1116.html
http://www.jobintree.com/dictionnaire/definition-action-1075.html
http://www.jobintree.com/dictionnaire/definition-obligation-1116.html
http://www.jobintree.com/dictionnaire/definition-personne-morale-297.html
http://www.jobintree.com/dictionnaire/definition-personne-morale-297.html
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Se poate afirma că valorile mobiliare nematerializate au apărut ca o necesitate, ca o exigenţă 

impusă de sistemele de tranzacţionare modernă a valorilor mobiliare şi de funcţionarea eficientă a 

burselor de valori
 
[4]. La nivel general, prin fenomenul nematerializării, piaţa de capital a devenit o 

piaţă mai mult simbolică, deoarece valorile, fiind nematerializate, nu sunt prezente fizic în 

momentul tranzacţionării. În acelaşi timp, dematerializarea titlurilor şi generalizarea tehnicilor de 

comunicare electronică au dus la apariţia unor sisteme de licitaţie-negociere on line. În consecinţă, 

valorile mobiliare pot fi vândute la bursă chiar şi în aceeaşi şedinţă de tranzacţionare în care au fost 

cumpărate. Transmiterea lor se reduce, practic, la o suită de operaţiuni electronice. 

În doctrina de specialitate, este menţionat că avantajele valorilor mobiliare nematerializate nu 

se limitează doar la protecţia investitorilor împotriva furtului, pierderii sau distrugerii. 

Dematerializarea valorilor mobiliare este determinată, în principal, de modalitatea specifică în care 

acestea circulă pe piaţa de capital. Registrele suporturilor ţinute în formă scrisă sunt înlocuite prin 

înregistrarea în cont şi astfel este facilitat accesul la sistemele electronice de înregistrare şi 

tranzacţionare [5]. 

Dreptul de proprietate asupra valorilor mobiliare apare la data înregistrării persoanei în registrul 

deţinătorilor de valori mobiliare. Societatea poate să asigure ţinerea registrului de sine stătător (dacă 

posedă licenţa corespunzătoare) sau să încredinţeze această sarcină unui registrator independent.  

Deţinătorului i se poate elibera, la cerere sau din oficiu, un certificat (extras de cont). Acest act 

nu face decât să reproducă menţiunile corespunzătoare din registrul electronic (din cont), în sensul 

că nu are o valoare juridică proprie (nu este titlu comercial de valoare).  

Acţiuni. Atunci când vorbim despre acţiune, înţelegem un document care valorează o anumită 

sumă de bani. Cel care deţine acţiunea se consideră proprietar la o mică parte din averea societăţii. 

Cu cât mai multe acţiuni deţine, cu atât are o putere de decizie mai mare. Printr-o înţelegere, 

acţionarii decid cât va costa o acţiune. Cel mai ieftin, o acţiune poate valora 1 leu, iar cel mai scump 

legea nu prevede, adică poate fi orice sumă.  

Un moment important este că la aceeaşi societate pe acţiuni toate acţiunile ordinare trebuie să 

valoreze la fel. De exemplu, dacă acţionarii stabilesc că o acţiune va costa 15 lei, atunci toate 

acţiunile ordinare trebuie să coste 15 lei. Având în vedere faptul că cele mai mari întreprinderi din 

republică sunt societăţi pe acţiuni (în majoritate acestea sunt băncile, companiile de construcţie, cele 

de asigurări etc.), capitalul lor este de milioane; prin urmare, şi valoarea unei acţiuni este mare [6]. 

Acţiunile pot fi clasificate după mai multe criterii. În funcţie de drepturile conferite, acţiunile 

se împart în două categorii, acţiuni ordinare şi acţiuni preferenţiale. Acţiunea ordinară conferă 

proprietarului ei dreptul la un vot în adunarea generală a acţionarilor, dreptul de a primi o cotă-parte 

din dividende şi o parte din bunurile societăţii în cazul lichidării acesteia. Însă aceste drepturi ale 

proprietarilor de acţiuni ordinare pot fi realizate numai după satisfacerea drepturilor pe care le au 

deţinătorii de acţiuni preferenţiale.  

Acţiunea preferenţială se caracterizează prin faptul că nu acordă drept de vot deţinătorului ei, 

în schimb îi acordă acestuia o serie de privilegii suplimentare referitor la ordinea şi cuantumul 

primirii dividendelor sau a unei părţi din bunurile societăţii care se distribuie în cazul lichidării 

acesteia.  

Numărul acţiunilor preferenţiale este limitat de lege. Astfel, cota-parte de acţiuni preferenţiale 

nu poate depăşi 25% din capitalul social al societăţii. Mai mult ca atât, acţiunile preferenţiale sunt 

mai privilegiate, comparativ cu cele ordinare: acţiunile preferenţiale pot fi atât de o singură clasă, 

cât şi de mai multe clase, în timp ce acţiunile ordinare pot fi numai de o singură clasă.  

În funcţie de faptul cine este deţinătorul acţiunilor, legea face distincţie între acţiuni aflate în 

circulaţie şi acţiuni în tezaur. Majoritatea acţiunilor plasate în cadrul unei societăţi sunt acţiuni 

aflate în circulaţie şi aparţin acţionarilor. În schimb, acţiunile în tezaur sunt acţiunile plasate de 

societate, dar achiziţionate sau răscumpărate ulterior de către ea de la acţionari. Acţiunile de tezaur 



 

ANALELE ŞTIINŢIFICE ISSN 1857-4858 

51 

sunt excluse din circulaţie şi constituie capital retras al societăţii. Ele nu dau drept de vot în 

adunarea generală a acţionarilor, nici dreptul la dividende sau a unei părţi din bunurile societăţii în 

cazul lichidării acesteia (art.13 alin.(4)). De regulă, acţiunile de tezaur se achiziţionează de societate 

fie în scopul reducerii capitalului social, fie pentru a reduce numărul total de acţiuni majorând 

valoarea lor nominală [7].  

Obligaţiuni. Atunci când o societate pe acţiuni are nevoie de bani, poate recurge la 

împrumuturi de la alte persoane. În schimbul banilor luaţi cu împrumut, societatea emite 

obligaţiuni. Deţinătorii de obligaţiuni apar în calitate de creditori ai societăţii. Ei au dreptul 

preferenţial faţă de acţionari la primirea unei părţi din profitul societăţii sub formă de dobândă, 

indiferent de faptul dacă societatea are sau nu profit, iar în cazul în care societatea se lichidează, 

obligatarilor li se vor restitui, până la împărţirea averii între acţionari, sumele pe care le-au plătit 

pentru obligaţiuni.  

În conformitate cu art.16 din Legea privind societăţile pe acţiuni nr.1134/1997 [8], obligaţiunea 

este un titlu financiar de împrumut care atestă dreptul deţinătorului de obligaţiuni de a primi de la 

emitentul ei valoarea nominală sau valoarea nominală şi dobânda aferentă în mărimea şi în 

termenele stabilite prin decizia de emitere a obligaţiunilor. În doctrină, obligaţiunile sunt definite ca 

fiind titluri de credit emise de societate în schimbul sumelor de bani împrumutate, care încorporează 

îndatorirea societăţii de a rambursa aceste sume şi de a plăti dobânzile aferente [9]. Într-o altă 

definiţie, obligaţiunile sunt privite ca fiind titluri ce constată dreptul de creanţă al obligatarului faţă 

de societate pentru o sumă de bani care devine scadentă, de regulă, după o perioadă lungă de timp 

(de 10, 20 ani). 

Asemănări şi deosebiri între acţiuni şi obligaţiuni. Obligaţiunile, ca şi acţiunile, sunt valori 

mobiliare emise de societate. În timp ce acţiunile sunt titluri reprezentative ale părţilor sociale ce 

constituie fracţiuni ale capitalului social, iar acţionarii, în sens larg, sunt membri ai societăţii, 

obligaţiunile sunt titluri de împrumut (de credit) care se prezintă ca fracţiuni ale unui împrumut 

acordat societăţii de către anumite persoane (obligatari). În consecinţă, aceste persoane devin 

creditori ai societăţii pentru suma reprezentând valoarea obligaţiunii având dreptul de a cere 

dobânzile aferente. 

Spre deosebire de acţionar, obligatarul nu este asociatul societăţii. Obligatarul nu are dreptul la 

dividende şi nici la celelalte drepturi pe care le are un acţionar, dar nici nu participă la pierderile 

societăţii. Cu toate acestea, obligatarii au dreptul preferenţial faţă de acţionari la primirea unei părţi 

din profitul societăţii sub formă de dobândă sau alt profit (art.16 alin.(3) din Legea nr.1134/1997). 

Pentru obligatar, profitabilitatea obligaţiunii constă în dobânda pe care acesta o primeşte. De 

regulă, obligaţiunea are o dobândă fixă, pe când acţiunea are o valoare speculativă, profitabilitatea 

ei variind în funcţie de valoarea beneficiului înregistrat de societate.  

Emisiunea de obligaţiuni. Conform legii, valoarea nominală a tuturor obligaţiunilor plasate 

ale societăţii nu trebuie să depăşească mărimea capitalului ei social  (art.16 din Legea 

nr.1134/1997). Nerespectarea acestei norme poate avea consecinţe grave. Astfel, în perioada 

anilor 1996-1997, Concernul Industrial Financiar SA „Intercapital”, cu încălcarea legislaţiei în 

vigoare a emis obligaţiuni în sumă de 12 mil. de lei. Mai multe persoane au procurat obligaţiuni 

nominative de la SA „Intercapital” care s-a obligat să ramburseze valoarea obligaţiunilor şi 

dobânda lunară de 6%, obligaţie care nu a fost onorată, cetăţenilor implicaţi fiindu-le cauzată o 

pagubă materială considerabilă. Curtea Supremă de Justiţie a RM a stabilit că vinovat se face 

registratorul Camerei Înregistrării de Stat care a acceptat modificarea documentelor de constituire 

a SA „Intercapital” cu indicarea faptului că capitalul social constituie 20 mil. lei, deşi aceasta nu 

corespundea realităţii, dar şi angajaţii Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare care, din 

neglijenţă, au admis emisia de obligaţiuni la suma indicată. Din lipsa de active, SA „Intercapital” 

nu a avut de unde restitui aceşti bani faţă de obligatari. Instanţele judecătoreşti au decis încasarea 



UNIVERSITATEA DE STUDII POLITICE  
ŞI ECONOMICE EUROPENE „Constantin STERE” 

 

52 

sumei din contul SA „Intercapital”, însă executarea hotărârii a fost imposibilă din lipsa 

patrimoniului sau a altor active [10].  

Termenul de circulaţie a obligaţiunilor este de cel puţin un an. Valoarea minimă a unei 

obligaţiuni nu poate fi mai mică de o sută de lei. Ca şi în cazul acţiunilor, societatea înregistrează 

emisiunea de obligaţiuni la Comisia Naţională a Pieţei Financiare. Mai apoi, societatea eliberează 

deţinătorului un certificat prin care se confirmă dreptul de proprietate asupra unui anumit număr de 

obligaţiuni, valoarea nominală, termenul de plasare, dobânda. Forma şi conţinutul certificatului de 

obligaţiuni sunt prevăzute în art.22 din Legea nr.1134/1997.  

Obligaţiunile pot fi procurate numai cu mijloace băneşti. Altfel spus, persoanele care doresc să 

devină titulari de obligaţiuni trebuie să achite costul acestora în bani. Plata cu bunuri, servicii sau cu 

alte valori este interzisă. Pe de altă parte, rambursarea obligaţiunilor se face la scadenţă. La această 

dată fiecare titular al unei obligaţiuni va primi suma de bani corespunzătoare valorii nominale a 

obligaţiunii şi dobânda aferentă [11].  

Obligaţiunile emise pot fi de diferite clase [12]. Registrul deţinătorilor de obligaţiuni este ţinut 

de către o persoană juridică − participant profesionist al pieţei valorilor mobiliare, care dispune de 

licenţă pentru o astfel de activitate. Licenţa pentru desfăşurarea activităţii profesioniste pe piaţa 

valorilor mobiliare se eliberează de către Comisia Naţională a Pieţei Financiare. Prin licenţierea 

acestui gen de activitate se doreşte asigurarea controlului de stat asupra activităţii participanţilor 

profesionişti la piaţa valorilor mobiliare, dar şi protejarea intereselor investitorilor [13].  

Prezintă interes faptul că obligaţiunile pot fi emise nu doar de societăţile pe acţiuni, dar şi de 

către Ministerul Finanţelor, Banca Naţională a Moldovei şi autorităţile administraţiei publice 

locale. Prevederi speciale în acest sens sunt introduse prin hotărâri ale Comisiei Naţionale a Pieţei 

Financiare. Astfel, prin Hotărârea nr.13/3 din 07.04.2011 este stabilit că pot emite obligaţiuni 

autorităţile administraţiei publice locale de nivelul al doilea şi ale municipiului Bălţi în scopul 

contractării împrumuturilor pe termen mediu şi lung pentru cheltuieli de capital. Onorarea 

angajamentelor generate de obligaţiunile emise se efectuează din contul veniturilor de la bugetul 

unităţii administrativ-teritoriale. Decizia de emitere a obligaţiunilor se adoptă de către consiliul 

local [14]. Mai apoi, autoritatea publică prezintă Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare cererea de 

înregistrare a ofertei publice. După înregistrarea acesteia, se deschide un cont provizoriu la 

Trezoreria de Stat (sau teritorială) pentru acumularea mijloacelor băneşti primite de la investitori. 

La data expirării termenului pentru care au fost emise (cel mult un an de zile), circulaţia 

obligaţiunilor se suspendă, urmând a fi radiate din Registrul de stat al valorilor mobiliare.  

Concluzii. Evoluţia pieţei moldoveneşti de capital, de la învăţare, organizare, adaptare şi până 

la dezvoltare în condiţii de funcţionalitate, lichiditate, transparenţă şi securitate a tranzacţiilor 

reclamă din ce în ce mai mult o abordare din perspectivă juridică a unor probleme despre care 

adeseori se spune că ar ţine de domeniul ştiinţelor economice. Apariţia relativ recentă în ţările cu 

economie dezvoltată a unor discipline juridice cum ar fi dreptul valorilor mobiliare, dreptul pieţelor 

financiare, dreptul internaţional şi dreptul comparat al valorilor mobiliare exprimă preocupările şi 

eforturile crescânde ale juriştilor în domeniul pieţelor de capital. În Republica Moldova, de 

exemplu, în cadrul facultăţilor de drept sunt ţinute cursuri de drept al antreprenoriatului 

(afacerilor), drept comercial, regimul juridic al pieţei valorilor mobiliare etc., în care valorile 

mobiliare sunt abordate din perspectivă teoretică şi practică.  

Tranzacţiile realizate pe pieţele reglementate de capital au un rol foarte important în economia 

naţională şi cu fiecare an devin tot mai semnificative. Obiect al acestor tranzacţii sunt valorile 

mobiliare nematerializate. În consecinţă, regimul juridic al acestor valori mobiliare necesită noi 

reglementări, mai moderne şi conforme cadrului juridic comunitar la acest capitol. Efectele juridice 

ale fenomenului de dematerializare şi specificul tranzacţionării pe piaţa de capital necesită o 

articulare la nivel de reglementare.  



 

ANALELE ŞTIINŢIFICE ISSN 1857-4858 

53 

Pe de altă parte, intrarea în vigoare la 13 septembrie 2013 a Legii cu privire la piaţa de capital 
nr.171/2012 a generat unele neclarităţi pe piaţa deţinătorilor de valori mobiliare. În primul rând, 
noua lege exclude din uz sintagma de „valoare mobiliară materializată” care este înlocuită cu cea de 
„valoare mobiliară nematerializată”; se exclud valorile mobiliare la purtător şi, în consecinţă, toate 
valorile mobiliare devin nominative. În al doilea rând, în conţinutul legii se regăsesc numeroase 
prevederi din directivele Uniunii Europene, care sunt greu de înţeles pentru beneficiarii naţionali. În 
al treilea rând, există probleme de aplicare a legislaţiei. Nu s-a reuşit modificarea Codului civil şi a 
Legii cu privire la societăţile pe acţiuni, motiv din care sunt prezente mai multe coliziuni juridice 
între actele normative.  
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REORGANIZAREA ÎNTREPRINDERII SA “ZORILE” CA CONSECINŢĂ 

 A CRIZEI ECONOMICE GLOBALE 

Aliona LÎSÎI, Elena COŞCIUC 
Universitatea de Studii Politice  

 şi Economice Europene „Constantin Stere” 

 
Odată cu criza economică globală din 2008, multe companii au fost afectate de haos. Reorganizarea 

este termenul de management care confirmă actul de reorganizare de proprietate, structură juridică, 

operaţională, sau de altă natură, ale unei companii, cu scopul de a o face mai profitabilă, sau mai bine 

organizată pentru nevoile actuale. 

Cuvinte-cheie: criza economică globală, analiza economică, rezultat financiar, profit, indicatori 

economico-financiari, indicatori de gestiune, reorganizarea întreprinderii. 

 

With the global economic crisis of 2008 many companies were impacted by the chaos. Restructuring is 

the corporate management term for the act of reorganizing the legal, ownership, operational, or other struc-

tures of a company for the purpose of making it more profitable, or better organized for its present needs. 

Keywords: the global economic crisis, economic analysis, financial result, profit, Economic and 

financial indicators, management indicators, reorganization of the company. 

 

Criza economică globală din 2008-2013 a început în luna decembrie 2007, moment când 

pierderea încrederii investitorilor americani în ipotecarea securitizată a condus la o insuficienţă de 

lichidităţi ce a determinat o injectare substanţială de capital în pieţele financiare din partea Rezervei 

Federale americane, a Băncii Angliei şi a Băncii Centrale Europene. Criza s-a agravat în 2008, 

întrucât bursele de valori din lume s-au prăbuşit sau au intrat într-o perioadă de instabilitate acută. 

Un număr mare de bănci, creditori şi companii de asigurare au dat faliment în săptămânile ce au 

urmat. Criza economică globală este o realitate care atinge inevitabil Republica Moldova şi, într-un 

mod aparte, sunt afectate întreprinderile din ramura industriei uşoare. Efectele negative ale crizei 

s-au manifestat şi în cadrul întreprinderii SA „Zorile”, prin pierderea unui client important. 

Analiza rezultatelor financiare ale întreprinderii SA „Zorile”. Pentru efectuarea acestei 

analize, au fost utilizate nivelurile indicatorilor de profit/pierdere conţinute în documentele cu 

rezultate financiare (încheiate trimestrial), bilanţurile şi balanţele de verificare. Se menționează că 

în aceste documente nivelurile indicatorilor sunt exprimate în preţuri curente. Pentru a asigura 

comparabilitatea datelor, s-au recalculat aceşti indicatori pentru anii 2010 şi 2011 (estimat) în 

preţurile anului 2009, considerat ca bază de referinţă. Metodologia de recalculare a preţurilor a avut 

ca surse de informare „Anuarul Statistic al Republicii Moldova”, precum şi „Buletinul Statistic de 

Preţuri” 2012. Pentru calculul indicilor preţurilor pentru anul 2010, spre exemplu, faţă de anul 2009, 

s-a ţinut seama de relaţia ce există între indici cu bază fixă, şi anume:  

I p2011/2010 =  = ×  =  

În tabelul următor, se sintetizează nivelurile indicilor trimestriali şi anuali având ca bază anul 2010. 

Tabelul 1 

Nivelurile indicilor trimestriali şi anuali având ca bază anul 2010, % ( 2009 = 100) 

Indicii Trim. I Trim. II Trim. III Trim. IV Anual 

2010/2009 108,74 111,84 99,20 101,86 105,41 

2011/2009 111,08 115,12 103,00 104,21 108,35 

2012/2009 115,11 124,23 100,70 109,58 112,40 

 

http://ro.wikipedia.org/wiki/2008
http://ro.wikipedia.org/wiki/Decembrie
http://ro.wikipedia.org/wiki/2007
http://ro.wikipedia.org/wiki/Statele_Unite_ale_Americii
http://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Securitizare&action=edit&redlink=1
http://ro.wikipedia.org/wiki/Capital_(economie)
http://ro.wikipedia.org/wiki/Federal_Reserve_System
http://ro.wikipedia.org/wiki/Federal_Reserve_System
http://ro.wikipedia.org/wiki/Statele_Unite_ale_Americii
http://ro.wikipedia.org/wiki/Banca_Angliei
http://ro.wikipedia.org/wiki/Banca_Central%C4%83_European%C4%83
http://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Burs%C4%83_de_valori&action=edit&redlink=1
http://ro.wikipedia.org/wiki/Banc%C4%83_(institu%C8%9Bie_financiar%C4%83)
http://ro.wikipedia.org/wiki/Companie
http://ro.wikipedia.org/wiki/Asigurare
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Profit/pierdere (nivelurile reale şi cele recalculate ale profitului/pierderilor, precum şi 

structurile acestora sunt prezentate în Tab.2).  

Tabelul 2 

Analiza rezultatelor financiare ale întreprinderii SA „Zorile” 

Anul Nivelul de calcul Profit/Pierdere 

Din exploatare Financiare Total 

2009 Real -2 248 649 3 110 659 862 010 

2010 

Real -1 084 583 -412 138 -1 496 721 

Recalculat -1 028 912 -390 983 -1 419 895 

Indice (%) - - - 

Modificarea absolută 1 219 737 -3 501 642 -2 281 905 

2011 

 

Real 1 022 747 -967 590 55 157 

Recalculat 943 906 -893 001 50 905 

Indice (%) - - - 

Modificarea absolută 3 192 555 -4 003 660 -811 105 

2012 Real -11598311 51978 -11546333 

Recalculat -10318541,87 46242,69596 -10272299,2 

Indice (%) - - - 

Modificarea absolută -8069892,867 -3064416,304 -11134309,2 

 

Unul dintre indicatorii care sintetizează, în mare măsură, desfăşurarea activităţii întreprinderii îl 

constituie, evident, profitul. Evoluţia acestui indicator în cadrul întreprinderii SA „Zorile”– ilustrată 

în Figură – sugerează o dinamică importantă a sa atât pentru cazul în care profitul a fost calculat în 

preţurile curente ale fiecărui an, cât şi în cazul exprimării în preţuri comparabile. 

 
Fig. Evoluţia profitului în perioada 2009-2012,  

exprimat în preţuri curente şi preţuri comparabile 

2009 2010 2011 2012

real 862010 -1496721 55157 -11546333

recalculat 862010 -1419895 50905 -10272299,17

-14000000

-12000000

-10000000

-8000000

-6000000

-4000000

-2000000

0

2000000



 

ANALELE ŞTIINŢIFICE ISSN 1857-4858 

57 

Ceea ce merită subliniat este faptul că în fiecare dintre cei patru ani analizaţi, profitul a 

provenit nu numai din activitatea de exploatare, ci şi din activităţile financiare, înregistrându -se 

pierderi pentru ambele categorii. Mai trebuie menţionat şi faptul că în anul 2010 pierderile 

financiare au fost cu 12% mai mari decât în anul 2009, fapt ce ar putea constitu i un aspect 

negativ al activităţii, dar el este atenuat de creşterea foarte importantă înregistrată de profitul 

din activitatea de exploatare, cu peste 45%. Principala explicaţie a înregistrării în permanenţă a 

unor pierderi în activitatea financiară nu poate fi alta decât că aceste pierderi se datorează – aşa 

cum rezultă şi din contul „Profit şi pierdere” – cheltuielilor din diferenţe de curs valutar. Pentru 

a întări această afirmaţie, se va preciza faptul că ponderile acestui analitic, cheltuieli din 

diferenţe de curs valutar în cadrul cheltuielilor financiare totale au fost de aproximativ 100% în 

toţi trei ani analizaţi. 

Analiza indicatorilor de gestiune. Această analiză presupune determinarea şi analiza în 

dinamică a vitezei de rotaţie a indicatorilor: stocuri, creanţe, disponibilităţi băneşti şi datorii 

financiare. Pentru fiecare dintre aceşti indicatori, s-a determinat, mai întâi, viteza de rotaţie 

exprimată prin numărul de rotaţii parcurse în cadrul unui an, iar pentru exprimarea sa în timp 

(ca durată medie în zile), s-a raportat durata calendaristică a anului la numărul de rotaţii. 

Exprimarea vitezei prin numărul de rotaţii s-a determinat raportând costul vânzărilor (CV) la 

nivelul mediu al stocului pentru fiecare dintre cei patru indicatori enunţaţi.  

− Nivelul mediu al stocului a fost determinat ca o medie cronologică simplă a nivelurilor 

trimestriale ale indicatorilor: 

 = ,  

unde X
ij 

este nivelul stocului din trimestrul j (j = 1, 2, 3, 4) înregistrat de indicatorul i;  

i = 1 pentru „stocuri”;  

i = 2 pentru „creanţe”; 

i = 3 pentru „disponibilităţi băneşti”; 

i = 4 pentru „datorii financiare”. 

− Pentru viteza de rotaţie exprimată prin numărul de rotaţii (N
i
), s-a utilizat relaţia:  

 =  

− Iar pentru exprimarea duratei în zile a unei rotaţii ( ), s-a raportat durata calendaristică a 

anului (360 zile – conform metodologiei) la numărul de rotaţii (N
i
).  

Pe baza datelor din Tab.3, s-au calculat atât vitezele de rotaţie, cât şi principalii indicatori ai 

dinamicii. Rezultatele obţinute sunt prezentate în Tab.4.  

Observări: 

– creanţele înregistrează o creştere a numărului de rotaţii, implicit o reducere a duratei medii 

faţă de anul 2011. De precizat că în anul 2010 scăderea acestui indicator este de aproape 54%, în 

timp ce în anul 2011 indicatorul înregistrează o creştere de peste 75%;  

– proces invers reducerii duratei medii a unei rotaţii se înregistrează în ceea ce priveşte nivelul 

mediu al datoriilor. Variaţiile înregistrate de acest indicator sunt peste 29% în 2010 şi peste 18% în 

2011 faţă de 2009;  

– cea mai semnificativă reducere a duratei medii a unei rotaţii în 2011 faţă de 2009 o va 

înregistra nivelul mediu al disponibilităţilor;  

– în ceea ce priveşte numărul de rotaţii anuale ale stocurilor, acesta scade în 2010 faţă de 2009 

cu 64%, dar va creşte semnificativ – peste 90% − în 2011 faţă de 2009.  
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Tabelul 3 

Cod Elemente 
Nr. 
ord 

Niveluri în anul, lei Ponderea, % Indice, % 
Modificarea absolută, 

lei 

2009 2010 2011 2009 2010 2011 10/09 11/10 10/09 11/10 

A 

Active 
imobilizate 

(2+3+4) 

1 135430684 129361886 126054338 100 100 100 95,52 97,44 -6068798 -3307548 

Imobilizări 
necorporale 

2 540200 475563 659270 0,40 0,37 0,52 88,03 138,63 -64637 183707 

Imobilizări 

corporale 
3 134298984 128293971 122664986 99,16 99,17 97,31 95,53 95,61 -6005013 -5628985 

Imobilizări 
financiare 

4 591500 592352 2730082 0,44 0,46 2,17 100,14 460,89 852 2137730 

B 

Active circulante 

(6+7+8+9) 
5 36607373 60047111 48638810 100 100 100 164,03 81,00 23439738 -11408301 

Stocuri 6 17997739 39929548 33400959 49,16 66,50 68,67 221,86 83,65 21931809 -6528589 

Creanţe 7 4869993 12806853 10863928 13,30 21,33 22,34 262,97 84,83 7936860 -1942925 

Investiţii 

financiare pe 

termen scurt 

8 - - - - - - - - - - 

Casa şi conturi de 
bănci 

9 13739641 7310710 4373923 37,53 12,17 8,99 53,21 59,83 -6428931 -2936787 

C 
Cheltuieli în 

avans 
10 - - - - - - - - - - 

D 
Datorii pe termen 
scurt 

11 4858112 5349902 6896854 - - - 110,12 128,92 491790 1546952 

E 
Active circulante 

nete (5+10-11) 
12 31749261 54697209 41741956 - - - 172,28 76,31 22947948 -12955253 

F 

Total active 

minus datorii 

curente  

(1+5-11) 

13 167179945 184059095 167796294 - - - 110,10 91,16 16879150 -16262801 

G 
Datorii pe termen 

lung 
14 - - - - - - - - - - 

H 

Capitaluri şi 
rezerve 

(16+17+18+19) 

15 167338597 166343699 168448698 100 - 100 99,41 101,27 -994898 2104999 

Capital 16 39535290 39535290 39535290 23,63 - 23,47 100,00 100,00 0 0 

Rezerve 17 35344392 38999620 38088623 21,12 - 22,61 110,34 97,66 3655228 -910997 

Profit nerepartizat 18 3655228 -910997 2844605 2,18 - 1,69 24,92 312,25 -4566225 3755602 

Capital secundar 19 88803687 88719786 87980180 53,07 - 52,23 99,91 99,17 -83901 -739606 

Tabelul 4 

Indicatori u.m. 2009 2010 2011 
Indice, % Modificarea absolută, lei 

2010/2009 2011/2009 2010/2009 2011/2009 
Costul vânzărilor  lei 32912485 47096384 55374686 143,10 168,25 14183899,00 22462201,00 
Nivelul mediu al 

stocurilor 
lei 4499435 9982387 8350240 221,86 185,58 5482952,25 3850805,00 

Nr. de rotaţii pe 
an 

rotaţii 7,31 4,72 6,63 64,50 90,66 -2,60 -0,68 

Durata medie a 
unei rotaţii 

zile 49,22 76,30 54,29 155,04 110,30 27,09 5,07 

Nivelul mediu al 
creanţelor 

lei 1217498 3201713 2715982 262,97 223,08 1984215,00 1498483,75 

Nr. de rotaţii pe 
an 

rotaţii 27,03 14,71 20,39 54,41 75,42 -12,32 -6,64 

Durata medie a 
unei rotaţii 

zile 13,32 24,47 17,66 183,78 132,59 11,16 4,34 

Nivelul mediu al 
disponibilităţilor 

lei 3434910 1827678 1093481 53,21 31,83 -1607232,75 -2341429,50 

Nr. de rotaţii pe 
an 

rotaţii 9,58 25,77 50,64 268,93 528,51 16,19 41,06 

Durata medie a 
unei rotaţii 

zile 37,57 13,97 7,11 37,18 18,92 -23,60 -30,46 

Nivelul mediu al 
datoriilor 

lei 1214528 1337476 1724214 110,12 141,97 122947,50 509685,50 

Nr. de rotaţii pe 
an 

rotaţii 27,10 35,21 32,12 129,94 118,51 8,11 5,02 

Durata medie a 
unei rotaţii 

zile 13,28 10,22 11,21 76,96 84,38 -3,06 -2,08 
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Calculul indicatorilor economico-financiari. Solvabilitatea presupune ca activităţile întrep-

rinderii, implicând consumuri de resurse financiare, trebuie să aibă acoperire în surse de finanţare 

pe termen mediu şi lung. Atunci când utilizarea resurselor materiale, umane şi monetare nu are aco-

perire durabilă în surse financiare, apare riscul de insolvabilitate. La nivelul întreprinderii, evaluarea 

solvabilităţii se face pornind de la capitalul propriu. Capitalul propriu exprimă nivelul de capitaliza-

re al întreprinderii pe seama capitalului social şi alocărilor anuale din profit la rezerve şi se calculea-

ză, în timpul exerciţiului financiar sau la sfârşitul acestuia, fie prin sumarea componentelor sale, fie 

ca diferenţă între totalul activului şi totalul datoriilor, provizioanele pentru riscuri şi cheltuieli şi ve-

niturilor din avans: 

Capitalul propriu 2009 = 167 338 597 lei 

Capitalul propriu 2010 = 166 343 699 lei 

Capitalul propriu 2011 = 168 448 698 lei 

Capitalul propriu 2012 = 156 569 115 lei 

respectiv 

Capitalul propriu 2009 = Total active – (Total datorii) = 172 196 709 – 4 858 112 = 167 

338 597 lei 

Capitalul propriu 2010 = 189 786 028 – 5 349 902 – 18 092 427 = 166 343 699 lei 

Capitalul propriu 2011 = 175 345 552 – 6 896 854 = 168 448 698 lei 

Capitalul propriu 2012 = 176 633 741 – 20064626 = 156 569 115 lei 
Cu cât capitalul propriu este mai mare, cu atât nivelul de capitalizare din surse interne al întrep-

rinderii este mai înalt, conturile de finanţare a activităţilor sunt mai mici, iar proiectele de dezvolta-

re au şanse mai mari de realizare. Valoarea zero a capitalului propriu reprezintă hotarul dintre solva-

bilitate şi insolvabilitate. Atât timp cât capitalul propriu are o valoare pozitivă, activităţile desfăşu-

rate de întreprindere au acoperire financiară din sursele proprii şi atrase. Dacă se ajunge la un capi-

tal propriu negativ, înseamnă că pierderile curente, împreună cu cele raportate din anii anteriori, au 

însumat capitalul social şi eventualele rezerve constituite în timp. În consecinţă, sursele atrase nu se 

mai regăsesc în întregime în activele întreprinderii, iar în caz de lichidare creditorii nu-şi mai pot 

recupera integral valoarea surselor avansate acesteia. Pentru măsurarea nivelului de capitaliza-

re/decapitalizare, respectiv, de solvabilitate/insolvabilitate, se foloseşte indicatorul de solvabilitate: 

Indicatorul de solvabilitate = Capitalul propriu / Total activ 

Indicatorul de solvabilitate 2009 = 
 

  
 = 97, 179 % 

Indicatorul de solvabilitate 2010 = 
   

 
 = 87,648 % 

Indicatorul de solvabilitate 2011 = 
 

 
 = 96,067 % 

Indicatorul de solvabilitate 2012 = 
  

  
 = 88,64 % 

Raportul în care se află capitalul propriu faţă de datorii se poate evalua cu ajutorul indicatorului 

de structură, care exprimă acoperirea datoriilor pe seama capitalurilor proprii: 

Indicatorul de acoperire a datoriilor = Capitalul propriu/Datorii 

Indicatorul de acoperire a datoriilor 2009 = 
 

 
 = 34,445 % 

Indicatorul de acoperire a datoriilor 2010 = 
   

 
 = 7,096 % 

Indicatorul de acoperire a datoriilor 2011 =
 

 
 = 24,424 % 

Indicatorul de acoperire a datoriilor 2012 =
  

 = 7,800 % 
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O valoare pozitivă mare a acestui indicator arată un nivel înalt de capitalizare din surse proprii, 

respectiv faptul că întreprinderea recurge la surse din afară într-o măsură mică, costurile financiare 

fiind, în consecinţă, reduse. Invers, dacă acest indicator scade şi devine negativ, are loc un proces de 

decapitalizare, o restrângere a nivelului de activitate, la capătul căreia în întreprindere nu se mai 

regăsesc sursele pe care acţionarii şi creditorii le-au avansat acesteia spre administrare. Valorile 

negative ale acestui indicator exprimă gradul în care împrumuturile luate de la diverşi creditori ai 

întreprinderii nu mai pot fi rambursate din eventuala valorificare a activelor acesteia. Analiza 

solvabilităţii întreprinderii va fi prezentată în Tabelul 5.  

Tabelul 5  

Analiza solvabilităţii întreprinderii 

Indicatorii de analiză Anul 2009 Anul 2010 Anul 2011 Anul 2012 

Indicele de solvabilitate,% 97, 179 87,648 96,067 88,64 

Indicele de acoperire, % 34,445 7,096 24,424 7,800 

Din analiza indicatorilor de solvabilitate, rezultă ca întreprinderea prezintă un nivel bun de 

capitalizare la sfârșitul fiecărui an analizat. 

Solvabilitatea reprezintă capacitatea întreprinderii de a-şi onora obligaţiile de plată la scadenţă. 

Rata solvabilităţii generale se calculează astfel: 

Rata solvabilităţii generale = Active circulante/Datorii pe termen scurt 

Când rata este unitară, există o concordanţă deplină între activele circulante şi sursele 

corespunzătoare (regula echilibrului financiar minim este îndeplinită). Când este supraunitară, 

întreprinderea deţine active circulante mai mari decât datoriile pe termen scurt şi, prin urmare, 

utilizează o parte din capitalul permanent pentru finanţarea exploatării. Dacă rata solvabilităţii 

generale este negativă, înseamnă că fondul de rulment este negativ (datoriile pe termen scurt 

neputând fi acoperite din activele circulante). Un nivel al ratei cuprins între 2 şi 2,5 reflectă o 

situaţie optimă pentru întreprindere din punctul de vedere al solvabilităţii. 

Rata solvabilităţii este echivalentă cu rata fondului de rulment: 

Rata fondului de rulment = Capital permanent/Active imobilizate 

Această rată este supraunitară când la acoperirea activelor circulante a contribuit, pe lângă 

datoriile pe termen scurt, şi capitalul permanent.  

Rata solvabilităţii parţiale se determină după relaţia: 

Rata solvabilităţii parţiale = (Active circulante – Stocuri)/Datorii pe termen scurt 

Rata solvabilităţii parţiale = ( Creanţe + Plasamente + Disponibilităţi )/Datorii pe termen scurt 

Rata solvabilităţii parţiale reflectă capacitatea întreprinderii de a-şi acoperi datoriile exigibile 

pe termen scurt din creanţe şi disponibilităţi. Situaţia optimă pentru întreprindere sub aspectul 

solvabilităţii parţiale este atunci când rata e cuprinsă între 0,8 şi 1.  

Rata solvabilităţii imediate evidenţiază capacitatea întreprinderii de a-şi onora datoriile 

exigibile imediat, folosind elementele cele mai lichide ale activului: 

Rata solvabilităţii imediate = ( Plasamente + Disponibilităţi)/Datorii pe termen scurt 

Această rată trebuie să fie mai mare decât 0,3. Însă o rată ridicată nu este o garanţie a solvabi-

lităţii, dacă celelalte active circulante au un grad redus de lichiditate. Dacă întreprinderea dispune de 

plasamente, stocuri care se pot transforma în lichidităţi în concordanţă cu exigibilitatea datoriilor 

imediate, aceasta deţine echilibrul financiar, chiar dacă rata solvabilităţii imediate este redusă.  

Pentru întreprinderea SA „Zorile”, ratele solvabilităţii au înregistrat următoarele valori pentru 

perioada analizată (Tabelul 6): 
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Tabelul 6 

Ratele solvabilităţii pentru întreprinderea SA „Zorile” 

Indicatorii 2009 2010 2011 2012 

Rata solvabilităţii generale 7,57 11,29 7,19 20,47 

Rata fondului de rulment 1,27 1,47 1,39 1,2 

Rata solvabilităţii parţiale 3,83 3,76 2,21 1,8 

Rata solvabilităţii imediate 2,83 1,37 0,63 1,75 

 

Rata solvabilităţii generale, care înregistrează valori supraunitare, semnifică existenţa unui fond 

de rulment pozitiv şi de valoare ridicată. Pe parcursul anilor 2008-2010, această rată a crescut sem-

nificativ, însă pentru ultima perioadă analizată această rată este iar în descreştere. Rata solvabilităţii 

parţiale nu se află în limitele optime, ceea ce înseamnă că întreprinderea dispune de exces de 

creanţe şi disponibilităţi pentru a-şi acoperi datoriile pe termen scurt. Ultimul indicator trebuie să 

depăşească limita de 0,3, însă pe lângă această condiţie, întreprinderea trebuie să dispună şi de 

lichiditate şi pentru toate celelalte active care nu sunt incluse în calculul dat. Deci întreprinderea SA 

„Zorile” indică o rată a solvabilităţii imediate suficient de bună, dar care prezintă o tendinţă 

negativă de creştere, care ar putea influenţa ulterior solvabilitatea generală a întreprinderii. 

Lichiditatea este proprietatea elementelor patrimoniale de a se transforma în bani. Cele mai 

utilizate rate de lichiditate sunt: a) Rata lichidităţii generale se determină prin raportarea valorii 

activelor curente la valoarea pasivelor curente: 

  Rata lichidităţii generale = Active curente/Pasive curente 

Dacă o întreprindere trece prin dificultăţi financiare, aceasta începe să-şi onoreze plăţile mai 

târziu, să acumuleze credite bancare etc. Dacă pasivele curente cresc mai rapid decât activele 

curente, rata curentă scade, ceea ce constituie semnalul apariţiei unor probleme de natură 

economico-financiară. Valoarea supraunitară a acestei rate este expresia existenţei unui fond de 

rulment care îi permite întreprinderii să facă faţă incidentelor care apar în mişcarea activelor 

circulante sau unor deteriorări ale valorii acestora. Cu cât această rată este mai mare decât 1, cu atât 

întreprinderea este pusă la adăpost de o insuficienţă a trezoreriei care ar putea fi determinată de 

rambursarea datoriilor la cererea creanţierilor. Când valoarea acestei rate este subunitară, înseamnă 

că lichidităţile sunt mai mici decât exigibilităţile potenţiale. Aceasta se datorează faptului că 

datoriile exigibile pe termen scurt nu sunt acoperite, în principiu, de activele circulante, iar fondul 

de rulment are o valoare negativă. Totuşi, valoarea subunitară a ratei nu constituie un pericol, atunci 

când stocurile se reduc treptat în scopul achitării datoriilor exigibile pe termen scurt, dar fără a 

stânjeni continuitatea producţiei. Trebuie evitată o evoluţie descendentă a lichidităţii, deoarece 

aceasta evidenţiază o activitate în declin, fapt ce determină creditorii să devină circumspecţi în ceea 

ce priveşte acordarea de noi împrumuturi. 

b) Rata lichidităţii restrânse exprimă capacitatea întreprinderii de a-şi onora datoriile pe termen 

scurt din creanţe şi disponibilităţi: 

 Rata lichidităţii restrânse = (Active curente – Stocuri)/Pasive curente 

Stocurile sunt, de obicei, cel mai puţin lichide dintre toate componentele activelor curente ale 

unei întreprinderi. De aceea, această rată poate fi considerată ca fiind un „test acid” pentru 

măsurarea capacităţii întreprinderii de a-şi onora obligaţiile pe termen scurt. 

c) Rata lichidităţii imediate, realizează corespondenţa dintre elementele cele mai lichide ale 

activului cu obligaţiile imediat exigibile ale pasivului, măsoară capacitatea întreprinderii de 

rambursare a datoriilor, utilizând disponibilităţile existente, astfel: 
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  Rata lichidităţii imediate = (Plasamente + Disponibilităţi)/Datorii imediat exigibile 

Un nivel ridicat al ratei indică o lichiditate, respectiv, o solvabilitate ridicată, dar care poate fi 

consecinţa unei utilizări mai puţin performante a resurselor disponibile. Valoarea ridicată a acestei 

rate nu constituie, în acelaşi timp, o garanţie a solvabilităţii, dacă restul activelor circulante au un 

grad redus de lichiditate. O valoare redusă a ratei lichidităţii imediate poate fi compatibilă cu 

menţinerea echilibrului financiar, dacă întreprinderea minimizează valoarea disponibilităţilor sale, 

deţinând în schimb valori de plasament, creanţe, stocuri uşor mobilizabile în concordanţă cu 

exigibilitatea datoriilor imediate. 

Rata solvabilităţii globale indică în ce măsură datoriile totale sunt acoperite de către activele 

totale ale întreprinderii (active imobilizate şi active circulante) şi se determină astfel: 

  Rata solvabilităţii globale = Active totale/Datorii totale 

Rata solvabilităţii globale exprimă securitatea de care se bucură creditorii pe termen lung şi 

scurt, precum şi marja de creditare a întreprinderii. O valoare mai mare decât 1,5 a acestei rate 

semnifică faptul că întreprinderea are capacitatea de a-şi achita obligaţiile băneşti, imediate şi 

îndepărtate, faţă de terţi. Tot aşa, o valoare situată sub acest nivel evidenţiază riscul de 

insolvabilitate pe care şi l-au asumat furnizorii de fonduri puse la dispoziţia întreprinderii. 

Pentru determinarea bonităţii întreprinderii, în cazul solicitării de credite, se determină rata 

solvabilităţii patrimoniale astfel: 

Rata solvabilităţii patrimoniale = (Capitaluri proprii/Capitaluri proprii + Credite bancare) 

În cazul în care această rată înregistrează valori mai mari de 0,5, situaţia este considerată ca 

normală, iar valoarea minimă se apreciază a fi 0,3. 

Pentru a determina lichiditatea şi solvabilitatea întreprinderii SA „Zorile”, sunt necesare date 

iniţiale în baza cărora se vor calcula ratele de solvabilitate şi lichiditate, ulterior fiind comparate cu 

limitele admisibile pentru fiecare rată în parte. 

În Tabelul 7 se prezintă calculul ratelor de lichiditate şi solvabilitate. 

Tabelul 7 

Ratele de lichiditate şi solvabilitate 

Denumirea indicatorului 2009 2010 2011 2012 

Active curente 36 766 025 60 424 142 49 619 214 46532245 

Pasive curente 4 858 112 5 349 902 6 896 854 8630223 

Stocuri 17 997 739 39 929 548 33 400 959 30960871 

Plasamente 4 869 993 12 806 853 10 863 928 9428232 

Disponibilităţi 13 739 641 7 310 710 4 373 923 5681680 

Datorii imediat exigibile 4 858 112 5 349 902 6 896 854 8630223 

Active totale 172 196 709 189 786 028 175 345 552 176633741 

Datorii totale 4 858 112 23 442 329 6 896 854 20064626 

Capital propriu 167 338 597 166 343 699 168 448 698 156569115 

Credite 0 18 092 427 0 11434403 

Rata lichidităţii generale 7,57 11,29 7,19 5,39 

Rata lichidităţii restrânse 3,86 3,83 2,35 1,80 

Rata lichidităţii imediate 3,83 3,76 2,21 1,75 

Rata solvabilităţii globale 35,45 8,10 25,42 8,80 

Rata solvabilităţii patrimoniale 1,00 0,90 1,00 0,93 

Rata lichidităţii generale prezintă o valoare supraunitară de peste 6 puncte în toţi anii analizaţi 

− este expresia existenţei unui fond de rulment care îi permite întreprinderii SA „Zorile” să facă faţă 
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incidentelor care apar în mişcarea activelor circulante sau unor deteriorări ale valorii acestora. Rata 

lichidităţii imediate are un nivel ridicat, respectiv, o solvabilitate ridicată, dar care poate fi 

consecinţa unei utilizări mai puţin performante a resurselor disponibile. Valoarea ridicată a acestei 

rate nu constituie în acelaşi timp o garanţie a solvabilităţii, dacă restul activelor circulante au un 

grad redus de lichiditate. Rata solvabilităţii globale trebuie să fie o valoare mai mare decât 1,5, ceea 

ce semnifică faptul că întreprinderea are capacitatea de a-şi achita obligaţiile băneşti, imediate şi 

îndepărtate, faţă de terţi, de fonduri puse la dispoziţia întreprinderii SA „Zorile”. Rata solvabilităţii 

patrimoniale a întreprinderii SA „Zorile” înregistrează valori mai mari de 0,5, deci situaţia este 

considerată ca normală. 

Reorganizarea întreprinderii SA „Zorile”. În condiţii de criză, întreprinderile ar trebui să se 

orienteze din timp către reorganizare pentru a evita falimentul. Reorganizarea întreprinderii se efec-

tuează la decizia fondatorilor (asociaţilor) ei. Procesul de reorganizare a întreprinderii SA „Zorile” a 

intrat în vigoare în luna martie 2013 şi constă în restructurarea activităţii în patru unităţi de business: 

1. BU Real Estate – cuprinde aria de activitate în ceea ce priveşte arenda spaţiilor pe care le 

deţine întreprinderea; 

2. BU Retail – se ocupă în principal de activitatea magazinelor de marcă „Zorile”; 

3. BU Ara – activitățile unităţii date sunt producerea în lohn pentru Germania; 

4. BU „Zorile” – cuprinde trei sfere de activitate:  

– producerea pentru Republica Moldova; 

– planificarea producerii şi comercializării externe a produselor marca „Zorile”; 

– producerea în lohn pentru clientul italian Loncar. 

Fiecare unitate de business este autonomă din toate punctele de vedere, inclusiv şi financiar. 

Toate unităţile de business au în comun unitatea administrativă, care le deserveşte. Toate patru 

unităţi de business contribuie la întreţinerea unităţii administrative în corelaţie cu numărul de 

personal din fiecare unitate de business. Reorganizarea întreprinderii a avut un impact pozitiv 

asupra resurselor umane în ceea ce priveşte motivarea (majorarea salariului). 

Concluzii. Una din primele simptome de criză în întreprindere este necorespunderea valorilor 

indicatorilor economici cu limitele normale ale acestora. Pentru a combate criza economică, trebuie 

să se ţină cont de metodele de combatere, la fel şi de cauzele ei pentru a o preveni pe viitor.  
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Analiza mediului de marketing include analiza mediului intern de marketing şi a mediului extern de 

marketing al organizaţiei. Ca instrument economic pentru efectuarea unei analize a mediului de marketing 

poate fi utilizată analiza PEST, care include studierea factorului politic, economic, socio-cultural și 
tehnologic, și, de asemenea, analiza SWOT, alternativ Matricea SWOT, care se referă la studierea punctelor 

tari, punctelor slabe, oportunităților și amenințărilor. Acest lucru poate fi întâlnit şi în domeniul 

construcţiilor industriale, inclusiv construcția de locuințe. Metodele menţionate anterior sunt unele dintre 

cele mai importante două metode utilizate de către companii în analiza mediului de marketing intern și 
extern. De asemenea, putem folosi modelul propus de autorii David Nadler și Michael Tushman, modelul 

propus de autorul Weisbord Six-Box etc. 

Cuvinte-cheie: piaţă, marketing, business, mediu de marketing, mediul intern de marketing, mediu 

extern de marketing, analiza PEST, analiza SWOT, modelul Nadler şi Tushman, modelul Weisbord, sector 

industrial, sfera construcţiilor de imobil, piaţă imobiliară, dezvoltare, evoluţie, potenţial financiar, 

profitabilitate, risc. 
  
A market environment analysis is an analysis of both the external and internal environments related to 

an organization. An economical tool for conducting a market environment analysis is the Political, 

Economic, Socio-cultural and Technological (PEST) tool, and also, Strengths, Weaknesses, Opportunities, 

and Threats (SWOT analysis, alternatively SWOT Matrix). This may be seen in the construction industrial, 

including housing construction and olso sphere of real estate construction. The named methods are some of 

the most important two methods used by companies in analyzing internal and external marketing 

environment. Also we can use David Nadler and Michael Tushman Model, Weisbord Six-Box Model, etc. 

Keywords: market, marketing, business, marketing environment, internal marketing environment, 

external marketing environment, PEST analysis, SWOT analysis, David Nadler and Michael Tushman 

Model, Weisbord Six-Box Model, industrial sector, sphere of real estate construction, real estate market, 

housing market, development, financial potential, profitability and risk.  

 

Economia statelor dezvoltate a demonstrat că firmele reprezintă motorul progresului, ele fiind 

acele elemente ale economiei care asigură necesarul pentru existenţa unei societăţi dezvoltate. 

Există două tipuri de firme: companii care ajung să obţină succes, cresc, se dezvoltă; şi al doilea tip 

– care încearcă să supravieţuiască pe o anumită piaţă.  

Obiectivele, strategiile, planurile stabilite de întreprindere și finalitatea acestora este direct sau 

indirect influențată de manifestarea factorilor mediului de marketing. De aceea, se recomandă 

identificarea și analiza sistematică a schimbărilor semnificative ale factorilor mediului de marketing 

pentru a avea posibilitatea de a prognoza impactul acestora asupra activității întreprinderii. Procesul 

de explorare a mediului de marketing poate fi realizat cu următorii pași: 

1. Primul pas este observarea continuă ce dă posibilitatea desprinderii în faza iniţială a modifi-

cărilor şi adoptării deciziilor corespunzătoare. 

2. Al doilea pas este monitorizarea ce presupune colectarea informaţiilor ce dau posibilitatea 

remarcării tendinţelor care indică oportunităţi sau primejdii. 

3. Al treilea pas este prognozarea, prin care se determină aria, viteza şi intensitatea 

modificărilor cu ajutorul tehnicilor specifice şi se elaborează scenarii. 

http://www.wisegeek.com/what-is-the-market-environment.htm
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4. Al patrulea pas este analiza posibilelor consecinţe asupra activităţii întreprinderii.  

Impactul probabil asupra organizaţiei se poate materializa în patru categorii de răspuns la 

schimbările de mediu, ce impun ca tactică: 

I. marketing activ – când schimbarea este clară şi impactul este semnificativ; 

II. planuri pentru orice eventualitate – când probabilitatea schimbării este mică, dar impactul este mare; 

III. monitorizare – când schimbări pot să apară, dar efectele nu sunt importante; 

IV. revizuire periodică – când şi posibilităţile schimbării, şi impactul sunt de mică intensitate [1]. 

Analiza mediului de marketing al întreprinderii reprezintă procesul de evaluare și interpretare a 

informației, obținută din cercetarea mediului intern și extern de marketing al întreprinderii, prin 

intermediul unor metode specifice [2, p.76]. 

Examinarea factorilor care determină succesul sau eşecul unei companii a determinat apariţia 

unor modele, metode, precum şi metodologii specifice de analiză şi diagnosticare a eficienţei 

activităţii firmei. În literatura de specialitate, sunt prezentate o serie de metode de scanare, 

cercetare, analiză a mediului de marketing, printre care, cele mai cunoscute sunt: metoda STEP 

(Social Tehnological, Economic, Political), analiza SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, 

Threats), metoda Quest (Quick Environment Scanning Technique), metoda ETOM (Environmental 

Threats and Opportunities Matrix), modelul Weisborn, modelul Nadler şi Tushman, matricea 

oportunităţilor şi ameninţărilor ca părţi componente ale analizei SWOT etc.  

Pornind de la specificul şi particularităţile companiilor din sfera construcţiilor de imobil locativ 

şi a pieţei imobiliare în ansamblu, metodele menţionate anterior pot fi aplicate cu succes şi la 

studierea mediului de marketing al acestora. 

Majoritatea metodelor de analiză a mediului de marketing al întreprinderii au la bază metode care 

permit implementarea acestora, și anume: metoda opiniei experților și metoda Delphi. Grupul de experți 

se formează din reprezentanți ai departamentelor întreprinderii, managerii de nivel mediu și de 

conducere, reprezentanții furnizorilor, partenerilor de afaceri, consumatorilor, consultanți independenți. 

Esența metodei bazate pe opinia experților constă în identificarea opiniilor experților privind 

întrebările formulate de cercetător (frecvent, prin completarea unui formular) și generalizarea 

opiniilor în scopul obținerii unei evaluări obiective. Această metodă este utilizată pe larg atât de 

către întreprinderile din domeniul construcţiilor de imobil (pentru a putea anticipa anumite 

fenomene de piaţă), cât şi a agenţiilor imobiliare, mai ales pentru a putea evalua activitatea 

companiei şi a prezenta/prognoza anumite tendinţe de dezvoltare pe viitor, apelând astfel la experţi 

imobiliari, experţi economici, evaluatori etc. 

Metoda Delphi se deosebește de metoda bazată pe opinia experților printr-o etapă 

suplimentară, care urmează după etapa de generalizare a opiniilor, și anume, etapa la care experții 

analizează rezultatele obținute, comentează și critică atât opiniile fiecăruia, cât și rezultatul comun 

în scopul concretizării acestuia. Metoda vizată este aplicată mai ales în cadrul desfăşurării meselor 

rotunde cu tematica respectivă, unde participă mai mulţi analişti și experţi în domeniu. Mesele 

rotunde cu acest generic sunt organizate de două ori pe an în cadrul expoziţiei „IMOBIL – 

MOLDOVA” Târg Specializat de Imobiliare, precum şi în direct la unele posturi de televiziune ca 

Publika, Moldova 1 etc. 

Metodele de analiză a mediului de marketing al firmei oferă rezultate eficiente doar în cazul în 

care sunt aplicate permanent, cu utilizarea aceleiași forme. Astfel se face posibil cunoașterea 

evoluției factorilor în dinamică și influenței asupra întreprinderii. În final, se poate obține un model 

de reacții ale întreprinderii la factorii mediului de marketing. Acest model poate fi numit model al 

experienței, care oferă posibilitatea creșterii calității deciziilor manageriale luate și a activității 

întreprinderii în ansamblu.  

Metoda PEST presupune analiza mediului de marketing a întreprinderii în funcție de factorii 

politic, economic, social și tehnologic. Se cunosc două variante ale metodei date. Varianta analizei 
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STEP se aplică pentru țările cu economia dezvoltată și cu stabilitate politică. În studiu prioritari sunt 

factorii social și tehnologic. Pe când varianta analizei PEST este utilizată pentru țările cu economia 

mai puțin dezvoltată sau în curs de dezvoltare și cu instabilitate politică, factorii prioritari sunt 

politic și economic.  

Metoda PEST poate fi realizată în două variante: 1) sub forma unei matrice, 2) sub forma unui 

tabel. La alegerea formei de realizare a analizei stau așa criterii ca: scopul cercetării, 

profesionalismul experților, nevoia de informații etc. 

Realizarea analizei mediului de marketing a întreprinderii prin intermediul metodei PEST sub 

forma unei matrice presupune parcurgerea următoarelor etape [2, p.84]: 

1. Identificarea obiectivului cercetării. 

2. Determinarea criteriilor de selectare a experților și alegerea experților. 

3. Elaborarea formularului de notare a rezultatelor analizei factorilor de către fiecare expert și a 

formularului analizei finale (Fig.). 

 

Factorii politici 

1 

2 

3 

4 

5 

... 

Factorii economici 

1 

2 

3 

4 

5 

... 

Factorii sociali 

1 

2 

3 

4 

5 

... 

Factorii tehnologici 

1 

2 

3 

4 

5 

... 

Fig. Matricea analizei mediului de marketing prin intermediul metodei PEST 

Sursa: [2, p.85] 

4. Completarea formularului analizei PEST de fiecare expert. Numărul și categoria factorilor 

sunt alese la discreția experților în dependență de influența acestora asupra activității întreprinderii. 

5. Completarea formularului final al analizei PEST. Formularul nu presupune o evaluare 

cantitativă a factorilor după importanță, influență etc., astfel reduce din valoarea analizei și face mai 

dificilă utilizarea rezultatelor obținute în elaborarea planului de activitate a firmei în funcție de 

factorii macromediului. 

6. Utilizarea rezultatelor finale ale analizei PEST în planificarea strategică a activității întreprinderii. 

7. Evaluarea acțiunilor planificate și realizate ca rezultat al analizei PEST, în scopul identificării 

reușitei în diminuarea influenței negative și valorificarea influenței pozitive a factorilor macromediului. 

Analiza mediului de marketing a întreprinderii prin intermediul metodei PEST sub formă de 

tabel presupune parcurgerea următoarelor etape: 

1. Identificarea obiectivului cercetării. 

2. Determinarea criteriilor de selectare a experților și alegerea experților. 

3. Elaborarea formularului de notare a rezultatelor analizei factorilor de către fiecare expert și a 

formularului analizei finale (Tab.1). 
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Tabelul 1 

Tabelul analizei mediului de marketing prin intermediul metodei PEST 
Factorii 

mediului 

 

Descrierea 

factorilor 

Amenințări/ 

oportunități 

Aprecierea 

probabilității  

manifestării 

factorului 

Aprecierea 

importanței 

factorului 

Influența 

factorului 

asupra 

firmei 

Acțiunile 

firmei 

Factorii 

politici 

 

1 

2 

3 

... 

     

Factorii 

economici 

 

1 

2 

3 

... 

     

Factorii 

sociali 

 

1 

2 

3 

... 

     

Factorii 

tehnologici 

 

1 

2 

3 

... 

     

Sursa: [2, p.86]. 

4. Completarea formularului analizei PEST de către fiecare expert. 

 Coloana 2 – conține cei mai importanți factori ai macromediului, în viziunea experților. 

 Coloana 3 – se identifică dacă factorul este o amenințare sau oportunitate pentru firmă. 

Uneori același factor poate fi privit atât ca o amenințare, cât și ca oportunitate. În acest caz, se 

analizează ambele variante. Coloana 3 se completează cu semnele „–” (amenințare) sau „+” 

(oportunitate). 

 Coloana 4 – se apreciază probabilitatea manifestării factorului. Scala aprecierilor poate fi cu 

aprecieri calitative (înaltă – medie – scăzută) sau cu aprecieri cantitative (de la 100% la 1% sau 3 

(înaltă) – 2 (medie) – 1 (scăzută)). 

 Coloana 5 – se apreciază importanța factorului pentru întreprindere. Scala aprecierilor: de la 

1– importanță minimă la 10 – importanță maximă. 

 Coloana 6 – se calculează influența factorului asupra firmei prin înmulțirea datelor din 

coloanele 4 și 5, și atribuirea semnului din coloana 3. 

 Coloana 7 – în baza analizei, experții propun acțiunile posibile ale firmei, în dependență de 

influența factorilor macromediului. 

5. Completarea formularului final al analizei PEST și formularea de specialiștii firmei a 

acțiunilor concrete pentru fiecare categorie de factori. 

6. Utilizarea rezultatelor finale ale analizei PEST în planificarea strategică a activității 

întreprinderii. 

7. Evaluarea acțiunilor planificate și realizate ca rezultat al analizei PEST, în scopul 

identificării reușitei în diminuarea influenței negative și valorificarea influenței pozitive a factorilor 

macromediului. 

O altă metodă de analiză a mediului de marketing a întreprinderii este metoda SWOT, care 

presupune identificarea punctelor forte și punctelor slabe ale întreprinderii, în raport cu 

oportunităţile şi ameninţările mediului de marketing. Analiza SWOT este, probabil, unul dintre cele 
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mai cunoscute instrumente utilizate în domeniul managementului strategic şi al marketingului 

strategic. Denumirea acestei metode corespunde cu iniţialele celor patru elemente analizate: 

Strengths (puncte forte), Weaknesses (puncte slabe), Opportunities (oportunităţi) şi Threats 

(ameninţări). 

Punctele forte reprezintă caracteristici interne ale întreprinderii care constituie sursele 

succesului și oferă posibilitatea creșterii competitivităţii acesteia. În cadrul unei întreprinderi, pot fi 

identificate mai multe atuuri, printre altele menționăm capacitățile și resursele firmei, avantajul 

competitiv, competențele personalului întreprinderii etc., o caracteristică a punctelor forte este că 

pot fi gestionate în cadrul unui plan strategic al întreprinderii. 

Punctele slabe reprezintă trăsături ale întreprinderii ce o pot face vulnerabilă la o mişcare 

strategică a concurenţilor.  

O oportunitate este o condiţie de mediu care oferă posibilităţi semnificative de îmbunătăţire a 

competitivităţii, a situaţiei organizaţiei, vizavi de concurenţii săi. 

 Invers, o ameninţare, sau un pericol potenţial, reprezintă o condiţie de mediu cu perspective 

semnificative de subminare a competitivităţii organizaţiei. 

Aplicarea metodei SWOT este facilitată de elaborarea unei liste de probleme ce trebuie 

urmărite în realizarea analizei. Această listă trebuie să conţină cu adevărat probleme strategice, 

respectiv probleme care să aibă legătură cu planurile strategice ale organizaţiei şi să ofere indicii 

pentru evaluarea planurilor [3, p.163]. 

Principalele probleme ce țin de identificarea punctelor forte, ce se recomandă a fi urmărite în 

cadrul unei analize SWOT, sunt prezentate în Tab.2. 

Tabelul 2  

Principalele probleme urmărite în cadrul unei analize SWOT 

Puncte forte Puncte slabe 

 Calificare corespunzătoare a personalului 

 Resurse financiare suficiente 

 Apreciere favorabilă din partea clienţilor 

 Deţinerea unei competenţe distinctive în 

       raport cu concurenţii 

 Strategii bine fundamentate 

 Posibilitatea producţiei de masă 

 Costuri reduse 

 Calitatea managementului 

 Experienţă în domeniu 

 Posedarea unor brevete de invenţii care 

       oferă organizaţiei un avantaj competitiv 

 Campanii de publicitate eficiente şi de calitate 

 Capacitatea de a crea noi produse şi tehnologii 

 Tehnologii superioare 

 Viteză de reacţie decizională la schimbările din mediu 

 Cultură de organizaţie adecvată strategiei 

 Deţinerea unei poziţii de lider sau de vârf pe piaţă 

 Orientare strategică neclară 

 Echipamente învechite 

 Rentabilitate scăzută 

 Incompetenţă profesională şi lipsa 

       aptitudinilor manageriale la nivelul conducerii 

 Probleme operaţionale interne 

 Eşecuri în activitatea de cercetare-dezvoltare 

 Renume slab pe piaţă 

 Deteriorarea continuă a poziţiei competitive 

 Vulnerabilitate la presiunile concurenţei 

 Menţinerea unui nomenclator inadecvat de 

       produse/servicii (prea larg sau prea îngust) 

 Concentrare asupra problemelor curente în 

defavoarea celor de perspectivă 

 Reţea de distribuţie ineficientă 

 Costuri mai mari decât ale concurenţilor 

 Incapacitatea finanţării schimbărilor strategice 

 Calitatea necorespunzătoare a marketingului 

Oportunităţi externe Ameninţări externe 

 Formarea de noi pieţe sau segmente de piaţă 

 Posibilităţi de lărgire a gamei de produse pentru a 

satisface nevoile în creştere ale clienţilor 

 Posibilităţi de diversificare prin realizarea unor 

produse complementare 

 Posibilităţi de integrare pe verticală, de încheiere 

a unor alianţe strategice, a unor acorduri avan-

 Apariţia pe piaţă a unor concurenţi cu costuri mai 

reduse 

 Extinderea pe piaţă a produselor de substituţie 

 Dezvoltarea lentă a pieţei 

 Modificări nefavorabile ale cursului de schimb 

valutar, a politicilor comerciale şi vamale 

 Adoptarea unor reglementari legislative cu carac-
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tajoase 

 Depăşirea barierelor în calea pătrunderii pe pieţe 

externe atractive 

 Manifestarea unor tendinţe de stagnare sau regres 

la organizaţiile concurente 

 Dezvoltarea rapidă a pieţei 

ter restrictiv sau cu impact nefavorabil 

 Vulnerabilitatea la crize economice şi la ciclul 

afacerilor 

 Recesiune economică la nivel naţional sau 

internaţional  

 Schimbări ale nevoilor sau gusturilor 

consumatorilor 

 Putere tranzacţională în creştere a clienţilor şi 

furnizorilor 

 Modificări demografice 

Sursa: [2, p. 164] 

 

Metoda SWOT poate fi aplicată atât pentru a analiza situația întreprinderii în ansamblu, cât și la 

nivelul departamentelor întreprinderii (departamentul de producţie, departamentul de marketing, 

departamentul finanțe, contabilitate, departamentul cercetare-dezvoltare, departamentul resurse 

umane etc.), ceea ce ar permite formularea unor concluzii mai profunde și luarea deciziilor viabile. 

Metoda SWOT permite efectuarea unei analize complexe a situaţiei actuale a întreprinderii şi a 

perspectivelor sale de dezvoltare pentru toate activităţile desfăşurate de întreprindere. 

Aplicarea analizei SWOT este facilitată, dacă se foloseşte o listă de probleme care trebuie 

urmărite în cadrul analizei şi ale căror răspunsuri sunt relevante pentru evaluarea situaţiei de fapt a 

mediului şi a firmei. Este recomandabil ca problemele urmărite în ceea ce priveşte punctele forte, 

punctele slabe, oportunităţile şi ameninţările să aibă o anvergură necesară pentru a fi cu adevărat 

probleme strategice, să aibă legătură cu planurile strategice şi să ofere indicii semnificative pentru 

evaluarea judiciozităţii acestora şi, la nevoie, pentru reconsiderarea lor. O parte din principalele 

probleme de urmărit în cadrul analizei SWOT sunt prezentate în continuare, ele pot fi folosite drept 

referinţă la efectuarea unei analize, dar pot şi este preferabil să fie completate cu alte probleme 

specifice firmei în cauză. 

Informația obținută prin intermediul metodei SWOT are un pronunțat caracter calitativ. De 

menționat că rezultatele studiilor pot fi cuantificate şi prelucrate cu ajutorul metodelor statistice de 

cercetare. Analiza SWOT dă ocazia să se identifice măsurile oportune pentru înlăturarea/diminuarea 

punctelor slabe (ierarhizarea lor ca priorităţi) şi elimină, în mare măsură, surprinderea în cazul 

ameninţărilor. 

În continuare, este prezentat un model de aplicare a metodei de analiză a mediului, a 

competitivităţii şi a firmei – analiza SWOT, pe baza unei companii din sfera constructoare de 

imobil locativ.  

Analiza SWOT a unei întreprinderi cu o poziție concurențială puternică  

sau de lider pe piața construcţiilor de imobil locativ 

Puncte forte: 

1. 100% din acţiunile firmei sunt deţinute de conducerea întreprinderii. 

2. Societatea beneficiază de un management modern. 

3. Prin tehnologiile şi aparatura modernă cu care este dotată, societatea are posibilitatea 

urmăririi eficiente a calităţii produselor, aceasta fiind o preocupare constantă. 

4. Colectivul de specialişti de toate nivelele: ingineri, maiştri, muncitori, constructori etc. este 

alcătuit, în special, din persoane înalt calificate, cu cunoştinţe teoretice şi practice în domeniu 

(dispune de câteva echipe de meşteri, ceea ce facilitează activitatea concomitent a mai multor 

obiecte/blocuri şi, respectiv, în mai multe sectoare şi regiuni). 

5. Specialişti de înaltă calificare, cu experienţă bogată în domeniul construcţiilor şi recons-

trucţiilor şi cu un spectru larg de specializare, asigură calitatea construcţiilor de la idee până la cheie. 
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6. Societatea nu se confruntă cu conservatorismul, cu stereotipia sau plafonarea profesională. 

7. Societatea prin calitatea produselor sale şi preţurile atractive ale acestora (în conformitate cu 

calitatea imobilului construit şi, respectiv, beneficiile pe care le obţine clientul, unele servicii 

suplimentare etc.), situându-se printre primii actori ai pieţei imobiliare din Republica Moldova. 

8. Existenţa unui sistem bine organizat şi eficace de planificare strategică. 

9. Viteza de reacţie decizională la modificările produse în mediul intern sau extern. 

10. Posibilitatea de a practica economia de scară. 

11. Existenţa unei imagini favorabile despre firmă. 

12. Promovarea eficientă prin derularea sistematică a spoturilor publicitare la posturile TV, 

existenţa paginii personale a companiei, broşurilor, pliantelor sau ziarelor. 

13. Întreprinderea, împreună cu colectivul său, satisface orice cerinţă de pe piaţă, 

desfăşurându-şi activitatea în mai multe zone ale ţării. 

14. Întreprinderea este înzestrată cu toate maşinile, mecanismele şi produsele auxiliare 

necesare. 

15. Asigurarea calităţii lucrărilor executate şi sporirea nivelului de competitivitate pe piaţa 

construcţiilor se află în permanenţă în atenţia întreprinderii şi se manifestă prin conformarea 

lucrărilor executate, normelor şi standardelor europene în domeniul construcţiilor, adaptându-le la 

sistemele noi de asigurare a calităţii. 

16. Abilitatea de a anticipa cererea şi de a oferi calitate stabilă va permite companiei să se 

dezvolte dinamic în continuare. 

Puncte slabe:  

1. Preţul mai înalt, în comparaţie cu unii concurenţi locali, – în marea majoritate, purtătorii 

cererii pe piaţa imobiliară (cumpărătorii de imobile) – analizează ofertele şi compania în ansamblu 

doar din perspectiva preţului, şi nu a complexităţii şi diversităţii acesteia, astfel preţul ca element 

aparte ar putea uneori să fie perceput ca unul înalt. 

2. Existenţa unor dezavantaje competitive. 

3. Finisări întârziate (uneori) ale obiectelor din anumite motive justificabile (de exemplu, din 

cauza calamităţilor naturale – ploi torenţiale, ierni prea lungi etc.), pentru care compania îşi asumă 

responsabilitatea cu minim pierderi pentru client, incluzând în contract şi această clauză şi, 

respectiv, toate măsurile de contracarare a fenomenului. 

4. Clienţii nu cunosc avantajele propuse de companie, deşi sunt destul de informaţi, din simplul 

motiv că sunt dezorientaţi de multitudinea de informaţii parvenite de la firmele mici apărute pe piaţă. 

5. Poziţionare slabă pe segmentul de piaţă. 

6. Risipă de bani şi resurse uneori. 

7. Activitate mai scăzută (uneori inexistentă) în anotimpul rece. 

8. Preţuri ridicate la loturile de pământ. 

9. Societatea are posibilitatea extinderii nomenclatorului de produse prin propunerea diverselor 

tipuri de proiecte pentru apartamente, diverse proiecte de blocuri, planificări, construirea în diverse 

regiuni etc. 

10. Vulnerabilitatea la presiunile concurenţei. 

11. Lipsa progresului în crearea formelor de cooperare şi integrare. 

12. Acumularea articolelor nevândabile şi deficitul celor vândabile din cauza insuficienţei 

mijloacelor financiare ale cumpărătorilor potenţiali (majoritatea optează pentru apartamente de 

suprafaţă mică, ceea ce face ca apartamentele cu suprafaţă mai mare de 65-70 m² să mai rămână în 

aşteptarea cumpărătorilor). 

Oportunităţi: 

1. Existenţa unui potenţial suficient de cadre pentru creşterea calităţii de pregătire a 

personalului tehnico-ingineresc şi de cadre muncitoreşti calificate pentru industrie. 
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2. Posibilitatea creşterii ponderii ramurilor tehnologic avansate în urma intensificării 

procesului transferului de tehnologii şi inovare. 

3. Existenţa potenţialului suficient pentru creşterea productivităţii muncii, a volumelor şi 

eficienţei producţiei în baza implementării tehnologiilor avansate. 

4. Posibilitatea obţinerii unor materii prime din ţară. 

5. Are posibilitatea de a se menţine printre liderii de piaţă zonali şi chiar naţionali, datorită 

imaginii pe care şi-a creat-o de-a lungul anilor. 

6. Pornind de la oportunitatea anterioară, mai are posibilitatea de a colabora cu unele instituţii 

(de învăţământ, judecătoreşti etc.), în scopul beneficierii de spaţii pentru construcţii gratuite în 

schimbul unui număr anumit de locuinţe. 

7. Existenţa cererii de noi produse şi/sau servicii pe pieţele existente sau pe pieţe noi. 

Ameninţări: 

1. Vulnerabilitate la fluctuaţiile mediului de afaceri. 

2. Adoptarea unor reglementări legislative sau normative restrictive cu impact nefavorabil. 

3. Intrarea într-o nouă perioadă de recesiune economică la nivel naţional sau internaţional. 

4. Schimbări demografice nefavorabile. 

5. Schimbări ale nevoilor, gusturilor sau preferinţelor clienţilor. 

6. Creştere mai lentă, stagnare sau chiar recesiune a pieţei. 

7. Intrarea unor noi competitori pe piaţă şi presiunea crescândă a acestora. 

8. Continuarea procesului de migraţie peste hotare a tinerilor şi cadrelor de muncitori calificaţi. 

9. Fluctuaţiile monedei naţionale faţă de moneda EURO şi/sau DOLAR. 

10. Realizarea politicii de consolidare a valutei naţionale, fapt care va conduce la scăderea 

competitivităţii la preţ a producţiei importate şi exportate. 

11. Emanciparea consumatorului. 

12. Ritmuri scăzute de trecere la metode moderne de management corporativ şi de 

implementare a sistemelor de management al calităţii. 

13. Insuficienţa resurselor pentru realizarea unei politici agresive de transfer de tehnologii şi 

inovaţii. 

14. Criza economică în care s-a aflat Republica Moldova şi a cărei urmări încă se mai resimt, a 

influenţat negativ puterea de cumpărare a populaţiei şi nivelul investiţiilor în imobil. 

15. Puterea crescândă de negociere a furnizorilor şi/sau a clienţilor. 

Un alt model care poate fi utilizat şi pentru analiza mediului de marketing a întreprinderii este 

modelul Nadler şi Tushman, acesta fiind un model de diagnosticare a organizaţiei. Modelul de 

analiză organizaţională propus de Nadler şi Tushman permite diagnosticarea organizaţiei şi 

intervenţia asupra comportamentului acesteia. Conform modelului menționat, identificăm patru 

componente de bază ale companiei: scopul (misiunea şi sarcinile), indivizii (membrii/angajaţii), 

organizarea formală şi organizarea informală. Gruparea componentelor organizaţiei în schema 

generală a acesteia („intrări”, „procese de transformare”, „ieşiri”) face cu putinţă elaborarea unui 

model de diagnostic organizaţional, în interiorul căruia toate cele patru componente ale organizaţiei 

se află în corelaţii reciproce. Modelul este ilustrativ pentru încercările teoretice de analiză 

organizaţională. Acest model poate fi utilizat la analiza mediului de marketing al întreprinderilor 

din sfera construcţiilor de imobil, întrucât oferă o putere exploratorie sporită pentru organizaţiile cu 

scop lucrativ, ofertante de servicii, modelul propus având două finalităţi: face posibilă 

diagnosticarea organizaţiei şi, totodată, permite un mod sistematic de intervenţie asupra 

comportamentului organizaţiei. 

O altă posibilitate de analiză a mediului o reprezintă aplicarea modelului Weisborn, care, de 

asemenea, reprezintă un model de diagnostic al întreprinderii. Conform acestui model, se presupune 

că analiza de diagnostic a companiei trebuie să ţină cont de influenţa variabilelor exogene ale 
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companiei (factorii macromediuluii de marketing al firmei), pe care Weisborn le evidenţiază într-un 

model sub formă de „intrări”, însă pentru o reuşită pe măsură, este necesar de corelat aceste 

„intrări” cu elementele caracteristice ale organizaţiei, ca: programe de activitate, strategiile 

companiei, sistemul de recompense, mecanismele utilizate în procesele organizaţionale, precum şi 

relaţiile pe care le-a stabilit în cadrul întreprinderii şi cu alte companii. Pornind de la aceeaşi idee că 

companiile în domeniul construcţiilor de imobil sunt puternic influenţate de factorii mediului de 

marketing al acesteia şi, în mare parte, de cei ai mediului extern (micromediul şi macromediul de 

marketing), cu certitudine putem să afirmăm că şi acest model poate fi aplicat de companiile din 

domeniu pentru a-şi analiza mediul de marketing. 

În concluzie, putem lesne afirma, dacă întreprinderea cunoaște cum să gestioneze resursele 

disponibile, atunci va ști cum să beneficieze de oportunităţile oferite de mediu și să transforme 

oportunităţile potenţiale în oportunităţi reale. Aşadar, pentru întreprindere este foarte important să 

evalueze oportunităţile oferite de mediu în corespundere cu resursele disponibile și factorii mediului 

de marketing al acesteia. Aici şi apare nemăsurata importanţă de utilizare a metodelor şi modelelor 

de analiză a mediului de marketing al întreprinderii, prin aplicarea cărora şi va ajunge compania la 

obiectivele propuse şi rezultatele scontate. 
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Oamenii de știință învaţă să pună în schimbare tehnica în context european şi global. Inovarea şi 

noile tehnologii sunt recunoscute ca un factor fundamental al creşterii economice în ţările deja dezvoltate 

şi cele în curs de dezvoltare. Activitatea inovatoare este o sursă valoroasă de productivitate şi de locuri de 

muncă, precum şi un catalizator pentru noi soluţii de a răspunde nevoilor sociale şi problemelor ca 

răspuns la marile crize financiare şi economice globale. Într-o astfel de situaţie este posibil să se utilizeze 

o politică bine concepută pentru a sprijini introducerea de tehnologii, modernizarea industriilor înapoiate 

şi crearea de noi surse de creştere economică bazată pe inovare. 

Cuvinte-cheie: dezvoltare inovatoare, întreprinderi mici şi mijlocii, strategia de dezvoltare a 

întreprinderilor. 

 

Scientists learn to put technical change în a European and global context. Innovation and new 

technology are recognized as a fundamental driver of economic growth in already developed and still 

developing countries. Innovative activity is a valuable source of productivity and jobs, as well as a 

catalyst for new solutions to address the social needs and problems. in response to the global financial 

and economic crisis mills of the Eastern Partnership are looking for possible ways to restore the economy. 

în such a situation is possible to use a well-designed policy measures to support the introduction of 

technology, the modernization of backward industries and the creation of new sources of innovation-based 

growth. 

Keywords: innovative development, small and medium-sized enterprises, the development strategy of 

enterprises. 

 

Crearea UE a condus la creşterea taliei pieței unice europene, dar şi a întreprinderilor în cea 

mai mare parte a sectoarelor. În primul rând, creşterea a avut loc în sectoarele care erau foarte 

legate de cheltuielile publice – energie, telecomunicaţii, material de transport, fapt ce a stat la 

originea randamentelor crescătoare de scară, scăderea costurilor de producţie, reducerea preţurilor 

la efectul de consum şi un surplus al consumatorilor. Concurenţa dintre întreprinderile ţărilor 

membre s-a intensificat, ceea ce a dus la lichidarea unor monopoluri în anumite sectoare şi 

diminuarea oligopolurilor în altele. Paralel cu efectul de consum, a apărut şi un efect de producţie 

prin sporirea competitivităţii produselor europene şi astfel întărirea puterii de concurenţă a 

producătorilor europeni în afara PUE. În condiţiile create de PUE, fiecare stat membru caută să se 

specializeze în producţia şi activităţile pentru care avantajele comparative sunt cele mai mari. 

Fenomenul de diviziune a muncii poate fi completat şi cu un efect de cooperare între 

întreprinderile europene şi introducerea mărcii „Made in Europe’’. 

În economiile moderne, concurenţa în afara preţului constituie un fenomen foarte raspândit, 

care relevă capacitatea întreprinderilor de a inova. Capacitatea de inovare este cu atât mai mare cu 

cât întreprinderile au capacităţi. Determinanţii inovării sunt multipli: dezvoltarea noilor metode 

de producţie sau de organizare a muncii, intensificarea concurenţei, efectul de piaţă. 
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Fig. Cheltuieli interne brute de C-D (cercetare-dezvoltare). Procent din PIB 

Sursa: cercetările autorilor. 

Cercetarea a fost multă vreme rudă săracă a Comunităţilor Europene. Tratatele fondatoare nu 

au prevăzut o politică veritabilă comună de Cercetare-Dezvoltare şi Tehnologie. Sentimentul 

pierderii competitivităţii industriei europene în faţa concurenţilor americani şi japonezi a fost 

elementul esenţial al unei conștientizări târzii a ceea ce înseamnă cercetarea. Un Comitet 

European al Cercetării şi Dezvoltării s-a întrunit prima dată în 1973, iar începând cu anii ’80, 

Uniunea elaborează o Politică Comună de Cercetare-Dezvoltare Tehnologică (CDT). Europa, spre 

deosebire de alte centre de putere, suferă de dispersarea şi fragmentarea activităţii de cercetare 

ştiinţifică, organizată cel mai frecvent fără eforturi de coordonare. Prin formula utilizată în 

documentele UE, „libera circulaţie a cercetătorilor, cunoştinţelor, tehnologiilor”, trebuie să 

realizeze o adevărată Piaţa Internă a Cercetării, şi nu exodul de peste Ocean. În acest sens, din 

1984, Uniunea elaborează şi pune în aplicare succesiv Programe-cadru, prin care fixează 

priorităţile şi marile orientări, alocând şi resursele financiare necesare acestor obiective. Al 7 -lea 

Program-cadru pentru perioada 2007-2013 a fost lansat şi viza susţinerea celor patru obiective 

majore ale politicii de cercetare europene: cooperarea transnaţională sub forma de proiect în 

colaborare; inovarea – dezvoltarea cercetărilor exploratorii; formarea şi asigurarea personalului de 

cercetare; asigurarea infrastructurii de cercetare. 



 

ANALELE ŞTIINŢIFICE ISSN 1857-4858 

75 

În nivel absolut, Europa se situează pe locul al II-lea în lume, în ceea ce priveşte cheltuielile 

de cercetare, în urma SUA, dar în faţa Japoniei. În prezent, UE consacră 1,9% din PIB (credite 

publice şi private, activităţi civile şi militare) pentru CDT, SUA consacră 2,8% şi Japonia 3%. 

Cercetătorii nu reprezintă decât 2,5% din forţa de muncă a întreprinderilor din Europa, faţă de 

6,7% în SUA şi 6% în Japonia. Acest decalaj este departe de a se reduce. Balanţa comercială 

pentru produsele de înaltă tehnologie este deficitară în raport cu celelalte centre de putere: SUA şi 

Japonia cu aproximativ 20 mld. euro de mai bine de 10 ani. Creditele publice în PIB-ul european 

pentru CDT au o pondere mult mai ridicată decât în celelalte centre de putere (SUA, Japonia), 

unde aceste credite sunt în proporţie mai redusă. În Japonia 75% din surse sunt date de 

întreprinderi. În SUA procentajul finanţării publice a CDT este comparabil cu cel din Europa din 

motive militare. Pe ţări, ponderea finanţării CDT este: Suedia – 3,8% din PIB; Finlanda – 3,2% 

din PIB; Germania – 2,5%; Franţa – 2,2%; Belgia – 2%; Regatul Unit – 1,9%, Olanda – 1,9%, 

aproape de media europeană, Italia – 1%, Spania – 0,9%, Portugalia – 0,8%, iar în Grecia pro-

centul este şi mai redus. 

Uniunea Europeană realizează deja o cooperare transeuropeană a cercetării atât pe plan 

fundamental, cât şi aplicativ. Cercetarea fundamentală exprimă lucrările experimentale sau 

teoretice întreprinse în principal în vederea obţinerii de cunoştinţe noi. Dacă ele nu vizează 

obiective comerciale specifice, acestea se pot găsi şi în domeniile de interes pentru firme şi alte 

societăţi antreprenoriale. Cercetarea aplicativă reprezintă achiziţia de noi cunoştinţe pentru 

obiective determinate. Cercetarea pentru dezvoltare reprezintă lucrări vizând lansarea în fabricaţie 

de noi produse sau procedee. Ele privesc crearea, experimentarea şi perfecţionarea prototipurilor, 

încercările, introducerea (construirea) de staţii/instalaţii pilot. Cercetarea fundamentală este o 

necesitate. Nu există cercetare aplicativă fără cercetare fundamentală. Cercetarea aplicativă fără 

cercetare fundamentală nu are orizont.  

Paradoxul european constă în incapacitatea Europei de a transforma bunele rezultate ale 

cercetării în succese comerciale [1]. Cauza acestui paradox se găseşte în bazele programelor CDT, 

în sensul că programele comunitare de cercetare tind spre două obiective opuse: primul obiectiv 

fiind de a lichida subdezvoltarea cercetării europene, iar al doilea – de a se situa în top – sperând că 

va atinge acelaşi nivel de excelenţă ca cel din SUA. Programele europene de CDT trebuie să fie 

aşezate pe o nouă bază care să răspundă necesităţilor actuale. Realizarea Spaţiului European al 

Cercetării (ERA) în 2000 a fost apreciată de către Consiliul Europei drept o condiţie necesară 

menţinerii competitivităţii europene şi îndeplinirii obiectivelor Strategiei de la Lisabona. Consiliul 

European de la Barcelona din martie 2002 a fixat 3% din PIB pentru 2010 nivelul cheltuielilor 

pentru cercetare în UE. Banca Europeană pentru Investiţii (BEI) a lansat Programul „Iniţiativa 

Inovaţia 2000” pentru a sprijini Strategia de la Lisabona. Mai mult de 300 de operaţiuni, interesând 

totalitatea ţărilor membre, au fost finanţate prin intermediul împrumuturilor BEI, în suma de 17 

mld. euro şi numai în trei ani.  

O evaluare a dimensiunilor economiei cunoaşterii arată o rămânere în urmă a Europei faţă de 

celelalte centre de putere. Astfel, raportul diplome de învăţământ superior la populaţia activă este 

în Europa de 23%, în SUA de 37% şi de 36% în Japonia. Comisia realizează frecvent rapoarte 

despre rămânerea în urmă a Europei în domeniul economiei şi societăţii cunoaşterii. Uşoara 

recuperare care a avut loc la sfârşitul anilor 1990 nu este suficientă pentru a absorbi decalajul de 

aici în 2013, în indicatorii urmăriţi arată slăbiciunea sistemului de educaţie şi de formare 

european. 

În timp ce UE suferă de o criză a identităţii şi de o imagine adesea negativă în rândul 

populaţiei, anchetele de opinie indică asupra faptului că tinerii cu vârsta cuprinsă între 15 şi 25 de 

ani sunt printre cei mai entuziasmaţi cu privire la Proiectul european. În strânsă relaţie cu 

oportunităţile de mobilitate geografică, de a învăţa limbi străine, de a cunoaşte şi a afla despre noi 
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culturi, tinerele generaţii sunt mult mai adaptate să construiască şi să menţină cetăţenia europeană 

care de abia a început să se dezvolte. 

Analiza tendinţelor mondiale şi a poziţionărilor europene arată pertinenţa unei adaptări a 

politicii industriale, mai ales pentru a generaliza gustul culturii antreprenoriale şi a asumării de 

riscuri, şi pentru a stimula emergenţa unor întreprinderi inovatoare şi doritoare de a cuceri piaţa 

mondială. Dezindustrializarea stă la baza unui anumit declin economic al Europei – pierderea 

locurilor de muncă, dispariţia instrumentelor tehnice de muncă de savoir-faire tehnologice. 

Dezindustrializarea apare ca o orientare spre economia de servicii ţinând cont de concurenţa ţărilor 

cu costuri reduse. De asemenea, ea apare ca o direcţie de dezvoltare fără structură productivă. 

Dezindustrializarea şi delocalizarea pot produce modificări structurale importante în economia 

europeană în condiţiile neglijării în continuare a unei structuri industriale capabile să menţină 

independenţa tehnologică şi atractivitatea economică a Europei. 

Printre competenţele şi mecanismele cerute pentru abordarea mondializării în cele mai bune 

condiţii este nevoie: 

– Să se revalorizeze competenţele tehnologice şi să se asigure recalificarea pe întreaga durată 

a vieţii profesionale a indivizilor; aceasta se poate realiza prin stabilirea de grile pe tipuri şi niveluri 

de competenţe, ce permit realizarea de sisteme de acreditare, pentru formarea şcolară şi universitară 

de bază şi pentru formările complementare şi continue.  

– Să se accentueze cunoaşterea folosirii tehnologiilor societăţii informaţionale; iniţiativele 

care vizează introducerea tehnologiilor informaţionale şi a Internetului în scolile din Europa trebuie 

neapărat să fie urmate. 

– Virtual, la distanţă, dacă este necesar, cu mai multă autonomie, creativitate şi angajament 

din partea individului, şi cu o abordare mai puţin ierarhică din partea organizaţiilor. 

– Să se insufle cultura organizaţională. Proximitatea şi exemplele de antreprenori de succes 

influenţează atitudinile culturale şi incită atitudini de luare de risc la nivelul proaspeţilor absolvenţi. 

– Să se dezvolte reţele care să asocieze industria şi universităţile, pentru lărgirea capacităţii 

întreprinderilor de a absorbi transferurile de tehnologii. 

– Să se amelioreze randamentul şi resursele alocate cercetării. 

– Să se încurajeze capitalul cu risc şi să se valorizeze rezultatele cercetării comunitare. 

– Să se asigure un mai bun sistem de protecţie a proprietăţii intelectuale. 

După ce secole istoria a fost tratată doar ca un sistem naţional, a sosit timpul pentru a construi o 

viziune colectivă europeană. Acelaşi lucru este valabil pentru literatură şi pentru alte ştiinţe 

socioumane. Generalizarea învăţământului în limba străină şi instaurarea „săptămânilor europene” 

în scoli trebuie să favorizeze o înţelegere mai mult europeană decât naţională a învăţământului, cu 

condiţia ca profesorii şi alţi educatori să fie formaţi în această direcţie. Construcţia Spaţiului Civic 

este mai mult legată de iniţiative concrete decât printr-un învăţământ pur teoretic. Iniţierea în scoli, 

de la cea mai fragedă vârstă, a ideii de conştiinţă europeană are o mare eficacitate şi este mai 

realistă decât orice alte formule utilizate de instituţiile publice.  

Metode de studiere a comportamentului consumatorului 

Studierea comportamentului consumatorului, fiind o problemă pe cât de necesară, pe atât de 

complexă şi greu de efectuat, constituie o preocupare permanentă în cercetarea contemporană din 

domeniul marketingului. Cercetările efectuate, în acest sens, au dus la elaborarea unui complex de 

instrumente şi mijloace inspirate din psihologia individuală şi socială, indispensabile efectuării unor 

astfel de studii. Unii savanţi (Demetrescu) relevă că majoritatea acestor instrumente şi mijloace se 

bazează pe metode de investigare psihică introspective, dar nu lipsesc nici metodele întemeiate pe 

observaţii exterioare [2], fapt care ne determină să procedăm la o prima grupare a metodelor de 

cercetare şi a metodelor de cercetare a comportamentului consumatorului în metode directe şi 



 

ANALELE ŞTIINŢIFICE ISSN 1857-4858 

77 

metode indirecte. Luând ca bază de plecare această clasificare şi ţinând seama de modul concret de 

culegere şi prelucrare a datelor, se poate face o a doua clasificare a datelor, o a doua clasificare a 

metodelor de cercetare a comportamentului consumatorului, evidenţiind observarea, experimen-

tarea şi sondajul statistic. 

După P.L. Dubois şi A.Jolibert, există diverse forme de observare, cum ar fi: controlul, depis-

tarea, analiza conţinutului, observarea mecanică şi observarea individuală [3]. Acestea sunt utilizate 

însă cu frecvenţă diferită şi pentru diverse obiective. Astfel, depistarea comportamentului trecut, 

este foarte rar întâlnită, având un anumit grad de indecenţă datorită neavertizării prealabile a 

subiectului cercetat, necesitând un personal specializat şi destul de numeros, putând fi practicată 

doar în anumite medii sociale. Mai des utilizat este controlul. El presupune examinarea diverselor 

documente şi inventare şi îşi găsește aplicaţie îndeosebi în domeniul detectării existenţei tendinţelor 

în vânzările unei zone geografice, ale unui magazin etc., dar şi pentru a şti dacă un produs este sau 

nu de referinţă în cadrul unui magazin. Analiza conţinutului constă în studierea comunicării 

concurenţei şi analiza poziţiei sale în raport cu acesta. 

În 2010, statistici privind ştiinţa, tehnologia şi inovarea au fost recunoscute de către Comisie ca 

fiind strâns legate de activităţile strategice ale Uniunii Europene. Indicatorii de inovare au devenit 

elemente-cheie pentru monitorizarea obiectivelor iniţiativei Uniunii inovării şi ale Spaţiului 

European de Cercetare (ERA), în funcţie de diferitele priorităţi Europa 2020. 

Strategia „Europa 2020” stabileşte o viziune a economiei sociale de piaţă din Europa pentru 

secolul XXI şi păstrează un anumit C-D de intensitate de 3% din PIB, ca unul dintre cele cinci 

obiective majore pentru UE până în 2020. La 17 iulie 2012, Comisia a adoptat Comunicarea sa 

intitulată „Un parteneriat mai puternic pentru excelenţă şi creştere în Parteneriatul Spaţiului 

european de cercetare”, SEC este un domeniu de cercetare unificat, deschis către lume, bazat pe 

piaţa internă, în care cercetătorii, cunoştinţele ştiinţifice şi tehnologiile să circule liber. 

Măsurile cuprinse în comunicare trebuie să fie puse în aplicare de către statele membre ale UE, 

Comisia şi organizaţiile de cercetare pentru a asigura finalizarea ERA până în 2014, aşa cum a fost 

solicitat de către Consiliul European. 

Europa are nevoie de o politică spaţială eficace, care să permită Uniunii Europene să ocupe o 

poziţie de prim rang la nivel mondial în anumite domenii de politici strategice. Spaţiul poate furniza 

instrumentele necesare care să răspundă numeroaselor provocări cu care se confruntă societatea în 

secolul al XXI-lea: pentru a face mai bine faţă provocărilor, Europa trebuie să-şi asume un rol de 

conducere. 

Sistemele spaţiale şi tehnologiile aerospaţiale fac parte integrantă din viaţa de zi cu zi a tuturor 

cetăţenilor şi întreprinderilor europene. De la telecomunicaţii – la televiziune, previziunile 

meteorologice, – la sistemele financiare internaţionale, majoritatea serviciilor-cheie, pe care 

societatea noastră contemporană le consideră drept un bun al său, depind de spaţiu pentru a 

funcţiona în mod corespunzător. 

Activităţile de cercetare şi dezvoltare sunt coordonate în cadrul general al politicii spaţiale 

europene şi completează eforturile statelor membre, precum şi a altor actori-cheie, dintre care 

Agenţia spaţială europeană. 

În viitor, spaţiul va ocupa un loc şi mai important şi va oferi noi oportunităţi întreprinderilor, 

precum şi servicii pentru cetăţeni. Sistemele îmbunătăţite de poziţionare şi cronometraj, cât şi o 

supraveghere mondială a mediului vor permite întreprinderilor inovatoare să prospere prin 

propunerea de servicii noi. Spaţiul joacă, de asemenea, un rol primordial în ceea ce priveşte 

problemele de mediu, securitate şi schimbarea climei. 

Europa deţine o importantă industrie aerospaţială de vârf, care răspunde într-o mare măsură, 

cerinţelor comerciale mondiale în termene de construcţie şi lansare a sateliţilor, precum şi de 

servicii conexe. Industria europeană s-a dovedit deosebit de competitivă pe o piaţă dificilă. 
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Sistemele spaţiale reprezintă, în mod evident, active strategice cu caracter independent şi 

capacitate de a asuma responsabilităţi la nivel mondial. În vederea maximizării beneficiilor şi 

oportunităţilor de care poate profita Europa de azi şi de mâine, este important ca Uniunea 

Europeană să posede o strategie activă şi coordonată, precum şi o politică spaţială cuprinzătoare. 

Comisia Europeană a prezentat astăzi un pachet de măsuri pentru stimularea cercetării, inovării 

şi a competitivităţii în Europa. Comisarul Máire Geoghegan-Quinn a anunţat lansarea Programului 

Orizont 2020 pentru investiţii în cercetare şi inovare, cu un buget de 80 mld. EUR. Comisarul 

Androulla Vassiliou a prezentat o Agendă strategică de inovare pentru Institutul European de 

Inovare şi Tehnologie (EIT), care va primi fonduri de 2,8 mld. în cadrul acestui program. În paralel, 

vicepreşedintele Antonio Tajani a anunţat un program complementar nou, destinat să stimuleze 

competitivitatea şi inovarea la nivelul IMM-urilor, cu un buget suplimentar de 2,5 mld. Programele 

de finanţare se vor derula în perioada 2014-2020. 

Cu ocazia prezentării programului Orizont 2020, Máire Geoghegan-Quinn, comisarul pentru 

cercetare, inovare şi ştiinţă, a declarat: „Într-un context economic care a suferit schimbări 

dramatice, avem nevoie de o nouă viziune pentru cercetarea şi inovarea europeană. Orizont 2020 

stimulează în mod direct economia şi asigură baza noastră ştiinţifică şi tehnologică, precum şi 

competitivitatea industriei pentru viitor, preconizând o societate mai inteligentă, mai durabilă şi 

mai incluzivă.” Orizont 2020 reuneşte pentru prima dată în cadrul unui program unic toate 

fondurile UE destinate cercetării şi inovării, concentrându-se mai mult ca niciodată asupra 

transformării descoperirilor ştiinţifice în produse şi servicii inovatoare care oferă oportunităţi de 

afaceri şi îmbunătăţesc viaţa oamenilor. În acelaşi timp, programul reduce drastic birocraţia, 

simplificând normele şi procedurile pentru a atrage mai mulţi cercetători de vârf şi o gamă mai 

largă de întreprinderi inovatoare. Programul Orizont 2020 va orienta fondurile către trei obiective 

principale. Pentru sprijinirea poziţiei UE ca lider mondial în domeniul ştiinţei se alocă un buget 

de 24,6 mld., care include o creştere cu 77% a fondurilor alocate Consiliului European pentru 

Cercetare (CEC) pentru succesele obţinute. Pentru contribuţia la asigurarea primatului industrial 

în domeniul inovării, se alocă un buget de 17,9 mld. EUR care include o investiţie majoră de 13,7 

mld. EUR în tehnologii cheie, precum şi un acces sporit la capital şi sprijin pentru IMM-uri. În 

sfârşit, se vor aloca fonduri de 31,7 mld. EUR pentru abordarea principalelor preocupări comune 

tuturor europenilor, împărţite în şase teme-cheie: sănătatea, schimbările demografice şi 

bunăstarea; securitatea alimentară, agricultura durabilă cercetarea în domeniul marin şi maritim şi 

bioeconomia; sursele de energie sigure, ecologice şi eficiente; mijloacele de transport inteligente, 

ecologice şi integrate; combaterea schimbărilor climatice, utilizarea eficientă a resurselor şi 

materiile prime, precum şi societăţile sigure, inovatoare şi incluzive. Orizont  2020 este un pilon 

esenţial al iniţiativei emblematice „O Uniune a inovării”, a strategiei Europa 2020, care vizează 

creşterea competitivităţii Europei la nivel global. Uniunea Europeană este un lider mondial în 

ceea ce priveşte numeroase tehnologii, însă se confruntă cu o concurenţă tot mai acerbă atât din 

partea puterilor tradiţionale, cât şi din partea economiilor emergente. Propunerea Comisiei 

urmează să fie discutată de către Consiliu şi Parlamentul European, în vederea adoptării sale până 

la sfârşitul anului 2013. Finanţarea oferită de programul Orizont 2020 va fi mai uşor accesibilă, 

datorită faptului că acest program are o structură mai simplă şi prevede un singur set de norme şi 

mai puţină birocraţie. Orizont 2020 va însemna: simplificarea considerabilă a rambursării prin 

introducerea unei rate forfetare unice pentru costurile indirecte şi a numai două rate de finanţare – 

pentru cercetare şi, respectiv, pentru activităţi de piaţă, un punct unic de acces pentru participanţi, 

mai puţine formalităţi administrative în pregătirea propunerilor şi renunţarea la toate controalele 

şi auditurile inutile. Un obiectiv-cheie este reducerea cu 100 de zile, în medie, a intervalului de 

timp dintre solicitarea unui grant şi primirea finanţării, ceea ce înseamnă că proiectele pot fi 

iniţiate mai devreme. 
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Comisia va depune eforturi majore pentru ca programul să devină accesibil mai multor 

participanţi din întreaga Europă, prin explorarea eventualelor sinergii cu fondurile alocate în 

cadrul politicii de coeziune a UE. Orizont 2020 va identifica potenţiale centre de excelenţă în 

regiunile cu performanţe slabe şi le va oferi acestora consiliere şi sprijin în materie de politică, în 

timp ce fondurile structurale ale UE pot fi utilizate pentru modernizarea infrastructurii şi a 

echipamentelor. Se vor aloca fonduri de 3,5 mld. EUR pentru diversificarea şi extinderea utilizării 

unor instrumente financiare care să faciliteze atragerea de împrumuturi de la instituţiile financiare 

din sectorul privat. Acestea s-au dovedit a fi extrem de eficiente în ceea ce priveşte stimularea 

investiţiilor private în inovare, care determină în mod direct creşterea economică şi crearea de 

locuri de muncă. Întreprinderile mici şi mijlocii (IMM-urile) vor beneficia de aproximativ 8,6 

mld. EUR, ceea ce reprezintă o recunoaştere a importanţei rolului lor în procesul de inovare. 

Orizont 2020 va investi aproximativ 6 mld. EUR în dezvoltarea capacităţilor industriale europene 

din domeniul tehnologiilor generice esenţiale (TGE). Printre acestea se numără: fotonica, 

microelectronica şi nanoelectronica, nanotehnologiile, materialele avansate, sistemele avansate de 

fabricaţie şi de prelucrare şi biotehnologia. Dezvoltarea acestor tehnologii necesită o abordare 

multidisciplinară, bazată pe o utilizare intensivă a cunoştinţelor şi a capitalului. În temeiul 

propunerii Comisiei, se vor aloca 5,75 mld. EUR (+21%). Acţiunilor Marie Curie, care, de la 

lansarea lor în 1996, au contribuit la formarea, mobilitatea şi dezvoltarea competenţelor a peste 

50 000 de cercetători. Parte integrantă din programul Orizont 2020, EIT va juca un rol important 

prin reunirea celor mai bune instituţii de învăţământ superior, centre de cercetare şi întreprinderi 

pentru a crea antreprenorii de mâine şi pentru a garanta că „triunghiul cunoaşterii” europene se 

ridică la nivelul celor mai bune din lume. Comisia a decis să intensifice semnificativ sprijinul 

acordat EIT, propunând un buget de 2,8 mld. EUR pentru perioada 2014-2020 (faţă de cele 309 

mil. EUR alocate de la lansarea sa în 2008). EIT se bazează pe conceptul inovator de platforme 

transfrontaliere de parteneriat public-privat, denumite Comunităţi de cunoaştere şi inovare (CCI). 

La cele trei CCI existente, axate pe domeniul energiei durabile (CCI InnoEnergy), al schimbărilor 

climatice (CCI Climate) şi al societăţii informaţiei şi comunicaţiilor (EIT ICT Labs), se vor 

adăuga şase CCI noi în perioada 2014-2020. Fondurile alocate Consiliului European pentru 

Cercetare (CEC) vor creşte cu 77 %, ajungând la 13,2 mld. EUR. CEC îi sprijină pe cei mai 

talentaţi şi mai creativi oameni de ştiinţă să realizeze în Europa cercetări inovatoare de cea mai 

înaltă calitate, în cadrul unui program care este recunoscut şi respectat pe plan internaţional. De 

asemenea, programul Orizont 2020 va continua promovarea cooperării internaţionale, pentru a 

consolida excelenţa şi atractivitatea UE în domeniul cercetării, pentru găsi soluţii comune la 

provocările globale şi pentru a sprijini politicile externe ale UE. Centrul Comun de Cercetare 

(JRC), serviciul ştiinţific intern al Comisiei Europene vor continua să acorde sprijin ştiinţific şi 

tehnic pentru elaborarea politicilor UE în toate domeniile, de la mediu, agricultură şi pescuit până 

la nanotehnologie şi siguranţă energetică. Orizont 2020 va fi completat cu măsuri suplimentare 

vizând definitivarea, până în 2014, a Spaţiului European de Cercetare, care reprezintă o piaţă 

unică autentică pentru cunoaştere, cercetare şi inovare. 

La nivelul zonei euro, datoria celor 17 state membre a crescut la peste 8.500 mld. EUR, 

echivalentul a circa 90% din PIB, peste nivelul convenit de liderii europeni în cadrul aşa -

numitului „pact fiscal”, tratat menit să ducă la temperarea crizei datoriilor suverane. Pactul fiscal 

prevede o serie de măsuri de limitare a deficitului bugetar structural la cel mult 0,5% din PIB şi a 

datoriei publice la maximum 60% din PIB. Datele publicate de Statistica europeană arată că doar 

cinci state, respectiv, Finlanda, Estonia, Slovacia, Luxemburg şi Slovenia, respectau la nivelul 

lunii septembrie 2012 prevederile pactului fiscal. România se numără printre puţinele state 
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nonmembre care au decis să adere la tratatul de guvernanţă fiscală. Guvernul a aprobat la sfârşitul 

lunii februarie 2012 regulile de disciplină bugetară convenite de liderii europeni.  

Referinţe: 

1. COHEN, E., LORENZI, Jean-Herve. L’Union Europeene en fiches. 

2. DEMETRESCU, M.C. Marketing. Ed. a III-a. Lugoj: Fundaţia Europeană Dragan, 1991, p.53. 

3. DUBOIS, P.L., JOLIBERT, A. Marketing: Teorie şi practică. Cluj-Napoca: Universitatea de 

Ştiinţe Agricole, 1992, p.56. 

  



 

ANALELE ŞTIINŢIFICE ISSN 1857-4858 

81 
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În articol este examinat impactul creării acordului comercial TAFTA (Transatlantic Free Trade Area) 

în lume şi pentru Republica Moldova. În luna iunie a anului curent, vor începe tratativele, iar spre finele 

anului 2014, se planifică semnarea acordului comercial între UE şi SUA. Oamenii de afaceri americani şi 

cei europeni, în linii generale salută ideea creării TAFTA. Reprezentanţii Camerei de Comerţ a SUA au 

remarcat că începerea negocierilor comerciale oferă perspective mari pentru creşterea economică 

transatlantică şi pentru parteneriatul investiţional. 

Cuvinte-cheie: acord comercial, impactul creării TAFTA, creşterea economică transatlantică, partene-

riat investiţional. 

 

Dans l’article on examine impact sur la creation de l’accord commercial TAFTA dans le monde et pour 

la Républic Moldova. Dans le juin de cette année vont comméncer des négociations entre EU et les États-

Unis et déja à la fin de l’année 2014 la signature de l’accord commercial et attendue. Les hommes d’affaires 

américains et européens accueillent favorablement l’idée de la création de TAFTA. Les représentants du 

Palais du commerce americain ont noté que le début des négociations offre des perspectives de croissance 

économique transatlantique et pour lé parteneriat de l’investissement. 

Les mots-clef: TAFTA – acord commercial, la creation de TAFTA, l’impact sur la création de TAFTA, 

croissance économique transatlantique, le parteneriat de l’investissement. 

 

În ţările Uniunii Europene şi în SUA se intensifică agitaţia în jurul creării zonei transatlantice a 

comerţului liber (Translantic Free Irade Area – TAFTA). După tratativele dificile cu privire la 

bugetul UE pe o perioadă de 7 ani, liderii Uniunii Europene la Summit-ul din Bruxelles de la 8 

februarie au susţinut unanim ideea unui pact comercial cu America. Deja peste 4 zile în adresarea 

anuală către Congresul SUA preşedintele Barak Obama a anunţat despre începutul realizării 

TAFTA. Participanţii şi-au înaintat deja propunerile. În luna iunie a anului curent, vor începe 

tratativele, iar spre finele anului 2014 se planifică încheierea acordului comercial. 

Desfăşurarea impetuoasă a evenimentelor în jurul acestei iniţiative oferă temei de a crede că 

intenţiile părţilor contractante depăşesc limitele unei simple anulări a taxelor vamale la importul 

mărfurilor. Ele merg mai departe de intenţia adâncirii cooperării economice între ţări. Ideea a fost 

confirmată recent de fostul ambasador al SUA în UE Boiden Grey, care a comparat posibila 

încheiere a acordului TAFTA cu crearea „NATO de natură economică”. 

Acest argument este prezent indirect şi în raportul grupului comun de lucru la nivel înalt 

(http://www.ustr.gov/about-us/press-office/reports-and-publications/2013/), care conţine evaluările 

perspectivelor viitorului acord, precum şi recomandările pentru implementarea lui. În document se 

specifică că „partea preponderentă a membrilor NATO intră în componenţa UE.  

Prezenţa militară a Americii în Europa, alături de reducerea avuţiei şi a influenţei altor ţări, 

îndeamnă cooperarea economică transatlantică la menţinerea acestui parteneriat pentru o perioadă 

îndelungată”. Diferiţi experţi apreciază divers atât însăşi ideea creării zonei transatlantice a 

comerţului liber, cât şi consecinţele probabile ale ei pentru economia mondială. Oamenii de afaceri 

americani şi cei europeni în principiu salută ideea creării TAFTA. Mai mult decât atât, unul dintre 

cei mai activi promovatori ai acestei idei a fost Camera de Comerţ a SUA în Europa. Imediat după 

adresarea preşedintelui către congres, în comunicatul său reprezentanţii Camerei de Comerţ a SUA 

au remarcat că începerea tratativelor comerciale oferă perspective mari pentru creşterea economică 

transatlantică şi pentru parteneriatul investiţional. „Salutăm iniţierea tratativelor şi suntem convinşi 

http://www.ustr.gov/about-us/press-office/reports-and-publications/2013/
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că acordul va contribui la întărirea continuă a celei mai integrate artere comerciale din lume. 

Crearea zonei transatlantice a comerţului liber trebuie să ducă la lichidarea tarifelor şi a altor bariere 

în schimbul de mărfuri, la liberalizarea comerţului cu servicii, la extinderea şi protejarea 

investiţiilor, la deschiderea pieţelor achiziţiilor de stat, la stimularea proceselor inovaţionale şi la 

creşterea securităţii proprietăţii intelectuale, la dezvoltarea pieţelor de capital etc. Ţinând cont de 

proporţiile considerabile ale relaţiilor comerciale şi de alt gen dintre SUA şi UE, chiar şi o creştere 

nesemnificativă va aduce beneficii economiilor acestor ţări” – se menţionează în relatări. 

Deja au fost efectuate şi unele estimări. Conform lor, creşterea anuală a comerţului bilateral va 

constitui câte 150 mld. dolari pentru fiecare din părţi, iar creşterea PIB-ului – 250 mld. dolari. 

Ratificarea TAFTA va permite a crea anual câte 500 mii locuri de muncă suplimentare. 

În principal, acordul este chemat să sporească competitivitatea globală a SUA şi a UE, să ofere 

posibilităţi noi pentru extinderea corporaţiilor transnaţionale (TNC), să ofere noi stimulente pentru 

cooperarea şi procesele investiţionale. 

Pentru prima oară ţările au pomenit despre posibilitatea unui acord transatlantic în sfera 

comerţului încă în anul 1995. Însă din cauza reformării organizaţiei GATT în Organizaţia Mondială 

a Comerţului, ideea a fost considerată prea anticipată. Eşecul real al tratativelor în cadrul OMC de 

liberalizare continuă a comerţului mondial, care au fost iniţiate încă în 2011 în Doha şi care nu s-au 

finalizat nici până acum, au impus SUA şi UE să accelereze crearea unui acord comercial. La 

aceasta a contribuit criza economică mondială şi problemele interne ale celor două mari economii 

ale lumii (dacă UE să fie examinată în calitate de entitate economică). Lor le revine circa jumătate 

din comerţul mondial, ele intervin în calitate de pieţe principale de mărfuri. Însă în Washington şi în 

Bruxelles nu pot să nu observe creşterea puterii economice a Chinei şi a altor ţări, ce fac parte din 

BRIC, precum şi creşterea dinamică a fluxului de mărfuri în ţările asiatice, ceea ce stimulează şi 

transferul centrelor de influenţă asupra regulilor comerciale. În caz că SUA şi UE nu vor întreprinde 

acţiuni comune, rolul lor în administrarea proceselor comerciale globale poate să se reducă con-

siderabil. Se presupune că în sfera anulării tarifelor, ţările nu vor avea divergenţe considerabile. Cu 

atât mai mult că taxele de baraj ale comerţului nu sunt atât de mari (în medie constituie circa 3%). 

Un efect mai considerabil şi de lungă durată se aşteaptă de la unificarea standardelor tehnice şi a 

regulilor concurenţiale, care acţionează, fiind valabile în Europa şi SUA conform opiniei experţilor 

Centrului European al politicii economice internaţionale (ECIPE), noilor standarde şi reguli comune 

în viitor vor servi ca temelie pentru crearea unei generaţii noi de acorduri economice şi comerciale în 

lumea întreagă, cu alte cuvinte, americanii şi europenii văd în TAFTA o alternativă a OMC. 

După cum consideră mulţi dintre experţi, anume în acest segment pot fi mai mult complicate 

tratativele. Deosebit de dificile sunt discuţiile referitor la problemele agrare. Doar runda de la Doha 

a tratativelor în cadrul OMC s-a blocat anume din cauza divergenţelor în privinţa subvenţiilor 

pentru agricultură (în principal, din cauza poziţiei SUA ), precum şi din cauza atitudinii faţă de 

produsele genetic modificate. Până în anul trecut, în arbitrajul OMC din Geneva se pare că lunar 

erau examinate litigii comerciale între UE şi SUA în privinţa diverselor mărfuri. În prezent, s-a 

decis formarea unei pieţe comune, care se supune aceloraşi reguli. Însă ţinând cont de faptul cum 

americanii până acum îşi protejau piaţa internă a serviciilor de europeni, cum UE se împotrivea cu 

înverşunare invaziei produselor genetic modificate de pe piaţa americană, ce „război” exasperat au 

dus între ele Boeing şi Airbus (şi alţi concurenţi), dificultăţi în calea negociatorilor pot interveni mai 

multe. Ţările vecine ale UE care încă nu fac parte din piaţa comună sunt şi ele cu ochii pe TAFTA.  

Pentru ele noile realităţi economice de pe continent pot deveni atât o provocare suplimentară 

pentru economia naţională, cât şi pot să creeze noi oportunităţi în dezvoltare. În Republica 

Moldova, nu toţi îşi închipuie clar cum să reacţioneze la acordul transatlantic. Directorul executiv al 

Asociaţiei investitorilor străini Dinu Armaşu consideră că procesele de globalizare sunt inevitabile 

şi numai altfel ele trebuie interpretate. „Aceasta îi abordează întotdeauna pe toţi participanţii la 
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relaţiile internaţionale. De aceea noi nu trebuie să încercăm să ne izolăm de noile realităţi, dar să 

analizăm minuţios evenimentele, ce se desfăşoară, şi să luăm decizii, care reflectă adecvat 

posibilităţile şi interesele noastre. Concluzia principală, care poate fi trasă din crearea TAFTA, este 

inevitabilitatea proceselor de integrare în structurile economice cele mai importante.  

Dacă asemenea structură ca UE şi SUA au ajuns la conştientizarea necesităţii reunirii 

eforturilor şi a refuzului de la unele drepturi, atunci ţărilor mai mici asemenea ca Republica 

Moldova, aceasta cu atât mai mult este necesar”, – a remarcat Armaşu. 

Directorul general al întreprinderii „Lactalis-Alba” Roman Cretceac a menţionat că pentru 

businessul UE şi SUA crearea unei zone libere de comerţ este un avantaj incontestabil. „Lichidarea 

barierelor de prisos şi deschiderea pieţelor – aceasta este pozitiv totdeauna pentru business”. 

Deosebit de mari perspective are agricultura. Dacă e să ne referim la RM, pentru consumatorii 

noştri situaţia poate fi favorabilă. În ţară se vor ivi mai multe bunuri de calitate, mai înaltă şi mai 

accesibilă după preţ. Pentru producători, concurenţa va deveni mai acerbă. Vor rezista cei mai com-

petitivi şi mai puternici. Pentru companiile transnaţionale, la care ne atribuim şi noi, o asemenea si-

tuaţie este convenabilă, noi obţinem avantaje suplimentare. Concurenţa reprezintă un stimulent 

pentru dezvoltare. Este de dorit ca companiile moldoveneşti să se extindă şi să devină mai 

competitive. 

Directorul Agenţiei securităţii alimentare Gheorghi Gaberi a menţionat că Republica Moldova 

urmează să analizeze minuţios consecinţele probabile ale încheierii acordului TAFTA de influenţă 

asupra economiei naţionale. „Orice acorduri similare sunt demne de atenţie sporită, în special dacă 

este vorba de asemenea ţări, cărora le revine circa jumătate din comerţul mondial, – a declarat dnul 

Gaberi, – din păcate, noi nu ne-am determinat până la capăt în privinţa riscurilor acordului referitor 

la liber schimb cu UE. Este cert că accesul liber al mărfurilor din SUA pe piaţa europeană va 

influenţa puternic fluxurile de mărfuri din Europa. Trebuie să evaluăm în ce mod aceasta se va 

reflecta asupra consumatorilor şi producătorilor. Este necesar să fim pregătiţi de o concurenţă mai 

dură atât pe piaţa internă, cât şi pe cea europeană. Probabil, vor apărea oferte, oportunităţi noi în 

atragerea investiţiilor în economia naţională, în special, din partea companiilor din SUA.” 
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AUDITUL INTERN – O FUNCŢIE CARE ADUCE PLUSVALOARE  

Tatiana FONDOS 

Universitatea de Stat din Moldova 

 
The mission of the internal auditor is to perform an activity providing objective and independent 

assurance and advice on evaluating the effectiveness of financial management and internal control systems 

and provide recommendations contribute to adding value. The role of internal audit services to assist 

management in evaluating and improving the processes of governance, control and risk management 

designed to achieve the institution's objectives and appropriate risk management. 

 

Pornind de la aceste experienţe, activitatea de audit intern este relativ nouă, date semnificative 

privind organizarea şi desfăşurarea profesiei de auditor intern fiind înregistrate în anul 1941, când a 

apărut Institutul Internaţional al Auditorilor Interni (IIA – Institute of Internal Auditors) în Statele 

Unite ale Americii. Cu această ocazie, s-a observat necesitatea dezvoltării acestei profesii, cele mai 

multe păreri degajând încredere în viitorul profesiei, managerii având nevoie de rezultatele muncii 

auditorilor interni. 

Un pas important s-a realizat în Franța, când în anul 1960 s-a înființat Institutul Francez al 

Auditorilor şi Consultanţilor Interni (IFACI), ulterior cele mai importante contribuţii la evoluţia 

auditului intern fiind aduse de şcoala şi practica franceză în domeniu. Evident că IFACI este 

afiliat la IIA, care, la rândul său, are peste 85.000 de specialişti în mai mult de 120 de ţări din 

întreaga lume. 

IFACI a contribuit, nu numai în Franța, la modul de înțelegere a rolului şi locului auditului 

intern, precum şi la poziţionarea funcţiei de audit intern în cadrul oricărei entităţi. 

Acest lucru s-a observat şi prin faptul că auditorii interni au început să fie specialişti cu 

experiență, depăşind în majoritate vârsta de 30 de ani, sporind gradul de încredere în rapoartele 

acestora. În acelaşi timp, a crescut diversitatea pregătirilor profesionale, a profilurilor, a atragerii de 

experţi datorită evoluţiei funcţiei şi a competenţei profesioniştilor. 

Totodată, economia reală a impus renunţarea înțelesului auditului intern legat numai de funcţia 

financiar-contabilă şi creşterea acoperirii acestuia prin ataşarea funcţiei de audit intern la direcţia 

generală a unei entităţi. Auditul intern este subordonat conducătorilor entităţilor devenind un 

instrument puternic de depistare a riscurilor din organizaţiile în care funcționează. 

Pe plan mondial, auditul intern cunoaşte şi alte grupări ale organismelor naţionale, de multe ori, 

apelându-se la criterii geografice sau de limbă, cum ar fi Confederaţia Europeană a Institutelor de 

Audit Intern şi Uniunea francofonă a Auditului Intern. 

Evoluţia funcţiei de audit intern a avut ca rezultat pozitiv mai multe revizuiri în anii 1981, 1991 

şi 1995, ultima care a intrat în vigoare la 1 ianuarie 2002 constituind o revizuire totală a tot ceea ce 

se obţinuse în domeniul profesiei până la acea dată, iar preocupările de revizuire continuă tocmai 

datorită complexităţii activităţii [1]. 

Misiunea auditorului intern este de a realiza o activitate obiectivă şi independentă, oferind 

servicii de asigurare şi consultanţă privind evaluarea eficacităţii sistemului de management 

financiar şi control intern al entităţii şi oferirea recomandărilor, contribuind la adăugarea unui plus 

de valoare. Rolul serviciului audit intern este de a asista managementul în evaluarea şi îmbunătăţi-

rea proceselor de guvernare, control şi management al riscurilor, menite să asigure atingerea obiec-

tivelor instituţiei şi gestionarea adecvată a riscurilor. 

Auditorul intern are acces la toate activităţile instituţiei pentru a evalua dacă sistemul de 

management al riscurilor, control intern şi guvernare, sunt adecvate şi funcţionează într-un mod 

care asigură: 
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a) realizarea obiectivelor entităţii; 

b) identificarea, evaluarea, gestionarea, monitorizarea şi controlul corespunzător al riscurilor; 

c) interacţiunea adecvată cu/între managerii din cadrul entităţii;  

d)  corectitudinea, siguranţa şi oportunitatea informaţiilor; 

e)  conformitatea activităţii angajaţilor cu politicile, procedurile, regulamentele instituţiei şi 

directivele conducerii; 

f)  economicitatea, eficienţa şi siguranţa resurselor; 

g) realizarea programelor, planurilor şi obiectivelor; 

h)  perfecţionarea sistemului de management financiar şi control al entităţii. 

Auditorul intern raportează direct managerului entităţii, care cooperează cu auditorul şi asigură 

activitatea eficientă a auditului intern prin oferirea din partea entităţii şi a personalului acesteia a 

informaţiei, resurselor, explicaţiilor necesare şi, în caz de necesitate, asistenţei specialiştilor din 

cadrul, sau din afara entităţii. Auditorul intern este organizat funcţional şi organizaţional 

independent, nefiind supus oricăror imixtiuni din partea personalului entităţii în care activează, cât 

şi a managerului, la determinarea obiectivelor auditate, stabilirea scopului, în realizarea misiunilor 

de audit şi la comunicarea rezultatelor acesteia [2].  

Atribuţiile auditorului intern sunt: 

a) elaborează şi înaintează spre aprobare managerului general proiectele Cartei de audit intern; 

b) auditorul intern organizează activitatea sa pentru implementarea planului anual de audit 

intern aprobat;  

c) elaborează rapoarte privind rezultatele misiunilor de audit, le prezintă managerului general, 

precum şi oferă recomandări; 

d) informează trimestrial, anual şi la solicitare managerul general privind rezultatele activităţii 

de audit; 

e) informează conducerea entităţii despre cele mai recente tendinţe şi practici de succes în 

domeniul auditului intern şi propune măsuri de aliniere la acestea; 

f) stabileşte obiectivele misiunii de audit intern de comun acord cu managerul entităţii şi 

determină aria de aplicabilitate a acesteia; 

g) revizuieşte şi aprobă programul de lucru al misiunii de audit intern; 

h) instituie un mecanism de urmărire a implementării recomandărilor; 

i) stabileşte reguli privind protejarea şi păstrarea dosarelor misiunilor de audit intern, cât şi 

transmiterea acestora către utilizatorii interni şi externi; 

j) efectuează misiuni de audit intern pentru evaluarea sistemului de management financiar şi 

control al unităţii auditate şi aplică tehnicile necesare pentru a atinge obiectivele misiunii de audit;  

k) monitorizează implementarea recomandărilor de către conducătorul unităţii auditate; 

l) informează, printr-o scrisoare de sesizare, managerul general despre suspiciunile privind 

fraudele; 

m)  elaborează rapoarte de audit intern şi le prezintă spre examinare managerului general al entităţii; 

n) comunică şi convine cu conducătorul unităţii auditate asupra constatărilor şi recomandărilor 

de audit; 

o) solicită întocmirea de către unităţile auditate a planului de acţiuni privind implementarea 

recomandărilor; 

p) se expune privind încadrarea în activitatea de audit intern a angajaţilor, care dispun de 

cunoştinţe, aptitudini şi experienţe în domeniu. 

Principiile activităţii de audit intern sunt: 

a) independenţă; 

b) integritate; 

c) obiectivitate; 
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d) competenţă profesională; 

e) confidenţialitate; 

f) respectarea standardelor profesionale. 

Misiunea auditorului conturează scopul primordial al activităţii de audit intern care prevede 

următoarele tipuri de audit: 

a) auditul de sistem, care examinează sistemul de management financiar şi control pentru a 

evalua eficienţa funcţionării acestuia; 

b) auditul de conformitate, care verifică respectarea cadrului normativ, a politicilor şi a 

procedurilor aplicate şi, după caz, necesitatea îmbunătăţirii procedurilor de control intern utilizate 

pentru a asigura respectarea legislaţiei; 

c) auditul financiar, care evaluează funcţionarea adecvată şi eficientă a procedurilor de control 

intern aferente sistemelor financiare; 

d) auditul performanţei, care examinează utilizarea resurselor în cadrul unui program, funcţii, 

operaţiuni sau sistem de management pentru a determina dacă resursele sunt utilizate în cel mai 

economic, eficient şi eficace mod pentru îndeplinirea obiectivelor entităţii publice; 

e) auditul tehnologiilor informaţionale, care examinează eficacitatea managementului financiar 

şi controlului sistemelor informaţionale [3]. 

Organizarea activităţii de audit intern include următoarele etape: 

a) planificarea strategică şi anuală; 

b) realizarea misiunii de audit intern; 

c) raportarea; 

d) supravegherea implementării recomandărilor. 

Auditorul intern este în drept: 

a) să dispună de acces liber la bunuri, persoane, informaţii pe care le consideră importante 

pentru atingerea scopului misiunii şi în vederea realizării obiectivelor misiunii de audit intern; 

b) să obţină asistenţa necesară din partea personalului entităţii auditate, precum şi servicii 

specializate din cadrul sau din afara entităţii auditate; 

c)  auditul tehnologiilor informaţionale, care examinează eficacitatea managementului 

financiar şi controlului sistemelor informaţionale. 

Auditorul intern nu are dreptul:  

1) să realizeze sarcini operaţionale ale entităţii, cum ar fi: avizarea angajamentelor, aprobarea 

tranzacţiilor şi a operaţiunilor contabile sau elaborarea procedurilor de control intern etc.;  

2) să dirijeze activităţile oricărui angajat al instituţiei publice, cu excepţia cazurilor în care 

aceştia au fost numiţi în echipele de audit pentru a asista sau consulta auditorul intern; 

3) să efectueze inspecţii (revizii) financiare; 

4) să investigheze fraude.  

Auditorul intern colaborează cu auditorii externi pentru a se asigura că aceștia sunt informaţi 

adecvat despre activitatea realizată de către unitatea de audit intern [4]. 
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CE ESTE TURISMUL ECOLOGIC? 

Tatiana FONDOS 

Universitatea de Stat din Moldova  

 
Ecotourism incorporates various activities both in nature but may also include cultural activities having 

an important educational component is a chance to learn respect for nature and culture. Another 

characteristic of ecotourism is reaping the benefits for the local community. This means hiring locally, 

sourcing local products, local involvement in decision making and organizing travel. 

 

Odată cu intrarea în mileniul trei, devenim tot mai conștienți de complexitatea, fragilitatea și 

valoarea inestimabilă a planetei noastre. În același timp, turismul tinde să devină o expresie tot mai 

populară a acestei conștiințe. Datorită evoluției transporturilor și tehnologiei informației, tot mai 

multe zone îndepărtate au devenit accesibile, fapt ce a contribuit la o ascensiune rapidă a turismului 

în arii naturale. Drept urmare, este tot mai evident că dezvoltarea turismului în arii naturale 

sensibile, în absența unui management corespunzător, poate prezenta o amenințare pentru 

integritatea ecosistemelor și a comunităților locale. Un număr tot mai mare de vizitatori în zone 

fragile din punct de vedere ecologic poate duce la o degradare puternică a mediului. De asemenea, 

comunitățile locale și cultura indigenă pot fi influențate negativ de afluxul crescut de vizitatori 

străini cu un stil de viață modern. În plus, schimbările climatice, instabilitatea economică și 

condițiile politico-sociale pot face din turism o afacere riscantă, mai ales în zonele puternic 

dependente de această activitate economică. Constatăm că ascensiunea turismului creează 

numeroase oportunități atât pentru conservare, cât și pentru bunăstarea comunităților locale. Ca 

răspuns la interesul crescut pentru cunoașterea naturii, dar și la semnalele de alarmă venite din cele 

mai îndepărtate colțuri ale lumii, s-a conturat treptat o nouă etică a călătoriei numită ecoturism [1].  

Ecoturismul este o formă specifică practicată pe spaţii virgine şi culturale tradiţionale, care tind 

să devină areale de protecţie a naturii şi valorilor umane perene, care să contribuie substanţial la 

evoluţia comunităţilor locale având la bază următoarele principii: 

– minimizarea impactului asupra mediului înconjurător şi populaţiei locale; 

– educarea turiştilor în spiritul conservării; 

– creşterea conștientizării şi respectului pentru mediu şi cultură; 

– oferirea de experienţe pozitive atât pentru vizitatori, cât şi pentru regiunea gazdă; 

– oferirea de beneficii financiare directe pentru populaţia locală şi participarea reală a acesteia; 

– creşterea sensibilităţii turiştilor faţă de climatul politic, ambiental, social din ţara gazdă.  

Ecoturismul a apărut ca o manifestare practică, aplicativă pe tot spaţiul planetar pentru a ma-

terializa prevederile înscrise în Convenţia de la Paris cu privire la protecţia patrimoniului universal 

natural şi cultural, emanație a conferinţei mondiale a UNESCO (1972), primul document care rea-

lizează o reconciliere a celor două elemente ale mediului înconjurător: naturală şi culturală [2]. 

O strategie pentru acest tip de turism care protejează resursele turistice a fost elaborată de către 

Secretariatul Naţional de Turism din Mexic, în colaborare cu Alianţa Mondială pentru Natură, care 

promovează ideea creării unui echilibru între natură şi turism având următoarele segmente: 

 zonele unde se practică ecoturismul trebuie să fie considerate de interes continental sau 

mondial, să facă parte din patrimoniul turistic al planetei şi aici să fie respectate cu o rigoare 

deosebită teritoriile cu stiluri de viață tradiţionale ale populaţiilor locale; 

 prin ecoturism se încearcă minimalizarea efectelor negative asupra mediului local şi natural, 

ca şi asupra populaţiei locale; 

 ecoturismul trebuie să contribuie la gestionarea spaţiilor protejate şi să amelioreze relaţiile 

dintre comunităţile locale şi personale, abilitate să gestioneze aceste spaţii protejate; 
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 această formă de turism trebuie să furnizeze avantaje economice şi sociale locuitorilor 

zonelor turistice şi să asigure participarea lor în luarea deciziilor în ceea ce privește genul şi 

volumul activităţilor turistice şi care trebuie astfel autorizate; 
 noul turism poate să favorizeze o interacţiune autentică între populaţia de primire şi turişti, 

ca şi un interes real pentru o dezvoltare durabilă şi protecţia zonelor naturale, atât în țările 
receptoare, cât şi în cele emitente de turişti; 

 prin ecosistem se încearcă lărgirea spectrului de activităţi economice tradiţionale (agricul-
tura, creşterea animalelor, pescuit), fără a le marginaliza sau înlocui, pentru ca economia locală să 
nu fie subordonată schimbărilor şi influenţelor interne şi externe; 

 activităţile turistice desfăşurate sub emblema ecoturismului trebuie să ofere oportunităţi 
specifice, în aşa fel încât populaţia locală şi angajaţii din industria turistică să fie în măsură să 
utilizeze spaţiile naturale într-o manieră durabilă şi să aprecieze obiectivele naturale şi culturale 
valoroase, care sunt puncte de maximă atracţie pentru turişti [3]. 

Majoritatea cetăţenilor ţării noastre, probabil, niciodată nu au auzit despre „turismul ecologic”, 
în timp ce, de exemplu, pentru locuitorii din Finlanda sau Australia este lucrul cel mai obişnuit. 

Pentru a înţelege această formă de recreare, să examinăm mai detaliat diferenţa între o excursie 
ordinară la natură şi turismul ecologic. Şi nu merită să credem că tururi cu jeepuri şi safari în cele 
mai curate locuri este anume acest tip de recreare. Desigur, că nu este. Mai întâi de toate, ar fi 
greşit, cu siguranţă, să spunem că turismul ecologic – este neapărat o excursie fără nici un vehicul, 
cu mijloacele proprii şi cu rucsacuri grele, la care se pot hotărî doar oamenii dezvoltaţi fizic. Acesta 
poate fi, de asemenea, destul de confortabil şi convenabil, principalul să nu fie obţinut cu orice preţ, 
mai ales atunci când vorbim despre conservarea naturii. Aceasta, probabil, este cea mai importantă 
lege pentru călătorii care au ales turismul ecologic. 

Regulile de determinare a rutelor şi pachetele de turism, pe care le oferă companiile afiliate la 
principiul de ecologie sunt: 

 se utilizează numai mijlocul de transport ecologic – biciclete, bărci fără motor, paraplane 
etc. , încât se abandonează complet tipul de combustibil care nu este ecologic; 

 toate opririle, bivuace, toalete, ruguri, gătitul, trebuie să fie organizate pe terenuri special desemnate; 
 se renunţă la obiceiurile proaste, care sunt dăunătoare pentru mediul înconjurător şi natură; 
 gunoiul – nu trebuie de aruncat, ci de colectat şi apoi de dat, după posibilitate, la o 

prelucrare adecvată; 
 se colectează ciuperci, fructe de pădure, plante medicinale şi, în general, orice suvenire 

naturale numai în zonele speciale. 
Desigur, aceste reguli ale turismului ecologic nu sunt menţionate în întregime, însă trebuie să 

reţinem, că observându-le, ajutăm la menţinerea lumii noastre curate [4]. 
În concluzie, am putea menţiona că ecoturismul poate furniza veniturile atât de necesare pentru 

protejarea parcurilor naționale și a altor arii naturale, venituri care nu ar putea fi obținute din alte 
surse. De asemenea, ecoturismul poate constitui o alternativă viabilă de dezvoltare economică 
pentru comunitățile cu puține activități generatoare de venit. Mai mult, ecoturismul poate spori 
nivelul de educație și conștiință al turiștilor, transformându-i în susținători entuziaști ai conservării 
mediului natural și cultural. 
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COMPORTAMENTUL CONSUMATORULUI ŞI ETAPELE PROCESULUI DECIZIONAL 

DE CUMPĂRARE PE PIAŢA IMOBILULUI CU DESTINAŢIE LOCATIVĂ  

Olesea ROTARU 
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Acest articol are drept scop prezentarea aspectului teoretic şi ştiinţific al comportamentului 

consumatorului pe piaţa imobiliară. Comportamentul consumatorului se referă la studiul individului, 

grupuri sau organizații și procesele pe care le utilizează pentru a selecta, asigura şi dispune de produse, 

servicii, experienţe sau idei, pentru a satisface nevoile și impactul pe care aceste procese îl au asupra 

consumatorilor și a societății. Acesta îmbină elemente din psihologie, sociologie, antropologie socială – și 
economie. Comportamentul consumatorilor pe piața imobiliară reprezintă o problemă adevărată care 

necesită a fi analizată, şi care nu a fost deocamdată abordată științific.  
Cuvinte-cheie: piaţă, marketing, business, cercetare de marketing, sfera construcţiilor de imobil, piaţă 

imobiliară, dezvoltare, evoluţie, potenţial financiar, consumator, comportamentul consumatorului, compor-
tament de cumpărare, factori psihologici, sociali, culturali şi economici. 

 
This article aims to provide a scientific insight into the consumer behavior on the housing market. 

Consumer behaviour refers to the study of individuals, groups, or organizations and the processes they use 
to select, secure, and dispose of products, services, experiences, or ideas to satisfy needs and the impact that 
these processes have on the consumer and society. It blends elements from psychology, sociology, social - 
anthropology and economics. Consumer behavior in the housing market presents a veritable problem to be 
reckoned with, which might not yet been addressed scientifically.  

Keywords: market, marketing, business, marketing research, industrial sector, sphere of real estate 
construction, real estate market, housing market, development, financial potential, consumer, consumer 
behavior, buying behavior, psychological, social, cultural and economical factors. 

 
Pentru orice companie, fie ea producătoare de bunuri şi/sau prestatoare de servicii, este foarte 

important să se găsească soluţii pentru a produce în condiţii de maximă eficienţă şi să se cunoască 
motivele pentru care se cumpără bunurile şi serviciile ei, să se determine: cine, ce, de unde, de ce, 
când, cum şi cât de mult cumpără şi cât de des, altfel spus, să se afle de ce oamenii răspund într-un 
anumit fel la produsele şi serviciile care le sunt oferite, de ce au o anumită atitudine faţă de acestea. 
Conduita oamenilor în cazul cumpărării şi/sau consumului de bunuri şi servicii se reflectă în 
comportamentul consumatorului. În ultimele decenii, una din preocupările principale ale firmelor 
producătoare o constituie cunoaşterea manierei în care vor răspunde consumatorii la diverşi stimuli. 
Studierea comportamentului consumatorului a devenit o preocupare a specialiştilor în marketing, 
întrucât ei pot afla cum îşi aleg cumpărătorii bunurile şi serviciile necesare satisfacerii multiplelor 
nevoi, care sunt stimulii, factorii care le influenţează alegerea. 

Creşterea complexităţii vieţii economice a contribuit la aceea că este din ce în ce mai necesară 
cunoaşterea mecanismului comportamentului uman, care devine multilateral şi tot mai complex, 
ceea ce necesită o studiere separată a celor două componente ale acestuia: comportamentul 
individului în calitate de producător de bunuri şi prestator de servicii şi comportamentul 
consumatorului cu cele două direcţii ale acestuia: comportamentul de cumpărare şi comportamentul 
de consum. Pe măsură ce studiile au progresat în domeniul respectiv, este cert că investigarea 
comportamentului consumatorului necesită o abordare pluridisciplinară în care un rol important îi 
revine psihologiei, sociologiei şi marketingului, de la care au fost preluate concepte şi idei 
fundamentale. Conform opiniei specialiştilor în domeniu, economia politică, psihologia, sociologia 
şi antropologia au pus bazele conceptuale ale cunoştinţelor din acest domeniu. 

Studierea comportamentului consumatorului devine un domeniu distinct al marketingului la 

mijlocul anilor 60, deoarece în perioada respectivă adoptarea opţiunii de marketing necesită 
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perceperea mecanismului complex de transformare a nevoii în cerere de bunuri şi servicii. Deoarece 

actele şi procesele ce definesc comportamentul consumatorului au o natură fundamental diferită, 

modul în care indivizii se comportă în plan economic nu reprezintă o însumare de acte repetate 

mecanic, ci rezultatul acumulării unei experienţe de viață. O simplă înregistrare şi cuantificare a 

actelor consumatorului nu este suficientă, trebuie studiate şi procesele psihofiziologice care 

determină aceste acte şi explică interdependenţa dintre ele. Cunoştinţele referitoare la 

comportamentul consumatorului asigură fundamentul strategiilor de marketing cu privire la: 

poziţionarea produsului, segmentarea pieţei, lansarea produselor noi, adoptarea unor decizii 

referitoare la elementele mixului de marketing, asigurându-le un grad înalt de eficienţă. Se cunoaşte 

o mare varietate a abordărilor conceptuale cu privire la comportamentul consumatorului, ceea ce 

reprezintă, pe de o parte, faptul că acest domeniu este destul de complex, dar, totodată, vorbeşte 

despre atenţia de care se bucură din partea specialiştilor. 

Asociaţia Americană de Marketing (AMA) defineşte comportamentul consumatorului ca fiind 

„interacţiunea dinamică între afect şi cunoaştere, comportament şi mediu, prin care indivizii îşi 

realizează problemele privind schimbările din viaţa lor”. Tot AMA defineşte comportamentul 

consumatorului ca ,,o interacţiune referitoare la impresie şi percepţie, conduită şi întâmplări 

naturale comune prin care fiinţele umane îşi dirijează schimbările survenite în propriile vieţi”. 

În general, comportamentul este un ansamblu de reacţii exterioare prin care individul răspunde 

la stimuli. Din punct de vedere psihologic, comportamentul desemnează ceea ce este obiectiv 

observabil în reacţia globală a individului, independent de ceea ce declară, de gândurile şi 

atitudinile sale psihologice. Din punct de vedere sociologic, comportamentul este activitatea 

subiectului într-o situaţie socială dată [6, p.72 ]. 

Psihologul american Harold Leavitt afirmă că există trei elemente esenţiale ce definesc 

comportamentul individului: stimulul – ce reprezintă cauza/imboldul; nevoia – care este dorinţa ce 

poate fi realizată; obiectivul – care este scopul urmărit de individ. Comportamentul consumatorului 

este în continuă schimbare, respectiv, nevoile individului se multiplică în proporţie exponenţială 

datorită progresului tehnico-ştiinţific care conduce la inventarea de noi şi noi nevoi reale şi 

artificiale. 

 
 

Fig.1. Elementele ce definesc comportamentul consumatorului  

Sursa: elaborată de autor conform surselor bibliografice 

 

Abordarea comportamentului consumatorului este plasată între două extreme: în sens larg şi în 

sens restrâns. Astfel, în sens restrâns, comportamentul consumatorului reflectă „conduita oamenilor 

în cazul cumpărării şi/sau consumului de bunuri şi servicii” [4, p.156], iar în sens larg, 

„comportamentul consumatorului cuprinde întreaga conduită a utilizatorului final de bunuri 

materiale şi imateriale, incluzând, de exemplu, şi comportamentul alegătorilor, al pacienţilor unui 

medic sau al enoriaşilor faţă de biserică” [8, p.1].  

Cunoscuţii specialişti J.F. Engel, R.D. Blackwell şi D.T. Miniard în lucrarea Consumer 

Behaviour, definesc comportamentul consumatorului prin „acele acţiuni ale indivizilor implicaţi 
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direct în procesul de obţinere şi utilizare a bunurilor şi serviciilor, inclusiv procesul de decizie care 

precede şi determină aceste acte”.  

Comportamentul consumatorului pe piaţa imobilului locativ poate fi definit drept acele 

conduite şi acţiuni ale individului în procesul de informare, căutare a imobilului, analiză a ofertelor 

din cadrul pieţei, cumpărare şi comportament postcumpărare, manifestat prin satisfacţia acestuia în 

raport cu obiectul achiziţionat.  

Deci, pornind de la cele expuse anterior, putem prezenta unele delimitări ale acestui concept 

care pot fi aplicate în cazul comportamentului consumatorului pe piaţa imobilului cu destinaţie 

locativă: 

1. Comportamentul consumatorului este un sistem complex de manifestări, atitudini, motivaţii, 

decizii cu privire la achiziţia unui imobil sau spaţiu locativ. 

2. Comportamentul consumatorului este dinamic, atât datorită evoluţiei în timp a generaţiei de 

consumatori confruntaţi cu schimbările pe care ei le produc, cât şi datorită apariţiei de noi factori ce 

influenţează direct comportamentul acestora. Modificarea în timp determină pe producători să 

monitorizeze permanent clienţii pentru a avea siguranţa unei percepţii reale, corecte. 

3. Comportamentul consumatorului este reacţia individului la diferite variabile endogene 

(nevoia de locuinţă), şi exogene (complexitatea şi atractivitatea ofertei, preţurile propuse de 

ofertanţi etc.). 

4. Comportamentul consumatorului implică acţiuni succesive sau concomitente pentru 

selectarea unei alternative sau alteia, concretizate în decizii [6, p.67]. 

Autorii Gilbert D.Harrell, Gary L.Frazier au propus următorul model care caracterizează com-

portamentul unui consumator: 

Fig.2. Elemente ce influenţează comportamentul consumatorului 

Sursa: [5, p.188] 

În linii generale, calitatea de consumator de imobil sau spaţiu locativ o deţine orice subiect 

economic al cărui comportament este îndreptat spre satisfacerea necesităţilor individuale de trai sau 

ale grupului de apartenenţă. Dar se prelungeşte acest concept şi în eul subiectului economic, vizând 

procesele cognitive, premisele care duc la conştientizarea actului de cumpărare a imobilului, în 
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cazul de faţă vorbim despre spaţiul comercial, depozite, arenda spaţiului/ încăperilor etc. Întrucât 

comportamentul consumatorului implică şi alte persoane, sau este dependent de comportamentul 

acestora, trebuie abordat ca o categorie socială deosebit de complexă, cu două părţi relativ distin-

cte, între care există o permanentă interacţiune: comportamentul de cumpărare şi comportamentul 

de consum. 

Pornind de la cele expuse de Gerhard Scherhom în lucrarea Sociologie des Konsum, în care se 

analizează legătura dintre comportamentul consumatorului şi standardele de viaţă ale acestuia, 

exprimate prin şase axiome principale, putem să le aplicăm lesne şi la studierea comportamentului 

consumatorului pe piaţa imobiliară: 

1. Axioma preferinţelor – se referă la faptul că fiecare consumator îşi ierarhizează multiplele 

nevoi, deoarece importanţa acestora este diferită, iar resursele de care dispune consumatorul sunt 

întotdeauna mai reduse decât ar trebui să fie pentru a putea realiza aceste nevoi. Dar, ierarhizarea se 

schimbă, din motiv că o nevoie satisfăcută duce la apariţia alteia, iar comportamentul consumatoru-

lui este permanent supus procesului de învăţare şi de adaptare la mediul economico-social, aflat 

mereu în transformare. 

2. Axioma obligativităţii – se referă la aceea că stilul de viaţă al individului impune un anumit 

comportament, care trebuie să fie cât mai real. 

3. Axioma integrării – exprimă latura socială a comportamentului consumatorului, care nu 

vizează reprezentările indivizilor izolaţi, ci standardele de consum, ca rezultante ale integrării 

indivizilor în grupuri de apartenenţă, în special familia, în care fiecare individ deţine un anumit rol. 

4. Axioma nivelului aspiraţiilor – explică modificarea continuă a nivelului de consum al unei 

familii datorită aspiraţiilor acesteia, care au un caracter dinamic şi adesea ireversibil. 

5. Axioma plasticităţii comportamentului – reflectă flexibilitatea sistemului de nevoi, dar şi al 

mijloacelor de satisfacere a acestora, din motiv că societatea inventează atât nevoi, cât şi modalităţi 

noi şi concrete de a le satisface. 

6. Axioma normării – precizează rolul important al sistemului de valori şi norme ale grupului 

de apartenenţă şi de referinţă asupra standardelor de consum, exprimând apartenenţa individului la o 

cultură sau subcultură ce-i impune anumite norme. 

Conform autorilor M.W. Pride, O.C. Ferell, există patru tipuri de comportament al consumato-

rului, în funcţie de modul în care acesta răspunde multitudinii de stimuli care îl influenţează, unele 

dintre ele caracterizează destul de bine comportamentul consumatorului pe piaţa imobilului locativ, 

şi anume: 

1. Comportamentul răspunsurilor de rutină mai puţin caracterizează comportamentul 

consumatorului de imobile, deoarece se referă la acel comportament pe care individul îl practică 

frecvent pentru a cumpăra bunuri/articole cu cost mic şi de consum curent, pentru care nu se 

cheltuie timp şi efort mult pentru a selecta o marcă anumită. 

2. Luarea deciziei la limită mai puţin caracterizează un consumator pe piaţa imobilului locativ, 

deoarece se referă mai degrabă la produse ocazionale, pentru care este nevoie de timp moderat 

pentru căutarea informaţiei şi prelucrarea acesteia. Poate totuşi să caracterizeze şi un cumpărător pe 

piaţa imobiliară, însă, în acest caz, indivizii sunt angajaţi în luarea unei decizii extensive prima dată, 

când cumpără un anumit tip de produs, dar o decizie la limită este suficientă când cumpără produsul 

a doua oară. 

3. Luarea deciziei extensive – care se referă la situaţiile când se cumpără produse scumpe, şi 

presupun luarea unei decizii complexe. Se iau în calcul mai multe criterii pentru a evalua 

alternativele posibile, este nevoie de timp îndelungat pentru luarea deciziei de cumpărare – anume 

acest tip caracterizează comportamentul consumatorului pe piaţa imobilului locativ. 

4. Comportamentul impulsiv de cumpărare, care este determinat de un stimul consistent şi 

destul de puternic de a cumpăra ceva imediat. Acest tip de comportament tot poate fi întâlnit la 
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cumpărătorii de imobil locativ, şi anume, în situaţia când acesta dispune de mijloace financiare 

pentru a realiza achiziţia, şi/sau necesitatea este foarte mare, sau în situaţia când dispune deja de un 

spaţiu locativ şi a întâlnit oferta pe care o căuta de mult timp (cu aceeaşi condiţie că dispune de 

mijloace financiare).  

Un element important şi totodată una dintre principalele etape ale procesului decizional de 

cumpărare se referă la luarea deciziei de cumpărare. Decizia de cumpărare este un act conştient ce 

urmăreşte satisfacerea în condiţii de raţionalitate a unei nevoi. Ea exprimă un anumit curs al 

acţiunii, bazat pe o alegere preliminară a bunului sau serviciului respectiv. Această alegere rezultă 

din interacţiunea sistemului factorilor care influenţează asupra deciziei consumatorului, factori pe 

care, în general, operatorul de marketing nu-i poate influenţa, dar îl ajută să-i identifice pe 

cumpărătorii interesaţi de produsul său. Consumatorul va adopta multiple decizii, pentru fiecare 

produs în parte, deoarece condiţiile sunt diferite. Decizia variază în funcţie de: tipurile decizionale 

de cumpărare, de veniturile consumatorului şi, evident, de preţul şi utilitatea produsului. Decizia 

unui consumator de a cumpăra sau nu un anumit bun sau serviciu este rezultatul unui proces amplu, 

reprezentat de ansamblul actelor premergătoare şi posterioare momentului achiziţiei lui, un proces 

de gândire cu numeroase ramificaţii şi feedback-uri, pe care specialiştii au încercat să le analizeze 

prin fragmentarea în etape. 

Etapele procesului decizional reflectă principalele momente pe care cumpărătorul le parcurge, 

în general, pentru a lua decizia de cumpărare. 

În prezent, toţi specialiştii în marketing sunt de acord cu opinia lui Ph.Kotler, precum că 

,,procesul de cumpărare începe şi se sfârşeşte cu mult înainte de achiziţia propriu-zisă”. Deşi modul 

în care consumatorul adoptă decizia depinde: de caracterul de noutate sau repetiţie faţă de o 

achiziţie anterioară; de caracterul inedit sau de produs încercat şi testat; de caracterul de rutină sau 

de excepţie al achiziţiei, luarea deciziei trece, de obicei, prin mai multe stadii. 

Astăzi, în toate lucrările specialiştilor în marketing, regăsim, chiar dacă în formulări diferite, 

cinci etape ce trebuie parcurse pentru a lua o decizie complexă: 

1. Identificarea problemei. 

2. Căutarea informaţiilor. 

3. Evaluarea alternativelor (criteriile deciziilor). 

4. Alegerea produsului propriu-zis. 

5. Evaluarea postcumpărare. 

1. Identificarea nevoii nesatisfăcute este prima fază în cadrul procesului decizional de 

cumpărare, în care consumatorul sesizează existenţa unei diferenţe perceptibile (suficient de mare) 

între modul în care îi este satisfăcută o nevoie şi modul în care el ar dori satisfacerea acelei nevoi, 

adică deosebirea dintre starea actuală şi starea dorită. Această dorinţă nesatisfăcută poate să apară 

ca urmare a unor stimuli interni sau externi, ce pot fi de natură: demografică, economică, 

psihologică, sociologică, de marketing mix (produs, preţ, distribuţie, promovare). În mod frecvent, 

apariţia nevoilor nesatisfăcute este rezultatul: apariţiei unor noi tehnologii, epuizării stocurilor de 

produse, modificării structurii necesităţilor, apariţiei unor dezechilibre la consumator între 

produsele asociate în consum, dar şi a situaţiei financiare a individului din trecut şi din prezent. 

Variabilele implicate în apariţia necesităţii diferă considerabil de la o situaţie la alta, dar întotdeauna 

este prezentă cea motivaţională, dacă nu direct prin mobiluri (motive), atunci indirect prin 

personalitate şi stil de viaţă, prin valori culturale sau grupuri de referinţă. În cazul bunurilor 

imobiliare, nevoia este una destul de vitală şi de o importanţă majoră: necesitatea unei locuinţe. 

2. Căutarea informaţiei şi identificarea alternativelor este următoarea etapă după recunoaştere 

a existenţei unei nevoi nesatisfăcute. De obicei, dacă motivul este puternic şi obiectul ce satisface 

nevoia se află la îndemâna sa, cumpărătorul va fi tentat să-l cumpere imediat. Dacă motivaţia este 

slabă, consumatorul stochează nevoia în memorie, ea urmând să fie reactivată când informaţiile 
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procurate vor permite delimitarea unor alternative de satisfacere a ei. Cercetarea începe cu căutarea 

internă de informaţii, care reprezintă procesul mental de regăsire în memoria consumatorului a unor 

informaţii stocate în trecut şi care-i pot servi la fundamentarea deciziei de cumpărare. Aceste 

informaţii pot fi rezultatul unui proces anterior de căutare activă sau au fost stocate în mod pasiv. 

De obicei, informaţiile obţinute pe cale activă sunt rezultatul unor decizii de cumpărare anterioare, 

care au presupus căutări şi dobândirea unei experienţe de către cumpărător. Informaţiile stocate, în 

mod pasiv, sunt reţinute în timp din mediul ambiant, fără angajarea cumpărătorului într-un proces 

de căutare activă, în interacţiunea sa cu mass-media, cu alte persoane, instituţii, fără să urmărească 

acest lucru în mod deosebit. În cazul achiziţiei unui bun imobiliar/spaţiu locativ, căutarea internă 

poate fi explicată prin totalitatea informaţiilor stocate în memoria pasivă a individului (atunci când 

o rudă/vecinul a procurat un imobil, iar acesta a fost involuntar participant pasiv la tranzacţie, sau 

cel puţin la discuţie), ceea ce la moment nu a prezentat interes pentru individ din anumite motive, 

fie nu era nevoie, fie nu dispunea de mijloace financiare pentru o astfel de achiziţie etc. şi, ulterior, 

când apare nevoia aceste informaţii se actualizează şi individul are, cel puţin, un punct de plecare. 

Încheierea procesului de căutare internă a informaţiei îi permite consumatorului să treacă la faza 

următoare sau la căutarea externă de informaţii. Căutarea externă se referă la patru tipuri de surse, 

aflate în afara memoriei individului, şi anume: surse personale (familie, prieteni, vecini, colegi etc.), 

surse de marketing (publicitate, ambalaj, reduceri, promoţii etc.), surse publice (mass-media, 

organismele publice, instituţii de cercetare etc.), şi surse experimentale – experienţa proprie în 

cumpărare şi utilizare a produsului – în cazul procurării celui de-al doilea imobil, sau pentru cineva 

apropiat, se va apela la aceeaşi companie/agenţie/antreprenor cu care am lucrat/colaborat anterior şi 

am rămas satisfăcuţi. 

Influenţa acestor surse de informaţii variază în funcţie de categoria de produse şi servicii şi de 

particularităţile cumpărătorului. Cele mai multe informaţii, în genere, consumatorul le obţine din 

surse comerciale, care sunt dominate de ofertanţi, dar cele mai eficiente provin de la sursele 

(contactele) personale, ele fiind cele mai credibile surse de informare în cazul achiziţiei unui imobil, 

de aceea este vital pentru întreprindere să asigure optimizarea comunicării ei cu piaţa. 

3. Evaluarea alternativelor, a soluţiilor posibile, ca rezultat al căutării informaţiilor, reprezintă 

baza deciziei de cumpărare. Setul de alternative pe care consumatorul le obţine este evaluat mental, 

filtrându-se informaţiile achiziţionate prin prisma structurii proprii de valori şi convingeri. Reacţia 

faţă de informaţiile dobândite poate fi diferită, pentru că ele: pot fi integrate de consumator aşa cum 

sunt, pot fi distorsionate sau, pur şi simplu, ignorate. O problemă deosebit de importantă este 

identificarea criteriilor (atributelor) pe care consumatorul le foloseşte în evaluarea şi compararea 

alternativelor delimitate şi apoi ierarhizarea criteriilor, în funcţie de importanţa pe care le-o acordă 

consumatorul. Întrucât structura de valori şi convingeri pe care o posedă consumatorul este diferită, 

este foarte posibil ca, deşi sunt utilizate aceleaşi criterii cărora li se acordă aceeaşi importanţă, ei se 

poziţionează diferit în adoptarea deciziei. 

4. Alegerea alternativei şi luarea deciziei sunt rezultantele evaluării şi se concretizează în 

cumpărarea propriu-zisă. Evaluarea alternativelor se soldează fie cu alegerea uneia dintre ele, fie cu 

respingerea tuturor şi întoarcerea la faza precedentă pentru căutarea de informaţii suplimentare şi 

reluarea procesului de la acea etapă. Alegerea unei alternative conduce la formularea intenţiei de 

cumpărare, ce exprimă, de fapt, speranţa cumpărătorului că el va cumpăra un produs sau serviciu 

într-o anumită perioadă de timp. Intenţia de cumpărare poate să conducă sau nu la cumpărarea pro-

dusului sau serviciului respectiv, în funcţie de modul cum acţionează în timp unii factori ce pot fa-

voriza sau inhiba realizarea intenţiei, cum sunt: evoluţia preţurilor şi tarifelor, situaţia ofertei, re-

sursele financiare ale cumpărătorului, presiunea timpului şi alte influenţe de natură sociologică etc. 

P.Kotler grupează aceşti factori în două categorii cu influenţe deosebite asupra deciziei: 
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1. Atitudinea altor persoane faţă de produsul în cauză, care se manifestă fie prin intensitatea 

atitudinii negative a acestora faţă de alternativa preferată, fie prin motivaţia acestuia de a se supune 

dorinţelor altor persoane. Astfel, la o intensitate negativistă mare a persoanelor apropiate, 

consumatorul este tot mai tentat să-şi revizuiască intenţia de cumpărare. 

2. Factori situaţionali ce nu pot fi anticipaţi şi care pot schimba intenţia de cumpărare, cum 

sunt: pierderea locului de muncă, urgenţa altor cumpărături, creşterea preţurilor etc. 

În această etapă, apar şi probleme legate de riscul perceput de către cumpărător, ce se poate 

manifesta ca: risc asupra performanţelor aşteptate, risc de imagine (psihologic), risc financiar 

(reducerea preţului de vânzare după achiziţionare), risc fizic (pericol de accidentare). Riscul variază 

şi în funcţie de suma cheltuită, nesiguranţa achiziţiei, încrederea în sine a cumpărătorului. 

Consumatorul reacţionează foarte diferit, fie îşi asumă riscul, fără evaluare prealabilă sau 

condiţionată de asigurarea unor garanţii, fie respinge produsul, culege un număr mai mare de 

informaţii, se orientează spre mărci recunoscute şi care prezintă garanţie etc. În cazul cumpărării 

unui spaţiu locativ, riscul perceput este unul destul de mare, din acele considerente, că produsul are 

o valoare destul de mare, preţul înalt şi tranzacţia foarte riscantă. 

Autorii M.Stoica, I.Cătoiu, C.Raţiu-Suciu, în lucrarea Experiment şi euristică în economie, 

afirmă că decizia de cumpărare este rezultatul unui proces complex, din acest considerent, 

specialiştii i-au acordat o atenţie deosebită, astfel că au ajuns să formuleze o serie de reguli care stau 

la baza deciziei, denumite reguli euristice, care se utilizează în funcţie de: caracteristicile 

consumatorului, caracteristicile alternativelor considerate, cadrul în care se adoptă decizia etc. 

Regulile cele mai utilizate în adoptarea deciziei sunt cele care apelează la memoria consumatorului, 

care se bazează pe un model linear compensator, regulă conjunctivă, disjunctivă, lexicografică etc. 

5. Comportamentul postcumpărare. După ce a avut loc procesul de achiziţie (cumpărarea), 

consumatorul va face o evaluare a gradului în care decizia luată a fost bună sau nu. Dacă 

performanţele produsului sau serviciului achiziţionat se ridică la nivelul aşteptărilor sale, 

consumatorul va fi satisfăcut şi informaţiile pe care le-a acumulat le stochează în memorie pentru a 

le utiliza într-un viitor proces decizional. Dacă are însă motive de insatisfacţie, atunci apare o stare 

de nelinişte a acestuia, cunoscută sub denumirea de disonanţă cognitivă. Această stare este aproape 

inevitabilă, pentru că, de regulă, alternativa aleasă de consumator are şi unele minusuri, în timp ce 

alternativele respinse posedă şi unele plusuri. Cu cât este mai mică discrepanţa dintre aşteptări şi 

performanţe, cu atât e mai mare lipsa de satisfacţie a consumatorului. 

Disonanţa cognitivă este cu atât mai mare, cu cât volumul şi valoarea produselor cumpărate 

este mai mare, cu cât atracţia relativă a alternativelor respinse este mai ridicată şi cu cât importanţa 

relativă a deciziei de cumpărare creşte. Aceasta în cazul cumpărării unui imobil poate fi destul de 

mare, de exemplu: nu au fost respectate condiţiile contractuale cu privire la modalitatea de achitare, 

darea obiectului în exploatare, preţul pentru un metru pătrat, precum şi costul total al imobilului, 

achitarea în rate, lucrări de construcţie şi amenajare etc. 

Satisfacţia provocată de produsul sau serviciul cumpărat va afecta comportamentul ulterior. Un 

consumator satisfăcut va fi mult mai dispus să cumpere produsul şi a doua oară şi va da informaţii 

favorabile şi altor potenţiali cumpărători. 

Un consumator nesatisfăcut se va manifesta în moduri diferite. Astfel, pentru a reveni la o stare 

de armonie interioară, el va face eforturi pentru reducerea disonanţei cognitive prin evitarea 

informaţiilor care l-ar putea conduce la creşterea disonanţei, prin schimbarea atitudinii faţă de 

produsul cumpărat încercând să culeagă cât mai multe informaţii care să fie în consonanţă cu 

decizia de cumpărare luată. De aceea, reducerea disonanţei cognitive a consumatorului trebuie să fie 

un obiectiv major al politicii promoţionale a agenţilor economici. În cazul achiziţiei unui imobil, 

insatisfacţia clientului poate duce chiar la acţiuni de judecată, reieşind din specificul produsului 

cumpărat şi preţul destul de înalt al acestuia. 
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Experienţa practică ne arată că nu întotdeauna procesul decizional de cumpărare se realizează 

secvenţial, aşa cum a fost el descris, adeseori unele faze se produc aproape simultan. Prezentarea 

detailată a acestor faze a urmărit să evidenţieze mecanismul intern de gândire, de care uneori nici 

consumatorul însuşi nu este conştient. 

Pentru societatea contemporană, în care progresul tehnico-ştiinţific tinde în multe domenii să 

înlocuiască producătorul-om cu producătorul-maşină, devine foarte importantă şi semnificativă 

studierea comportamentului de consum, cu atât mai mult, cu cât resursele rare cu întrebuinţări 

alternative pe care societatea umană le are la dispoziţie, impun producerea, numai a acelor bunuri şi 

servicii care satisfac nevoile în cantităţile necesare. De aceea, cunoaşterea şi explicarea 

comportamentului de consum şi cumpărare a devenit o necesitate stringentă, ignorarea modului de 

manifestare a acestuia, producând grave dezechilibre. 

De asemenea, în condiţiile diversificării considerabile a ofertei, consumatorilor li se deschid 

largi posibilităţi de alegere. Pe de altă parte, creşterea puterii de cumpărare, concomitent cu 

ridicarea nivelului de educaţie şi cultură, îi dă posibilitate cumpărătorului să-şi satisfacă mai multe 

nevoi, mai sofisticate, de nivel calitativ mai ridicat, aspecte de care este absolut obligatoriu să ţină 

seama producătorul, pentru a putea veni în întâmpinarea dorinţelor consumatorului. 
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METODE TRADIŢIONALE ŞI MODERNE  

FOLOSITE ÎN PREDAREA LIMBII ENGLEZE 

 Anişoara DUBCOVEŢCHI  
 Universitatea de Studii Politice  

 şi Economice Europene „Constantin Stere” 
 
Această lucrare prezintă câteva metode tradiţionale şi moderne folosite în practica predării limbii 

engleze. Scopul a fost acela de a descoperi ce metode mai sunt folosite în predare în cadrul orelor de limba 
engleză. Concluzia este că metodele tradiţionale încă mai coexistă cu cele moderne, o abordare eclectică 
fiind eficientă în predarea limbii engleze. 

Cuvinte-cheie: metode tradiţionale, metode moderne, predarea limbii engleze. 
 
This paper presents a few traditional and modern methods used in the practice of English language 

teaching. The goal was to discover what methods are still used in the teaching of English. The conclusion is 
that traditional methods still coexist with modern ones, an eclectic approach being efficient in teaching 
English. 

Key-words: traditional methods, modern methods, English language teaching. 

 
Există o multitudine de metode care au fost şi sunt folosite în practica predării limbii străine, 

unele mai eficiente, altele mai puţin eficiente. Lucrarea de faţă încearcă o prezentare a celor mai 
frecvent discutate şi utilizate metode. Dintre cele tradiţionale este metoda traducerii (Grammar 
Translation Method), cea mai populară dintre cele tradiţionale, chiar dacă foarte controversată, 
metoda audiolinguală (Audio-lingual Method) şi Prezentare, Practică, Producere (Presentation, 
Practice, Production). Metodele moderne alese sunt mai numeroase, lucru explicabil prin varietatea 
profesorilor ce predau limba engleză şi teritoriilor unde aceasta se predă, ceea ce face ca didactica 
limbii engleze să beneficieze de experienţe vaste în aceste sens şi discuţii valoroase. Aşadar, ne-am 
oprit la metoda directă (The Direct Method), Calea tăcerii (The Silent Way). Învăţarea limbii în 
comunitate (Community Language Learning), metoda răspunsului fizic total (The Total Physical 
Response Method), metoda comunicativă (Communicative Language Teaching) şi altele. Desigur, 
selecţia acestor metode este subiectivă, criteriile după care au fost alese fiind eficienţa lor şi gradul 
de popularitate. 

Metodele de predare-asimilare pot fi clasificate în: 
1.Tradiţionale: expunerea didactică, conversaţia didactică, demonstraţia, lucrul cu manualul, 

exerciţiul. 

 Cadrul teoretic  

 Metode tradiţionale 
Metoda traducerii (Grammar Translation Method)  
Este metoda clasică, considerată simplă şi eficientă, ale cărei principale obiective sunt studiul 

gramaticii, al vocabularului şi al literaturii. 
Abordarea este una deductivă, accentul căzând pe învăţarea conştientă. Capacitatea de 

receptare a mesajului scris şi capacitatea de exprimare scrisă sunt cele mai exersate abilităţi. Limba 
nativă a studenţilor este intens folosită, tehnicile folosite fiind traduceri, citirea textelor, exerciţii de 
gramatică şi vocabular. 

Profesorul are rol de manager, coordonator şi evaluator al studenţilor, interacţiunea în clasă 
având loc, în special, între profesor şi studenţi. Corectarea studenţilor este foarte importantă, 
deoarece se pune accent pe acurateţe. 

Metoda audiolinguală (The Audio-Lingual Method) 
Această metodă dezvoltată în SUA în timpul celui de-al Doilea Război Mondial. Principalul 

obiectiv este ca studenţii să înveţe să folosească limba într-un mod comunicativ, în mod automat. 
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Vocabularul şi gramatica sunt prezentate sub forma unor dialoguri care sunt învăţate prin 

repetiţie şi imitaţie. Gramatica este predată în mod inductiv. Exerciţiile care dezvoltă capacitatea de 

receptare a mesajului scris şi capacitatea de exprimare scrisă sunt bazate pe activităţile 

comunicative. Tehnicile folosite sunt: dialoguri, jocuri de rol, repetiţii, exerciţii de gramatică şi 

vocabular. Limba maternă a studenţilor nu este folosită. 

Profesorul este cel care controlează studenţii şi cel care le oferă modelul de limbaj, studenţii 

fiind imitatori ai acestui model. Există interacţiune şi între profesor şi studenţi, dar şi între studenţi. 

Erorile studenţilor nu sunt considerate esenţiale. Evaluarea este orală. 

Prezentare, Practică, Producere (Presentation, Practice, Production) 

Aceasta este varianta britanică a metodei audiolinguale, observă Jeremy Harmer. Se constituie 

din trei etape. În prima etapă, profesorul introduce elementele de limbaj ce trebuie asimilate. 

Studenţii exersează folosind tehnici de reproducere şi repetiţie. A treia etapă se referă la folosirea 

limbajului prezentat şi asimilat într-un mod original şi autentic de către studenți.  

Ca şi în cazul metodei audiolinguale, vocabularul şi gramatica sunt predate inductiv. 

Comunicarea primează, limba maternă nefiind folosită. Modelul este profesorul, acesta fiind cel 

care coordonează activitatea. Pentru că este o metodă bazată pe comunicare şi evaluarea se face tot 

în acest fel. 

2. Moderne: algoritmizarea, modelarea, problematizarea, instruirea programată, studiul de caz, 

metode de simulare (jocurile, învăţarea pe simulator), învăţarea prin descoperire. 

Metoda directă (The Direct Method) 

Inventatorul metodei este C. Berlitz. Principalul obiectiv al acesteia este de a învăţa studenţii să 

comunice într-o limbă străină. Nu este admisă traducerea, profesorul folosindu-se de lumea reală, 

imagini, pantomimă pentru a sugera sensul. Limba maternă nu este folosită deloc. 

Gramatica este predată inductiv. Studenţii exersează vocabularul în context. Toate cele patru 

dimensiuni ale predării limbii sunt dezvoltate: capacitatea de exprimare orală, capacitatea de 

receptare a mesajului oral, capacitatea de receptare a mesajului scris şi capacitatea de exprimare 

scrisă. Tehnicile folosite sunt: conversaţia, citirea cu voce tare, exerciţii, compuneri, repetiţii.  

Rolul profesorului este de a fi partener al studentului. Interacţiunea are loc între profesor şi 

studenţi, dar şi între studenţi şi studenţi. Autoevaluarea este des folosită. Nu există evaluare 

formală; aceasta se face sub forma unui interviu şi a redactării unui text scris. 

Calea tăcerii (The Silent Way) 

Este o metodă introdusă de C. Gattengo, principiul de bază atestând faptul că predarea trebuie 

subordonată învăţării. Studenţii au un rol activ, fiind responsabili de propria lor învăţare. Aceştia 

exersează mult, principalele domenii pe care se pune accent fiind pronunţia şi gramatica. 

Toate cele patru dimensiuni ale predării limbii sunt dezvoltate: capacitatea de exprimare orală, 

capacitatea de receptare a mesajului oral, capacitatea de receptare a mesajului scris şi capacitatea de 

exprimare scrisă. Limba nativă este folosită doar atunci când este necesar. 

Rolul profesorului este de a ajuta studentul. Profesorul este tăcut, dar foarte activ; vorbeşte doar 

pentru a da anumite sugestii. Există interacţiune între studenţi. Greşelile sunt considerate ca fiind 

normale; studenţii sunt încurajaţi să se autocorecteze. Se pune accentul pe evaluarea continuă. 

Sugestopedia 

Inventatorul metodei este G.Lozanov. Metoda constă în aplicarea studiului sugestiei în 

pedagogie, dezvoltată în scopul de a ajuta studenţii să depăşească barierele învăţării. Principalul 

obiectiv este de a accelera procesul învăţării folosind puterile mentale. Studenţii stau cât de 

confortabil posibil (o atmosferă plăcută, muzică etc.). Ei primesc noi nume şi noi ocupaţii, de-a 

lungul cursului creându-şi chiar noi biografii. 
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Sunt două stadii ale lecţiei: una receptivă şi una activă. Studenţii participă la diferite activităţi: 

citesc, interpretează dialoguri, exersează diverse jocuri, dramatizări. Elementele pe care se pune 

accent sunt vocabularul, capacitatea de exprimare orală, capacitatea de receptare a mesajului scris şi 

capacitatea de exprimare scrisă. Gramatica nu este considerată ca fiind foarte importantă. Limba 

maternă a studenţilor este folosită dacă e necesar. Greşelile nu sunt corectate imediat, accentul fiind 

pe fluenţă. Nu există teste formale, fiind evaluată performanţa studenţilor în clasă.  

Învăţarea limbii în comunitate (Community Language Learning) 

Metoda provine din consilierea în domeniul învăţării, dezvoltată de C.A. Curran, care vede 

profesorii drept consilieri lingvistici. Principalele obiective sunt învăţarea limbii într-un mod 

comunicativ şi învăţarea despre propria învăţare. Se pune accentul pe comunicare, dezvoltarea 

pronunţiei, a capacităţii de receptare a mesajului oral, capacităţii de receptare a mesajului scris, 

precum şi discutarea unor elemente de gramatică. Limba nativă a studenţilor este folosită pentru ca 

aceştia să se simtă în siguranţă. Interacţiunea are loc atât între profesor şi studenţi, cât şi între 

studenţi. Rolul profesorului este asemănător cu acela al unui consilier care sprijină studenţii şi îi 

încurajează. Greşelile sunt corectate de către profesor. Evaluarea constă într-un test oral sau scris la 

finalul cursului. 

Metoda răspunsului fizic total (The Total Physical Response Method) 

Este introdusă de J. Asher. Metoda acordă o foarte mare importanţă dezvoltării capacităţii de 

receptare a mesajului oral. Unul din cele mai importante obiective este ca studenţii să se bucure de 

experienţa învăţării. Metoda are ca scop reducerea stresului în învăţarea unei limbi străine. Partea 

iniţială a lecţiei constă în modelare, profesorul dând comenzi, realizând acţiuni împreună cu 

studenţii. În a doua fază a lecţiei studenţii demonstrează că au înţeles comenzile. 

În etapa iniţială, profesorul vorbeşte şi studenţii răspund nonverbal; mai târziu rolurile se 

schimbă. Limba maternă este folosită doar la început, profesorul fiind coordonatorul studenţilor, 

studenţii fiind imitatorii acestuia. Studenţii vor vorbi atunci când simt că sunt pregătiţi. Profesorul 

este tolerant cu greşelile studenţilor. Evaluarea constă în verificarea înţelegerii prin realizarea unor 

activităţi. 

Metoda comunicativă (Communicative Language Teaching) 

Principalul obiectiv este fluenţa studenţilor. Se pune accent pe comunicarea „reală”. Toate cele 

patru dimensiuni ale predării limbii sunt dezvoltate: capacitatea de exprimare orală, capacitatea de 

receptare a mesajului oral, capacitatea de receptare a mesajului scris şi capacitatea de exprimare 

scrisă. Gramatica este învăţată prin practică. Limba maternă a studenţilor nu este folosită. Tehnicile 

folosite sunt: discuţii, dezbateri, jocuri de rol, activităţi comunicative scrise, drama etc.  

Rolurile profesorului sunt acelea de facilitator şi manager al activităţii studenţilor, dar şi de 

partener al acestora, interacţiunea având loc în special între studenţi. Sunt folosite materiale 

autentice şi interesante. Erorile sunt tolerate în special în timpul activităţilor comunicative când 

accentul este pus pe fluenţă. Studenţii sunt evaluaţi atât oral, cât şi în scris. 

Aceste date teoretice stau la baza unei cercetări ce are ca scop determinarea metodelor folosite 

de profesorii de limba engleză în ciclul predare-învăţare.  

Concluziile acestei cercetări au dus la stabilirea faptului că metodele moderne sunt preferate, 

îndeosebi metoda comunicativă. Cu toate acestea, nu sunt ignorate nici cele tradiţionale, anumite 

elemente ale acestora fiind des folosite.  

Metodele tradiţionale menţionate de către profesorii şi studenţii care au participat la un studiu 

au fost toate cele prezentate în partea teoretică a lucrării: metoda traducerii, metoda audiolinguală, 

Prezentare, Practică, Producere. Acestea sunt considerate încă eficiente şi folosite în predare.  

Avantajele acestor metode constau în faptul că asigură cunoştinţe solide de gramatică şi voca-

bular, dezvoltă capacităţile de exprimare scrisă. Se pune accentul pe cultura şi literatura străină, care 

sunt aprofundate. Profesorul are un mai mare control al clasei decât în cazul metodelor moderne. 
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Dintre metodele moderne prezentate supra au fost menţionate doar câteva: metoda directă, 

metoda comunicativă şi metoda învăţării limbii în comunitate. Acestea sunt folosite tot mai 

frecvent. 

Metodele moderne sunt preferate datorită eficacităţii lor sporite în ceea ce priveşte 

comunicarea, dezvoltându-se capacitatea de exprimare orală. Alte avantaje ale acestora ar fi faptul 

că interacţiunea între profesor şi studenți şi dintre studenți şi studenți este sporită. De asemenea sunt 

metode bazate pe joc, ceea ce le face mai plăcute, motivaţia studenților crescând. Se creează, astfel, 

noi oportunităţi pentru dezvoltarea limbajului şi folosirea lui în comunicare.  

Profesorul trebuie să-şi schimbe concepţia şi metodologia instruirii şi educării, să coopereze cu  

studenții, să devină un model real de educaţie permanentă, să se implice în deciziile educaţionale, să  

asigure un învăţământ de calitate. Pregătirea managerială a profesorului, însuşirea culturii  

manageriale, nu numai cea tradiţională psihopedagogică şi metodică, pot asigura înţelegerea şi  

aplicarea relaţiei autoritate-libertate, ca nou sens al educaţiei, prin predare-învăţare şi rezolvarea 

altor situaţii din procesul educaţional. 

Concluzia finală este aceea că metodele tradiţionale coexistă cu cele moderne în predarea 

limbii engleze, fiecare având avantajele sale, elemente ce pot fi oricând folosite cu succes.  
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ANALIZA MEDIILOR SOFT UTILIZATE PENTRU CREAREA  

PLANURILOR DE AFACERI  

Natalia PLEŞCA 

Universitatea de Stat din Moldova 

 
Un plan de afaceri poate fi elaborat manual, însă este mult mai util şi comod să fie folosite softuri 

specializate pentru aceasta. Aceste medii soft pot fi utilizate atât de începători, cât şi de persoane experte în 

elaborarea planurilor de afaceri. În cadrul acestui studiu comparativ au fost expuse unele avantaje şi 

dezavantaje ale utilizării mediilor soft în crearea întregului plan de afaceri, dar şi ale mediilor care pot fi 

utilizate pentru crearea unor părţi componente ale planului de afaceri. 

Cuvinte-cheie: plan de afaceri, medii soft pentru crearea business-planului. 

 

The business plan can be created manually, but in order to avoid committing errors is welcome use of 

specialized software. The software is used for creating professional plans, for beginners and expert people. 

In this analysis it was performed a classification of the most used software environment that can be used 

both to create entire business plan and the creation of only the parts of it. 

Keywords: business plan, software for creating business plan, template. 

 

La crearea sau revigorarea unei întreprinderi, se recomandă crearea unui plan de afaceri (busi-

nes-plan). Planul de afaceri este elaborat pentru a fi prezentat potenţialului investitor sau pentru a 

servi drept sursă de informaţii persoanelor care realizează proiectul investiţional. Planul de afaceri 

nu se realizează cu scopul previzionării integrale a activităţilor care urmează a fi îndeplinite, însă un 

plan corect construit va fi util pentru a controla cât mai eficient îndeplinirea unui anume proiect. 

Planul de afaceri poate fi diferit, conţinutul acestuia depinzând de proprietarul business-ului, de 

investitori, de faptul dacă planul este elaborat pentru o întreprindere existentă sau în curs de creare, 

depinde de specificul activităţii întreprinderii şi de dimensiunile proiectului investiţional. 

Nu există o structură fixă, recunoscută a business-planului. În ultimul timp pe piaţa financiară 

de investiţii, au fost elaborate diverse standarde şi metode pentru crearea planurilor de afaceri, a 

motivărilor tehnico-economice şi ale memorandumurilor de investiţii. Unele dintre cele mai 

cunoscute standarde şi metode sunt: 

1. Metoda UNIDO (United Nations Industrial Development Organization) 

2. Metoda BERD (Banca Europeană pentru Reconstrucţii şi Dezvoltare) 

3. Metoda KPMG (Companie Americană de Consultană şi Audit). 

Printre componentele de bază ale planului de afaceri se regăsesc [1]: 

1. Rezumatul planului de afaceri. 

2. Obiectivele şi sarcinile proiectului. 

3. Descrierea companiei/întreprinderii. 

4. Descrierea produsului sau a serviciului. 

5. Planul de marketing. 

6. Planul de producţie. 

7. Planul organizaţional. 

8. Planul necesarului de resurse umane. 

9. Planul financiar. 

Planul de afaceri poate fi elaborat manual sau utilizând medii soft specializate. Astfel, 

produsele soft existente azi pe piaţă pot fi utilizate pentru a însoţi utilizatorul în crearea întregului 

plan de afaceri sau doar unor părţi componente.  

Cele mai uzuale medii soft [2] care pot fi utilizate la crearea întregului plan de afaceri, sunt 

prezentate în Tab.1: 
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 Tabelul 1 
Medii soft pentru crearea planului de afaceri 

Denumirea 

produsului soft 
Avantajul principal în  

utilizare 

Dezavantajul principal în 

utilizare 

Business Plan 

Pro 

Însoţeşte utilizatorul în crearea planului de afa-
ceri. Posedă capacitatea tipăririi diagramelor, 
vederilor, graficelor şi rapoartelor. 
Este ideal pentru a fi utilizat de începători pentru 
crearea planului de afaceri 

Nu posedă opţiuni pentru a fi 
posibilă importarea datelor din 
MS Excel 

BizPlan Builder  Are implementată posibilitatea de a fi utilizat de 
mai mulți utilizatori simultan, astfel fişierele cu 
informaţii fiind posibile a fi utilizate în siguranţă 
prin intermediul Internetului. 
Este unul dintre cele mai bune medii soft care 
poate fi utilizat pentru crearea planurilor de 
afaceri profesionale 

Este destul de dificil şi nu poate 
fi utilizat de începători 

Software business 

Plan Excel 

Este comod ca utilizatorul poate începe crearea 
planului de afaceri de la orice parte componentă 
a acestuia. Toate calculele vor fi actualizate, 
deoarece sunt automatizate. 
Soft-ul poate fi ajustat în funcţie de necesităţile 
utilizatorului 

E accesibil în limba italiană, 
limbă care nu este foarte 
cunoscută în RM 

BizPlan. com Poate fi utilizat atât de utilizatorii începători, cât 
şi de cei avansaţi. 
Există posibilitatea integrării cu alte medii 
necesare creării planului 

Posedă puţine posibilităţi de rea-
lizare a prezentărilor grafice şi nu 
dispune de posibilitatea calculării 
indicatorilor statistici specifici  

Ultimate Business 

Planner 

Planul de afaceri poate fi creat uşor, existând po-
sibilitatea generării acestuia pas cu pas. 
Este recomandat persoanelor cărora le este nece-
sară crearea treptată a planului de afaceri 

Nu are capacitatea exportării 
diferitelor artefacte-componente 
în MS Word sau Power Point 

Business 

PlanMaker 

Professional 

Deluxe 

Acest soft oferă posibilitatea creării uşoare a 
planului financiar, fiind implementate şi 
existând posibilitatea utilizării diverselor 
formule de calcul 

Nu dispune de posibilitatea publi-
cării în internet a documentelor, 
pentru colaborare. 
Lipsesc anumite caracteristici 
avansate, specifice mediilor soft 
contemporane utilizate în planifi-
carea business-ului 

Plan Write for 

Business 

Oferă multiple exemple şi diagrame color, în 
format 3D, generate automat 

Nu dispune de multe instrumente 
ce pot fi utilizate în prognozare. 
Acest mediu nu dispune de 
instrumente pentru a genera un 
plan de afaceri complex, care să 
facă concurenţă planurilor 
generate utilizând alte medii soft 

Plan Magic 

Business 

Instrumentele de tip expert implementate oferă 
posibilitatea eliminării diferitelor obiecte, 
precum date referitoare la departamente sau 
persoane, din plan 

Nu permite elaborarea planului 
pas cu pas. 
Mediul nu este comod pentru a fi 
parcurs/navigat uşor de utilizator 

Business Plan 

Success 

Este util în efectuarea diferitelor calcule şi cal-
cularea indicatorilor financiari. 
Este comod atunci când se lucrează cu foi de 
calcul 

Este dificilă navigarea în 
interiorul acestui soft 



 

ANALELE ŞTIINŢIFICE ISSN 1857-4858 

103 

BizPlanDB Acest mediu dispune de un tabel ce permite 
generarea automată a conţinutului planului de 
afaceri. 
E util persoanelor care dispun de cunoştinţe în 
folosirea aplicaţiilor MS Office 

Nu dispune de posibilitatea de a 
fi utilizat de mai mulţi utilizatori 
simultan 

Venture Planning 

System Pro 

Are implementat un instrument-expert care 
însoţeşte utilizatorul pas cu pas de la început şi 
până la sfârşitul generării planului 

Lipseşte flexibilitatea în 
elaborarea planului de afaceri. 
Acest mediu permite planificarea afa-
cerii, dar nu în cel mai eficient mod 

Project Expert Este folosit la generarea majorităţii părţilor-
componente ale planului de afaceri. Are 
implementată o componentă de analiză a 
proiectului de investiţii, în special a planului 
financiar. 
Poate fi utilizat la crearea planurilor de afaceri 
simple şi profesionale. Este uşor navigabil şi 
accesibil prin intermediul unei interfeţe clare. 
Respectă standardul UNIDO 

Nu poate fi instalat în unele 
versiuni ale SO Windows 

Plan Write 

Business Planner 

Mediul poate fi utilizat pentru crearea întregului 
business-plan. Are incorporată o structură 
extinsă a planului de afaceri. Este compatibil cu 
SO Windows. Ieşirile sunt compatibile cu MS 
Word, Excel, Power Point. Fişierele de ieşire pot 
fi salvate şi în format PDF. 
Este un produs care poate fi utilizat pentru 
crearea unui plan de afaceri complet, care 
însoţeşte utilizatorul. Este posibilă generarea 
graficelor şi diagramelor color.  

- 

Plan Business 

Intelligent 

Un produs soft elaborat în Rusia, care respectă 
majoritatea standardelor pentru elaborarea unui 
plan de afaceri profesional. 

Chiar dacă anunţă posibilitatea 
utilizării gratis a aplicaţiei, aceasta 
e inaccesibilă sau conţine viruşi 

Există medii soft care pot fi utilizate pentru realizarea doar a unor părți componente din 
business-planuri. Unele exemple (Tab.2): 

 Tabelul 2 
Medii soft utilizate pentru crearea parţială a planului de afaceri 

Denumirea Descriere 
Exl-Plan Pro Se utilizează pentru construirea planului financiar (parte componentă a 

business-planului). Planul financiar poate fi creat pentru câţiva ani. 
Aplicaţia are incorporată o componentă informativă (de tip „help” şi 
„tutorial”) care însoţeşte utilizatorul în procesul creării planului. 
Are la bază şabloane de tip Excel, Word. 

Cashflow Plan Plus Se utilizează pentru construirea matricei cash-flow (parte componentă a 
planului financiar). Are la bază şabloane Excel. Este compatibil cu SO 
Windows. Este comod în utilizare, având incorporată componenta de 
ajutorare a utilizatorilor. 
Formulele specifice diferitelor calcule financiare sunt deja introduse. 

Plan Write for Marketing Un mediu care se utilizează pentru generarea planului de marketing 
pentru un business nou sau unul deja existent. Conţinutul acestui plan se 
elaborează pe părţi, fiind evidenţiate produsele şi detaliile referitoare la 
acestea: preţurile, depozitele, promovarea produselor etc.  
Există posibilitatea accesării diferitelor resurse-internet direct din această 
aplicaţie. 
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MS Project Mediu realizat de compania Microsoft care face parte din pachetul MS 

Office şi care poate fi utilizat pentru elaborarea planului organizaţional şi 

a planului necesarului de resurse umane. Este uşor în utilizare şi permite 

prezentarea grafică a îndeplinirii activităţilor planificate în timp. 

The plan 
Un produs soft elaborat în România, care poate fi utilizat pentru crearea 

planului financiar. Oferă vederi grafice care pot fi uşor interpretate. 

  

Aceste medii au, de obicei, la bază şabloane standard (templates). Utilizarea şabloanelor în 

mediile soft destinate creării planurilor de afaceri, de cele mai multe ori, este bine venită pentru 

potenţialii utilizatori, deoarece propun elaborarea acestuia în mod organizat, pe paşi. Utilizatorul va 

fi îndemnat să elaboreze artefacte specifice unei structuri-standard a planului de afaceri.  

Şabloanele implementate în produsele soft au şi dezavantaje. În unele cazuri, activitatea utiliza-

torului nu se va reduce doar la completarea foilor de lucru, dar şi la scrierea de formule şi efectuarea 

calculelor (de exemplu, atunci când se creează planul financiar). În altele cazuri, şabloanele nu sunt 

clar înţelese de utilizatori, ceea ce poate conduce la realizarea incorectă a business-planului. 

Astfel, în baza analizei mediilor soft, utilizate pentru elaborarea planurilor de afaceri, se poate 

argumenta că acestea, în majoritatea cazurilor, ajută elaboratorii planurilor de afaceri să le creeze, 

aceasta presupunând că o precondiţie în utilizarea lor ar fi ca aceştia să cunoască folosirea calcula-

torului, să cunoască aplicaţiile pentru editarea textului şi calcului tabelar. Elaboratorilor de busi-

ness-planuri le va fi mult mai comod dacă vor folosi în activitatea lor medii soft care permit elabo-

rarea acestora treptat, pas cu pas. Majoritatea mediilor soft destinate creării planurilor de afaceri dis-

pun de o interfaţă de dialog în limba engleză, unele din ele fiind posibile a fi accesate de utilizatorii 

care cunosc limbă rusă. 

Referinţe: 

1. Бизнес план. Основы составления бизнес-плана. В: Финансовый Юрист от 18 апреля 2009 г. 

2. http://business-plan-software-review.toptenreviews.com/ 
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TEHNICI PROMOŢIONALE APLICATE PENTRU PROMOVAREA  

PRODUSELOR SALONULUI DE MARIAJ „Cenuşăreasa” 

Lilia CHIRIAC, Elena COŞCIUC 
Universitatea de Studii Politice  

 şi Economice Europene „Constantin Stere” 
 

Promovarea presupune procesul de a informa şi convinge potenţialii clienţi despre produsele sau 

serviciile întreprinderii. Nevoia pentru activităţile de promovare a crescut astăzi din cauza lărgirii pieţei, o 

concurenţă acerbă, avansarea rapidă în tehnologia şi schimbările continue în gusturile şi preferinţele 

clienţilor. Firme din întreaga lume utilizează publicitatea ca cel mai important instrument de promovare. 

Promovarea şi publicitatea pot fi o cheltuială grea, mai ales pentru o nouă afacere, care vrea să se facă 

cunoscută într-o comunitate. 

Cuvinte-cheie: tehnici promoţionale, publicitate, buget publicitar, mesaj publicitar, eficienţa acţiunilor 

promoţionale, strategii de comunicare.  

 

Promotion implies the process of informing and persuading the prospective customers about the 

products or services of the firm, so that they keep patronising the firm. The need for promotional activities 

has increased in today's globalise world because of widening of market, stiff competition, rapid advancement 

in technology and continuous changes in tastes and preferences of customers. Firms around the world use 

advertising as the most important promotional tool. Promotion and advertising can be a heavy expense, 

especially for a new business that wants to make itself known in a community.  

Keywords: promotional techniques, advertisement, advertising budget, advertising message, the 

efficiency of promotional actions, communication strategies. 

 

Orice campanie publicitară de succes începe cu un plan bine pus la punct. De la identificarea 

clientilor-ţintă, până la cunoaşterea locaţiilor, unde trebuie să se facă publicitatea, planul este un 

element vital pentru ca bugetul campaniei publicitare să fie cheltuit cu înţelepciune şi pentru ca 

potenţialii clienţi să fie transformaţi în clienţi reali. 

Procesul de elaborare a unui plan publicitar prevede parcurgerea unor etape succesive: 

I. Alegerea publicului-ţintă. Un prim pas important este identificarea publicului-ţintă şi 

întelegerea specificului şi nevoilor acestuia. Publicul este elementul-cheie care ţine în viaţă orice 

companie. De aceea, acesta trebuie definit în mod exact, fără a se folosi o descriere generală şi, prin 

urmare, incompletă. Cercetarea de piaţă este o metodă prin care publicul-ţintă este identificat în 

mod corect. Publicul-ţintă vizat, în cazul dat, sunt cu siguranţă doamnele şi domnişoarele care s-au 

hotărât să spună mult aşteptatul „DA” în faţa altarului şi care desigur au atins vârsta permisă de lege 

pentru a înainta în căsătorie. 

II. Determinarea obiectivelor. Un pas important în elaborarea unui program de publicitate îl 

constituie stabilirea obiectivelor. Aceste obiective trebuie să rezulte din deciziile anterioare. 

Obiectivele publicităţii decurg din obiectivele stabilite în cadrul strategiei de comunicare. Definirea 

obiectivelor publicitare presupune delimitarea efectelor pe care le aşteaptă emiţătorul în urma 

derulării campaniei publicitare prezentate. Obiectivele publicităţii sunt diferite şi sunt stabilite în 

funcţie de etapa ciclului de viaţă a produsului.  

Pentru promovarea salonului de mariaj „Cenuşăreasa” avem nevoie de publicitate informativă, 

astfel toate obiectivele vor ţine de informarea publicului-ţintă în ceea ce priveşte produsul 

întreprinderii date. Astfel s-au stabilit următoarele obiective: 

 Informarea pieţei în legătură cu apariţia unui nou salon de mariaj. 

 Descrierea serviciilor prestate. 

 Identificarea potenţialilor clienţi. 
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III. Elaborarea strategiei de comunicare. Înainte de a trece la elaborarea mesajului propriu-

zis, trebuie să se definească o strategie de comunicaţie. Aceasta va reprezenta sintetizarea opţiunilor 

de marketing ale firmei, punctul de vedere în procesul de creaţie publicitară. 

O strategie de comunicare presupune patru elemente: 

 Identificarea problemei consumatorului. 

 Promisiunea de bază care presupune angajamentul de a rezolva problema consumatorului; 
această promisiune trebuie să corespundă unei motivaţii de cumpărare, arătând avantajele care îl vor 
determina pe consumator să cumpere produsul. 

 Justificarea promisiunii este necesară pentru a conferi credibilitate mesajului, este momentul 
în care sunt puse în valoare elementele specifice produsului, explicându-se caracteristicile acestuia. 

 Beneficiul consumatorului presupune prezentarea rezultatului obţinut. 
Astfel, publicitatea trebuie să vină cu informaţii, explicaţii, probe, mărturii sau demonstraţii, 

având ca unic scop, convingerea consumatorului să cumpere produsele respective. Strategia care ar 
fi în concordanţă cu necesităţile reale ale firmei este: strategia de promovare a imaginii produselor 
salonului de mariaj „Cenuşăreasa”. 

IV. Alegerea tehnicii promoţionale. Publicitatea cuprinde un ansamblu de activităţi specifice 
ce au ca scop prezentarea unui mesaj cu privire la un serviciu, produs sau întreprindere. 

Cele mai relevante caracteristici ale publicităţii sunt: caracter public; relativ ieftină, având în 
vedere costul pe receptor; caracter impersonal (e transmisă printr-o terţă persoană); caracter 
persuasiv (prezintă în cele mai frumoase manevre, exagerat, anumite produse); caracter ofensiv – 
îndeamnă la acţiune. 

Publicitatea ca tehnică promoţională are atât avantaje, cât şi dezavantaje. Cele mai importante 
avantaje sunt: creează un climat de încredere cu privire la un anumit produs sau serviciu 
(corespunde caracteristicilor prezentate); creează o imagine bună pentru întreprindere pe termen 
lung, dând impresia de forţă financiară; relativ ieftină. Dezavantajele publicităţii sunt: nu e foarte 
credibilă, pentru că e prin intermediar; nu obligă un răspuns imediat; difuzarea pe unele canale TV e 
foarte scumpă. 

Târgurile şi expoziţiile. Târgurile sunt pieţe de dimensiuni mari, organizate pe o perioadă de 
timp şi care au dezvoltat cu preponderenţă funcţia comercială şi funcţia informaţională. Expoziţiile 
reprezintă manifestări desfăşurate pe perioade mai lungi de timp, prezintă istoria dezvoltării unui 
domeniu de activitate de la începuturi până în prezent sau pe o perioadă mai lungă de timp. 
Caracteristica principală a expoziţiilor este informarea. 

Târgurile şi expoziţiile prezintă următoarele particularităţi: se constituie într-un mediu de 
marketing deosebit, sunt locaţii unde vizitatorii vin de bună voie, să se distreze şi să vadă, să atingă 
şi să încerce sau să audă alte noutăţi; constituie un mediu de promovare deosebit, întrucât reunesc 
toate tehnicile de promovare cunoscute; constituie un mediu de comunicare deosebit între 
specialişti, având un caracter ştiinţific pronunţat; constituie un mediu al transferurilor de valori 
culturale între popoare. 

Salonul de mariaj „Cenuşăreasa”, poate să-şi promoveze produse în cadrul Centrului 
Internaţional de Expoziţii MOLDEXPO: MOLDOVA FASHION EXPO – expoziţie internaţională 
specializată de mărfuri, utilaje şi materii prime pentru industria uşoară, ediţia a XIII-a. Perioada 
desfăşurării: – 14.11.2013-17.11.2013; „FABRICAT ÎN MOLDOVA” – expoziţia naţională de 
diversificat – 30.01.2013-02.02.2013. 

V. Stabilirea suportului media şi a instrumentelor de promovare. Există o varietate de 

mijloace de expediere a mesajului publicitar către publicul-ţintă, precum: ziare, televiziune, radio, 

internet, afişe stradale, poşta directă, obiecte cadou şi altele. Selectarea mijloacelor de expediere a 

mesajului publicitar depinde de caracteristicile auditoriului-ţintă, de puterea de acoperire a fiecărui 

mijloc de comunicare în parte, precum şi de programul de eşalonare în timp a apariţiei mesajului.  

http://ro.fashion.moldexpo.md/
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Puterea de acoperire se măsoară prin intermediul întinderii frecvenţei mesajului. Întinderea se 

referă la numărul de oameni care vor percepe mesajul şi se exprimă, de regulă, ca procentaj din 

piaţa-ţintă. Cealaltă variabilă, frecvenţa, măsoară numărul mediu de expuneri a persoanei la mesaj. 

Pornind de la aceşti doi indicatori, se poate calcula punctajul brut global, care măsoară eficacitatea 

expedierii mesajului prin fiecare mijloc de comunicare în parte.  

Atunci când se folosesc mijloace media diferite, trebuie acordată atenţie, consecvenţei 

mesajelor. Lipsa coordonării ar scădea eficacitatea campaniilor promoţionale, pentru că se pierde 

sinergia potenţială rezultată din susţinerea reciprocă a diverselor media. De exemplu, radioul s-a 

dovedit un mijloc deosebit de eficace în susţinerea publicităţii prin televiziune. Transmiţând 

coloana sonoră a mesajului televizat prin radio se obţine un impact aproape egal cu cel a două 

mesaje TV, dar la un cost mult mai mic.  

În continuare, se va alege suportul media prin analiza avantajelor şi dezavantajelor acelor 

suporturi, care teoretic ar putea fi utilizate pentru publicitatea salonului de mariaj ”Cenuşăreasa”: 

 Presa. Factorii care influenţează eficienţa mesajului în presă sunt: mărimea anunţului 

publicitar (numărul de cuvinte); mărimea caracterelor – cu cât caracterele sunt mai mari, cu atât 

mesajul este mai eficient, însă la acelaşi preţ pe anunţ este mai bine să se publice mesaje cu 

caractere mici decât cu caractere mari; folosirea imaginii – fotografii şi nu desene, gravuri; formula 

de adresare – persoana a II-a singular, folosirea unor cuvinte simple, fără superlative comparative. 

 Radio: media ideal pentru transmiterea mesajelor publicitare. 

– avantaje: flexibilitate mare (există o variaţiune mare de radiouri), cost relativ ieftin, radioul 

există pretutindeni, este pe gustul tuturor, pe vârste, categorii socioprofesionale; 

– dezavantaje: prezintă numai coloana sonoră a mesajului. 

 Televiziune: are o caracteristică unică: îmbină imaginea cu sunetul şi mişcarea efectuând 

demonstraţii practice pe produse. Are cel mai mare impact la public, flexibilitate mică, selectivitate 

mică, preţ foarte ridicat. 

 Cinematograf: suport publicitar doar în difuzarea unor filme publicitare de maxim 5 min 

sau filme documentare, 30 min. 

 Publicitatea prin tipărituri: reprezentată prin cataloage, materiale tipărite care folosesc cu 

preponderenţă imagini, ilustraţii şi mai puţin text. Sunt prezentate în ordine alfabetică sau după 

importanţă.  

 Pliante: material tipărit mai simplu conţinând ilustraţii, text care poate fi citit numai dacă 

pliantul se desface complet. 

 Prospectul: material tipărit, imagine, text referitor la caracteristicile produsului, text privind 

perspectivele firmei în viitor, tendinţele firmei. 

 Broşuri: material amplu, poate ajunge la 100 de pagini, ilustraţii, text abundent privind 

caracteristicile, utilităţile, garanţie. 

 Agende-calendar: joacă rolul de cadouri publicitare, trebuie să conţină date de identificare.  

 Publicitatea exterioară – panouri publicitare: prezintă în special ilustraţii şi foarte puţin text 

(din viteza unui autoturism). Panourile se montează, de obicei, la intersecţii, pe drumuri naţionale. 

 Afişele: materiale tipărite care pot fi montate în exterior sau în interiorul clădirii. Joacă rol 

de anunţ, mai mult text. Montat la înălţimea privirii oamenilor. 

 Internetul: caracteristicile Internetului sunt flexibilitatea – posibilitatea de plasare a unor 

informaţii ample; cheltuieli relativ mici; receptivitate scăzută în rândul clienţilor potenţiali; slabă 

acoperire a pieţii potenţiale. 

În urma analizei efectuate asupra căilor de transmitere a informaţiei, s-a ajuns la concluzia că 

pentru promovarea produselor sale salonul de mariaj „Cenuşăreasa” va utiliza internetul, şi anume, 

reţelele de socializare. 
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Principalul avantaj al utilizării reţelelor de socializare în scopul promovării afacerii este costul. 

Accesul la aceste reţele este gratuit, cu excepţia, fireşte, a cazului în care doriţi să faceţi upgrade la 

un cont premium. Promovarea prin intermediul reţelelor de socializare nu înseamnă însă reclamă 

agresivă la produsele sau serviciile întreprinderii; promovarea prin site-urile de socializare trebuie 

să pună accentul, în primul rând, pe latura conversaţională; importantă este povestea brandului şi a 

produselor, modul în care reuşeşti să transmiţi esenţa afacerii tale, modul în care îţi prezinţi 

iniţiativele inovatoare şi implicarea în comunitate. Pentru promovarea produselor salonului de 

mariaj „Cenuşăreasa” prin intermediul reţelelor de socializare au fost selectate următoarele 

instrumente de promovare: anunţul publicitar, spotul publicitar audio, filmele de prezentare, 

bannere, forme electronice (site-uri web, newsletter electronic). 

VI. Crearea mesajului publicitar. Din momentul în care s-au stabilit modalităţile de abordare 

a auditoriului şi mijloacele de realizare, etapa următoare constă în realizarea publicităţii. Acţiunile 

necesare realizării mesajului depind de media ce va fi utilizată. 

Crearea mesajului publicitar propriu-zis include în sine parcurgerea următoarelor etape: 

Numele companiei – salonul de mariaj „Cenuşăreasa”; 

Sloganul – spune „DA” rochiei tale de mireasă; 

Blocul principal de text, aici se include mesajul pe larg, în cazul dat, pe lângă titlu şi slogan, 

vor fi incluse datele de contact ale întreprinderii-salon de mariaj „Cenuşăreasa”, consultant 

personal pentru nunta ta Elena, tel. 069 849 206/078 58 43 42, skype lenuta.cosciuc. 

Stilul textului. Au fost analizate şase stiluri de text: 

Spune DA rochiei tale de mireasă! 

Spune DA rochiei tale de mireasă! 

Spune DA rochiei tale de mireasă! 

Spune DA rochiei tale de mireasă! 

Spune DA rochiei tale de mireasă! 

Spune DA rochiei tale de mireasă! 
Prim metodă experimentală s-a ales textul scris în stil „Vivaldi”, acesta fiind cel mai reuşit din 

punct de vedere estetic şi al cititului: 

Spune DA rochiei tale de mireasă! 

Componentele grafice. Odată ales textul, trebuie alese elementele compoziţionale de natură 

grafică care vor completa imaginea şi vor accentua mesajul publicităţii. Ca baza pentru viitoarea 

publicitate s-au înaintat următoarele variante: 

 

 

 
Varianta aleasă ca suport fiind următoarea: 
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Următoarea imagine va fi utilizată drept suport pentru mesajul publicitar şi pentru datele de 

contact: 

 
Situarea mesajului publicitar şi a datelor de contact pe desenul grafic al publicităţii: 

 
Varianta finală a panoului publicitar cu toate părţile componente arată în felul următor: 

 

Slogan 

Denumirea 

firmei 

Datele de 

contact 
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VII. Determinarea bugetului campaniei publicitare 

Stabilirea bugetului publicitar este una dintre cele mai dificile decizii. Bugetul publicitar se 

elaborează pentru fiecare produs în parte. Rolul publicităţii este de a determina o evoluţie 

crescătoare a cererii produsului. Întreprinderea solicitantă de această publicitate consideră că 

bugetul unei campanii publicitare trebuie stabilit atunci când deja se ştie exact ce trebuie de făcut, ci 

nu invers. Deci metoda aleasă de stabilire a bugetului publicitar este metoda obiectivelor. Această 

metodă presupune determinarea precisă a obiectivelor atribuite publicităţii şi a fondurilor necesare 

pentru realizarea fiecărui obiectiv în parte. Este metoda cea mai logică şi cea mai riguroasă din 

punct de vedere teoretic. În practică se procedează, de cele mai multe ori, invers, mai întâi se 

stabilește suma pe care managerii firmei o pot aloca publicităţii după care se aleg mijloacele şi se 

fixează obiectivele de atins. 

Un rol important în stabilirea bugetului publicităţii îl are preţul pentru suportul media ales 

pentru transmiterea informaţiei. În cazul salonului de mariaj „Cenuşăreasa”, se va utiliza bannerul 

on-line fix, costul căruia variază de la un site la altul. Efectuându-se o analiză a preţurilor pentru 

bannerele on-line fixe, s-a determinat preţul mediu pentru acest tip de suport (preţul este indicat în 

u.c., care echivalează cu 16 lei). 

1. Banner 728 x 90 px, mărimea fişierului – 50 KB, format jpeg, gif, swf, situat pe headerul 

site-ului, în toate paginile acestuia:  

- afişare o lună: 400 euro/ lună; 

- afişare 3 luni: 300 euro/ lună; 

- afişare 6 luni: 200 euro/ lună.  

2. Banner 680 x 100 px, mărimea fişierului – 50 KB, format jpeg, gif, swf, situat în partea 

centrală a paginilor site-ului:  

- afişare o lună: 300 euro/ lună; 

- afişare 3 luni: 250 euro/ lună; 

- afişare 6 luni: 200 euro/ lună. 

3. Banner 300 x 250 px, mărimea fişierului – 40 KB, format jpeg, gif, swf, situat în partea 

dreaptă a paginilor site-ului:  

- afişare o lună: 200 euro/ lună; 

- afişare 3 luni: 150 euro/ lună; 

- afişare 6 luni: 100 euro/ lună. 

4. Banner 160 x 600 px, mărimea fişierului – 40 KB, format jpeg, gif, swf, situat în partea 

dreaptă a paginilor site-ului:  

- afişare o lună: 200 euro/ lună; 

- afişare 3 luni: 150 euro/ lună; 

- afişare 6 luni: 100 euro/ lună. 

5. Banner 300 x 100 px, mărimea fişierului – 40 KB, format jpeg, gif, swf, situat în partea 

dreaptă a paginii:  

- afişare o lună, în toate paginile site-ului: 100 euro/ lună; 

- afişare 3 luni, în toate paginile site-ului: 75 euro/ lună; 

- afişare 6 luni, în toate paginile site-ului: 50 euro/ lună. 

Luând în consideraţie preţul ridicat al publicităţii de acest gen, s-a luat hotărârea ca atât 

bannerul, cât şi filmuleţul de prezentare for fi plasate pe reţelele de socializare. 

Expoziţiile desfăşurate în cadrul Centrului Internaţional de Expoziţii MOLDEXPO necesită la 

fel cheltuieli, care se referă la spaţiul arendat pentru expunerea produselor. Astfel un metru pătrat de 

spaţiu în cadrul pavilionului costă în jur de 70 u.c. Pentru ca întreprinderea dată să îşi poată expune 

produsele, va avea nevoie de 6 m
2
, respectiv, costul va fi de 420 u.c. , iar o prezentare de modele 

costă 500 de lei. 
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VIII.  Evaluarea impactului campaniei publicitare. Pretestarea eficienţei publicităţii 

vizează, în principal, următoarele dimensiuni: calitatea mesajului, creativitatea reclamei, modul 

artistic de realizare şi impactul reclamei. Posttestarea unei campanii de promovare intervine la 

finalul desfăşurării unei/unor campanii de promovare şi poate avea mai multe scopuri. În primul 

rând, datorită sumelor mari implicate de derularea unei campanii, este de dorit a se analiza eficienţa 

acesteia atât pentru verificarea gradului de îndeplinire a obiectivelor propuse, dar şi pentru 

introducerea de corecţii asupra variabilelor de promovare (mesaj, canale, frecvenţă, întindere, 

bugete etc.). În al doilea rând, este de dorit o monitorizare continuă a evoluţiei mărcii, pentru a 

identifica din timp semnalele pozitive/negative referitoare la marcă. 

Pentru a determina eficienţa campaniei publicitare, s-au plasat bannerul şi filmuleţul de 

prezentare pe reţelele de socializare, acumulând peste 50 de vizualizări în prima zi. Luând în 

consideraţie numărul de vizualizări, putem afirma că potenţialii clienţi au manifestat interes faţă de 

produsele salonului de mariaj „Cenuşăreasa”. 

Concluzii. Pornind de la scopul principal al acestei campanii publicitare, de a promova salonul 

de mariaj „Cenuşăreasa”, s-a efectuat o analiză a tehnicilor şi instrumentelor de promovare şi s-a 

ajuns la concluzia că pentru început salonul de mariaj „Cenuşăreasa”, se va promova prin interme-

diul publicităţii on-line, utilizând bannerul şi filmuleţul de prezentare, ulterior formând imagine, se 

va putea participa şi la manifestări expoziţionale. 
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Cezar MÎNĂSCURTĂ 

Universitatea de Studii Politice  

 şi Economice Europene „Constantin Stere” 

 
În articol sunt investigate principalele dimensiuni şi repere istorice ale simbolurilor naţional-statale ale 

Republicii Moldova cu scopul de a răspunde la necesităţile vitale ale existenţei şi bunei funcţionări a unei 
societăţi şi a unui stat. Simbolurile de Stat şi idealurile naţional-statale sunt o parte componentă a formării, 
fixării şi reproducerii în diferite situaţii a identităţii oricărei naţiuni sau stat ca comunitate politică şi social-
culturală. Ele apar în calitatea unor elemente specifice de legătură în cadrul culturii politice existente, 
permiţând indivizilor să-şi identifice apartenenţa la o comunitate socială concretă şi să asimileze ideea 
(ideile) centrală ce străpunge această comunitate. 

Cuvinte-cheie: simbol, steag, scut, heraldică, simboluri naţional-statale, Drapel de Stat, Stemă de Stat, 
Constituţie, republică, identitate naţională, suveranitate, legitimitate, cultură politică.  

 
In this article are investigated the main dimensions and historic landmarks of national-state symbols of 

the Republic of Moldova in order to answer to the vital needs of the existence and functioning of a society 
and a state. State symbols and national-state ideals are an integral part of fixation and reproduction in 
different situations identity of any nation or state as political and socio-cultural community. They appear as 
some specific elements within the existing political culture, allowing individuals to identify membership in a 
specific social community and assimilate the central idea (ideas) that pierces the community. 

Keywords: symbol, flag, shield, heraldry, national symbols-state, State Flag, Coat of State, 
Constitution, republic, national identity, sovereignty, legitimacy, political culture. 

 
Fiecare popor creează şi venerează propriile sale simboluri naţional-statale, care, la rândul lor, 

legitimează factorii de putere existenţi. În acest context, ar fi cazul să ne reamintim fraza înaripată a 
ministrului afacerilor externe al Franţei Lamartine „Dacă o să-mi luaţi Tricolorul, o să-mi luaţi o ju-
mătate din forţa Franţei, atât în ţară, cât şi peste hotarele ei”. Aceste simboluri se construiesc, după 
cum s-a mai menţionat, pe o tradiţie îndelungată, în care un rol important îl au tot felul de embleme, 
blazoane, steaguri, insigne, steme şi alte simboluri şi elemente de identificare statal-politică. 

În ierarhia existentă în cadrul „matricei identificaţionale”, locul dominant îl ocupă Simbolurile 

de Stat, deoarece ele reprezintă expresia concentrată a spiritului, forţei şi memoriei naţiunii. Prin 
ele este reprezentată individualitatea şi suveranitatea naţiunii. Simbolurile naţionale sunt cele mai 
statornice simboluri în istoria unui popor. În virtutea acestor caracteristici, simbolurile naţional-
statale asigură coeziunea şi mobilizarea naţiunii spre noi realizări şi cuceriri, spre noi succese şi 
victorii, dar, în anumite cazuri, şi spre stagnare sau regres.  

Investigarea şi elucidarea problematicii Simbolurilor de Stat – Drapelul, Stema, Imnul – este un 
proces complex, presupunând o triplă abordare, axată pe trei dimensiuni: istorică, politico-juridică 
şi heraldică.  

Cercetarea problematicii referitoare la apariţia şi evoluţia istorică a steagurilor, culorilor 
acestora, a stemei, sigiliilor şi altor simboluri heraldice ale Moldovei istorice, din considerente 
politice şi ideologice, nu s-a aflat în vizorul istoricilor din republică până în anii’90 ai sec.XX, când 
în urma restructurării societăţii a crescut brusc interesul populaţiei faţă de tradiţia istorică, de fondul 
simbolistic etnocultural, acumulat pe parcursul secolelor de zeci de generaţii. 

În urma investigaţiilor efectuate în domeniul simbolisticii de către istoricii din republică, s-a 

ajuns la concluzia că apariţia Simbolurilor de Stat (naţionale) este legată de formarea Statului 

Moldovenesc independent de la mijlocul sec.XIV [1].  
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Ar putea fi prezentate numeroase surse istorice din care V.Mischevca, I.Negrei, Al.Nichitici, 

G.Iscru, A.Berciu-Drăgicescu ş.a. [2] au selectat acele fragmente şi materiale, care se referă la 

simbolurile Moldovei medievale, ajungând la concluzia că în acea perioadă Moldova era 

individualizată pe harta politică a Europei prin drapele şi steaguri cu cromatică proprie, pe care, de 

obicei, era prezentă stema ţării, şi care exprimau autoritatea puterii în stat, gradul de independenţă 

statală, iar mai târziu, autonomia şi năzuinţa spre suveranitate deplină. 

Steagurile moldoveneşti din sec.XV reprezentau pânze dreptunghiulare monocolore, cu 

anumite dungi, inscripţii şi embleme de diferite culori. Stindardele domneşti purtau stema ţării – 

capul de bour, cu steaua şi semiluna ca accesorii (simbolul tradiţional al statalităţii moldoveneşti), 

– iar steagurile militare – imaginile sfinţilor ocrotitori ai ostaşilor, de obicei Sfântul Gheorghe, 

considerat purtătorul de biruinţă al creştinismului asupra păgânismului.  

Cele mai vechi steaguri moldoveneşti, care s-au păstrat şi au ajuns până la cercetătorii 

contemporani, fie integral, fie sub forma unor desene în cronicile timpului, datează din perioada 

domniei lui Ştefan cel Mare (1457-1504). În acea perioadă, Statul Moldovenesc medieval s-a 

afirmat plenar în viaţa politică şi militară a Europei. 

Aici ar putea fi aduse următoarele exemple: o gravură din cronica ungară a lui Ioan de 

Thuroczi; o stampă executată în anii domniei lui Ştefan cel Mare; două steaguri dăruite de 

domnitorul Moldovei mănăstirii Zografu din sfintele Munte Athos – ctitoria lui Ştefan cel Mare. 

În primele două exemple, pânza steagurilor monocoloră şi este prezentă stema Moldovei – 

capul de bour, având între coarne o stea cu cinci colţuri. Cât priveşte steagurile dăruite mănăstirii 

Zografu, primul are un fundal de culoare roşie-deschis, iar cel de al doilea – de culoare roşie. 

Celelalte elemente prezente pe steaguri – Icoana Sfântului Gheorghe, scena botezului Domnului 

Iisus Hristos – sunt brodate cu fire de aur, argint şi mătase, cu o cromatică albă, verde şi roşie. 

În calitate de exemplu ne poate servi şi gravura din cartea cronicarului polon Martin Bielski, 

apărută în 1597, pe care este înfăţişată poziţia de atac a cavaleriei moldoveneşti din lupta cu 

armatele poloneze în bătălia de la Obertyn (1531). Deasupra corpului de cavalerie fâlfâie două 

steaguri moldoveneşti triunghiulare, se presupune monocolore, pe pânza cărora este prezentă Stema 

Moldovei – capul de bour, având în dreapta soarele sau roza, iar în stânga – semiluna. 

E esenţial de remarcat acuarela de la Biblioteca din Dresda din sec.XVII cu imaginea steaguri-

lor cucerite de Mihai Viteazul la Guruslău (1601) în lupta cu Ieremia Movilă, domnitorul Moldovei, 

şi Sigismund Bathori.  

Printre steagurile dobândite era şi un steag al pedestrimii moldoveneşti cu fundal roşu, pe care 

era desenată în culori alb-argintii emblema tradiţională a Moldovei – capul de bour, – care are între 

coarne o stea cu opt colţuri, fiind flancat de două semiluni. Pe perimetru steagul are un brâu lat de 

culoare galbenă. Acesta este unicul exemplar al drapelului moldovenesc din perioada evului mediu, 

care este zugrăvit cu hampa de culoare galben-roşie, ce are la capăt ciucuri de culoare albastră [3]. 

Într-o descriere a soliei lui Jezzy Krasinsky se spune că el a fost întâmpinat de domnitorul Moldo-

vei Vasile Lupu, care era însoţit de „numai câţiva boieri cu două steaguri, dintre care unul era albastru 

cu o cruce roşie, iar celălalt alb cu o dungă roşie. Pentru a onora soliile, a vrut totuşi să arate că îşi 

face datoria şi a trimis câteva zeci de boieri sub un steag albastru, ca să însoţească pe sol” [4]. 

Ar putea fi menţionat şi steagul lui Constantin Ipsilanti – domnul Ţărilor Moldovei şi Valahiei 

din decembrie 1806 până în august 1807. Steagul e din stofă de mătase de formă dreptunghiulară, 

de culoare albă bătând în galben. La mijloc poate fi observată o ghirlandă formată din două ramuri 

de măslini, cu frunze verzi, fiind timbrată cu o coroană princiară de culoare roşie cu crucea galbenă. 

Câmpul este pictat în culoare albastră în jumătatea cea de sus şi în culoare verde – în jumătatea de 

jos. Pe jumătatea de sus în partea dreaptă este pictat în negru vulturul cu crucea de aur în cioc, iar în 

stânga capul de zimbru în profil spre vultur de culoare neagră-deschis. Pe faţa a doua a drapelului, 
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care reprezintă o altă pânză de aceeaşi mărime şi formă, se fac vizibile aceleaşi figuri cu o 

deosebire: vulturul ia locul capului de zimbru [5]. 

Şirul exemplelor ar putea fi continuat, dar, generalizând informaţiile din diferite surse istorice 

(cronici, relatări ale călătorilor străini, steaguri şi drapele din muzee etc.), s-ar putea concluziona că 

în secolele XV-XIX erau cunoscute peste 20 de drapele cu cromatică tricoloră în diferite variaţiuni 

şi grade de intensitate: roşu, albastru (azuriu), galben.  

Cel mai frecvent, drapelele moldoveneşti aveau un câmp roşu [6], mai rar albastru sau galben. 

Practic, pe toate drapelele era prezentă în mod constant Stema Moldovei – capul de bour cu figuri 

stilizate, reprezentând soarele, semiluna şi o steluţă cu cinci raze. 

Există o gamă vastă de surse istorice, în afara steagurilor şi drapelelor, care atestă că capul de 

bour a fost simbolul principal al Statului Moldovenesc medieval. În acest context ar putea fi 

menţionată prima monedă moldovenească, pusă în circulaţie de Bogdan I. Pe aversul acestei 

monede, este vizibil capul de bour cu o stea cu cinci colţuri între coarne, flancat în stânga de o 

rozetă cu frunze, iar în dreapta de semilună. Pe reversul monedei era scris cu litere latine „... wod 

Moldaviensis”. Despre această monedă menţionează istoricul german R.F. Kaindle în lucrarea 

Istoria Bucovinei [7].  

Referinţe la acest simbol tradiţional moldovenilor pot fi găsite în documentele Cancelariei Ţării 

Moldovei (sf. sec.XIV), pe sigiliile domneşti de pe timpul lui Ştefan cel Mare şi a urmaşilor săi [8], 

în Cazania lui Varlaam, în Biserica moldovenească din Lvov (1585-1636) etc.  

După Războiul Ruso-Turc, ce a finalizat cu Tratatul de pace de la Bucureşti din 1812, teritoriul 

dintre Prut şi Nistru a fost anexat de către Rusia ţaristă. Basarabia nu a avut dreptul de a poseda 

drapel, ci numai stemă.  

Simbolul oficial atribuit provinciei dintre Prut şi Nistru a fost statuat prin reglementările din 

1826, care prevedeau că stema reprezintă „scut separat în două jumătăţi: în jumătatea de sus, pe 

fond roşu, stă aşezat un vultur cu două capete împodobit cu o coroană de aur pe pieptul căruia, pe 

fond roşu, se reprezintă Sfântul Mare Mucenic Gheorghe, purtător de biruinţă, călare pe un cal alb, 

ameninţând cu suliţa un balaur; vulturul ţine în gheara dreaptă o făclie şi un fulger, în cea stângă – o 

cunună de lauri. În jumătatea de jos, pe fond auriu, se reprezintă un cap de bour care învederează 

stema Moldovei” [9].  

În ansamblul său, compoziţia atestă faptul că în urma războaielor purtate (evocate de smalţul 

roşu al scutului), Rusia luptătoare şi biruitoare (despre acest lucru vorbind fulgerul şi cununa de 

lauri – figuri heraldice ce înlocuiesc sceptrul şi globul crucifer prezente în stema tradiţională a 

Rusiei) a luat în stăpânire pământurile Moldovei dintre Nistru şi Prut, desemnate prin figurile 

heraldice din a doua partiţiune. Menţinerea capului de bour şi modul în care acesta este blazonat în 

legea mai sus-pomenită constituiau, desigur, o recunoaştere a faptului că teritoriul anexat în 1812 de 

Rusia era trup din Moldova istorică. 

Stema oficială a Basarabiei a fost modificată în 1868, când s-a adoptat reprezentarea ce înfăţişa 

un scut albastru încărcat cu capul de bour de aur, cu ochii, limba şi coarnele de culoare roşie, având 

între acestea o stea cu cinci raze şi flancat în dreapta de o roză cu cinci petale, iar în stânga de o 

semilună. Scutul avea în bordură culorile Romanovilor (aur, argint şi negru) şi era timbrat de o 

coroană închisă [10]. Smalţurile utilizate în compoziţia descrisă supra constituie o aluzie discretă la 

tricolor şi evocă în limbaj specific ştiinţei şi artei heraldice sentimentul naţional nutrit fără încetare 

de băştinaşi.  

Este evident că după 1812 însemnele oficiale ale Basarabiei, deşi reflectau o nouă situaţie 

politică, aveau în compoziţia lor capul de bour cu accesoriile corespunzătoare şi unele elemente 

cromatice tradiţionale, ceea ce semnifica recunoaşterea faptului că acest teritoriu a făcut parte din 

Moldova istorică, iar populaţia şi-a păstrat, mai mult sau mai puţin, tradiţiile strămoşeşti. 
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Ar fi cazul să remarcăm că în acei ani, pe celălalt mal al Prutului, în Principatele Moldovei şi 

Munteniei, în timpul Revoluţiei lui Tudor Vladimirescu (1821), la care au participat mulţi 

moldoveni, pe drapel erau îmbinate armonios culorile roşu, galben şi albastru.  

Cromatica acestui drapel se prezintă prin „tricolorul” naţional în dublă ipostază: pe flamură 

(albastru spre hampă pe fustanela lui Dumnezeu, iar roşu în margine, pe mantia Sfântului 

Gheorghe) şi evident, în cele trei însemne semnificative din vârful hampei – ciucuri de culoare 

albastru – galben – roşu [11].  

Sub drapele tricolore s-au desfăşurat Revoluţiile din 1848-1849 din Principatele Române şi sub 

aceeaşi cromatică a avut loc mişcarea lor de unire. Din 1859, tricolorul cu culori dispuse vertical, a 

devenit drapelul oficial al Principatelor Unite – Moldova şi Ţara Românească [12].  

Tricolorul a reapărut pe teritoriul dintre Prut şi Nistru în timpul mişcării de eliberare naţională, 

provocată de revoluţia burghezo-democratică din februarie 1917 din Rusia. El a fost arborat „la 

Chişinău, în sate şi alte oraşe basarabene, la Tiraspol, Kiev, Odesa, oriunde se aflau ostaşi 

moldoveni” [13]. Drapelele Republicii Democratice Moldoveneşti, care a fost proclamată 

independentă la 24 ianuarie 1918, erau tricolore, cu amplasarea culorilor – albastru, galben, roşu – 

orizontal, pe ele fiind prezent simbolul moldovenesc tradiţional – capul de bour în scut francez, 

având o stea cu cinci raze între coarne, însoţit în dextra de o roză heraldică, iar în senestra de o 

semilună conturată [14]. Această stemă a Republicii Democratice Moldoveneşti este atestată şi într-

un şir de surse sfragistice colectate şi evidenţiate de S.Andrieş-Tabac [15].  

La 27 martie/9 aprilie 1918 Sfatul Ţării a votat Unirea Basarabiei cu Regatul României şi a fost 

înfiinţată o comisie specială a Parlamentului Basarabiei în frunte cu V.Bîrcă, scopul căreia urma să 

fie elaborarea Constituţiei Basarabiei [16]. În această Constituţie, trebuia să fie stabilit statutul 

autonom al Basarabiei în cadrul României Mari. După renunţarea la 27 noiembrie 1918 la condiţiile 

Unirii, această Constituţie nu a mai fost necesară. 

Din acel moment teritoriul dintre Prut şi Nistru nu a mai beneficiat de propriile simboluri. În 

Stema Regatului României, Basarabia nu avea un însemn al său, căci, fiind parte componentă a 

Moldovei, se identifica cu însemnul Ţării Moldovei din cartierul stâng superior al scutului din acea 

compoziţie. 

Drept urmare a semnării la 23 august 1939 a „Pactului Molotov-Ribbentrop”, la 26 iunie 1940 

Uniunea Sovietică a prezentat României o notă ultimativă cu cererea de a înapoia Uniunii Sovietice 

teritoriul dintre Prut şi Nistru, iar la 28 iunie armata sovietică a ocupat Basarabia şi Bucovina. La 2 

august a aceluiaşi an la sesiunea a VII-a a Sovietului Suprem al URSS a fost creată Republica 

Sovietică Socialistă Moldovenească unională [17].  

La 10 februarie 1941, Sesiunea I a Sovietului Suprem al RSSM a aprobat Constituţia 

republicană. Articolul 122 din capitolul 10 este dedicat Simbolurilor de Stat. Prin acest articol a fost 

aprobată Stema de Stat a RSSM care „reprezenta secera şi ciocanul în razele soarelui, care răsare, 

încadrate cu o cunună de spice şi păpuşoi. Partea de jos a cununii se încheie cu o ghirlandă din 

fructe şi struguri de poamă. Cununa este înfăşată cu o bandă roşie având inscripţia „Proletari din 

toate ţările, uniţi-vă!” în limbile moldovenească şi rusă cu iniţialele „RSSM”. Deasupra stemei este 

o stea cu cinci colţuri” [18]. 

La 31 ianuarie 1952 a fost adoptat Drapelul de Stat al RSSM care reprezenta o pânză roşie cu o 

dungă verde orizontală pe mijloc. Pe pânza roşie, în partea de sus, sunt plasate steaua cu cinci 

colţuri şi secera cu ciocanul [19].  

Cromatica şi simbolurile prezente pe drapel aveau următoarele semnificaţii:  

 culoarea roşie simboliza lupta revoluţionară a muncitorilor din Moldova Sovietică împreună 

cu muncitorii din toată lumea împotriva exploatării de clasă; 

 culoarea verde simboliza câmpurile, livezile, viile şi pădurile verzi ale Moldovei Sovietice; 

 secera şi ciocanul simbolizau alianţa de nezdruncinat dintre muncitori şi ţărani; 
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 steaua cu cinci colţuri era simbolul unităţii muncitorilor de pe tot globul. 

Unele elemente din compoziţia stemei RSSM aveau aceeaşi semnificaţie ca şi cele de pe 

drapel, iar cele ce nu erau incluse pe drapel semnificau:  

 soarele ce răsare reprezenta începutul unei noi ere în viaţa poporului moldovenesc, prezentul 

şi viitorul lui luminos; 

 spicele de grâu, păpușoiul, fructele şi strugurii simbolizau principalele direcţii ale dezvoltării 

agriculturii în RSSM. 

În anul 1965, E.Rusev, directorul Institutului de Istorie al Academiei de Ştiinţe a RSSM explica 

compoziţia Stemei de Stat a RSSM în felul următor:  

 steaua roşie din fruntea stemei este steaua călăuzitoare a omenirii care construieşte 

comunismul; 

 secera şi ciocanul încrucişate întruchipează alianţa de nezdruncinat dintre muncitorii şi 

ţăranii ţării noastre; 

 soarele care răsare reprezintă simbolul luminatelor zori ale comunismului, care evident se 

fac tot mai simţite; 

 cadrul de spice, ştiuleţi de păpuşoi, frunze şi struguri de poamă, precum şi mere este chemat 

să reflecte fertilitatea Republicii Moldoveneşti, care prin voinţa partidului şi munca plină de 

abnegaţie a locuitorilor ei se transformă în livada înfloritoare a Uniunii Sovietice; 

 lozinca „Proletari din toate ţările, uniţi-vă!” scrisă pe panglica roşie care înfăşoară cadrul ne 

vorbeşte despre internaţionalismul poporului moldovenesc [20].  

Constituţia RSSM din 15 aprilie 1978 a confirmat Stema şi Drapelul de Stat aprobate în 1941 şi 

1952 cu unele mici modificări de text. La 5 martie 1981 prin Decretul Prezidiului Sovietului 

Suprem al RSSM a fost aprobat Regulamentul cu privire la Drapelul de Stat al RSSM din 24 

decembrie 1955 (într-o nouă redacţie), iar la 7 mai 1981 prin Ucazul Prezidiului Sovietului Suprem, 

a fost aprobat Regulamentul cu privire la Stema de Stat a RSSM [21].  

Simbolurile create în acea perioadă nu ţineau cont nici de regulile heraldice, nici de tradiţia isto-

rică şi fondul simbolistic etnocultural acumulat de popor pe parcursul secolelor. Ele au fost elaborate 

conform modelului heraldic sovietic, ce avea la temelie considerente de ordin politic şi ideologic.  

Această afirmaţie este plauzibilă în baza următorului exemplu de abordare a Simbolurilor de 

Stat: „Prin intermediul unei anumite combinări a culorilor pe drapelul unui stat este exprimată una 

sau câteva idei dominante la reprezentanţii puterii de stat în momentul creării lui. Fiecare Drapel de 

Stat are un anumit conţinut politic. 

Un conţinut politic este fixat şi în compoziţia elementelor de pe stema unui stat. Scopul stemei 

este de a prezenta printr-un simbol convenţional o ţară, orânduirea socială, programul politic al 

clasei dominante etc. Stemele statelor socialiste reflectă ideea alianţei clasei muncitoare şi ţăranilor, 

internaţionalismul proletar şi munca paşnică a cetăţenilor, iar stemele statelor burgheze 

contemporane conţin în compoziţia lor astfel de elemente, ce reflectă tendinţa claselor dominante de 

a camufla inegalitatea socială şi exploatarea unei clase de către alta” [22].   

Aceasta era mentalitatea epocii şi aşa au fost concepute, elaborate, adoptate şi explicate 

Simbolurile de Stat ale republicilor unionale din Uniunea Sovietică. În lumina obiectivitătii trebuie 

încă o dată de menţionat că la elaborarea şi adoptarea Simbolurilor de Stat ale R.S.S. Moldoveneşti 

(1941,1952), nu s-a ţinut cont de tradiţia istorică a poporului, criteriile principale fiind cele de ordin 

politic şi ideologic.  

Ar fi cazul să consemnăm că fostul drapel al RSSM – „roşu – verde – roşu” – s-a dovedit a fi 

similar unor drapele din Imperiul Otoman [23]. Astfel de bicoloruri au fost prezente în bazinul Mă-

rii Mediterane încă la începutul sec. al XVIII-lea, aparţinând Algerului şi Tetuanului (oraş maritim 

din Maroc), iar la mijlocul veacului trecut astfel, de drapele erau observate lângă ţărmurile Siriei. 
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În anii’80, într-o lucrare de popularizare consacrată Republicii Sovietice Socialiste Moldo-

veneşti editată la Moscova şi care a fost publicată în mai multe limbi, se afirma chiar în primele rân-

duri că „Simbolul Moldovei este un strugure de poamă ce-l ţine în ciocul său un cocostârc alb” [24]. 

Această afirmaţie denota lipsa unor cunoştinţe despre simbolurile tradiţionale ale moldovenilor, 

răspândind în lumea întreagă informaţii false despre trecutul şi prezentul Moldovei.  

În acest context, ţinem să subliniem că simbolurile naţionale nu sunt întru totul echivalente 

politicii şi nu reflectă schimbările de ordin politic. Ele nu se schimbă odată cu trecerea de la o 

perioadă istorică la alta sau cu schimbarea puterii în stat şi orânduirii politice. Simbolurile ce 

individualizau RSSM au fost impuse prin forţă şi ar fi cazul să ne aducem aminte că forţa infirmă 

simbolurile, că un sistem simbolic impus prin forţă, mai devreme sau mai târziu, va pierde circuitul 

de încredere necesar, se va goli de autoritate, iar simbolurile lui nu vor mai transmite nimic şi nu 

vor mai avea nici o semnificaţie. 
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Mileniul III a început cu schimbări profunde și realizări, dar care nu au scutit civilizația umană de 

eternele probleme. La hotarele sec. XX-XXI, s-a manifestat un mod neuniform de folosire a resurselor 

naturale și a capitalului, ceea ce a condus la inegalitate socială și interregională care s-au agravat și au 

amplificat o serie de probleme globale ce depășesc frontierele statelor. Conform diferitelor calcule, sunt 

circa 30 de probleme globale de diferite tipuri. Se consideră globale acele probleme care ating interesele 

tuturor țărilor, cu caracter mondial, care creează pericol pentru dezvoltarea mondială și pentru rezolvarea 

lor este necesară colaborarea internațională. 

 Cuvinte cheie: situație economică, probleme financiare, negocieri, producție mondială, poluarea 

mediului, biodiversitate, șomaj, sărăcie, forum, bănci, pensii, valută. 

 

Third millennium began with profound changes and achievements, but have not spared the eternal 

human civilization problems. Twentieth century has shown an uneven use of natural resources and capital, 

which led to social inequality and interregional were aggravated and amplified a number of global issues 

that crossed the border states. According to various calculations are about 30 different kinds of global 

problems. Are global issues that affect the interests of all those countries, with global character that 

threatens the global development and international cooperation is necessary to solve them. 

Keywords: economic situation, financial problems, negotiations, global, environmental pollution, 

biodiversity, unemployment, poverty, forum, banking, pension, currency. 

 

Problemele globale au un caracter general uman, deoarece ating interesele omenirii și influen-

țează asupra generațiilor. 

Situația economică globală rămâne fragilă, iar problemele financiare deturnează atenția de la 

modificări climatice importante. Tot mai des auzim în discursurile liderilor și politicienilor despre 

„criza economică și financiară”. Economistul-șef al FMI – Olivier Blanchard, își exprimă astfel 

propria opinie: „Criza economică globală va dura cel puțin zece ani”[1]. 

Acum toți sunt cu ochii pe SUA: „Întreaga lume urmărește cu îngrijorare parcursul negocierilor 

din SUA pentru bugetul anului viitor, menite să evite intrarea automată în vigoare a unor majorări 

de taxe și reduceri masive ale cheltuielilor, miza fiind creșterea economiei mondiale” [2]. 

Statele Unite sunt cea mai mare economie a lumii, reprezentând o cincime din producția 

mondială. O recesiune în SUA ar încetini mult economia chineză, ar intensifica problemele din 

Japonia și zona euro și ar face aproape sigur o recesiune în Marea Britanie. 

Una dintre cele mai mari probleme și nu doar de natură economică, dar care atinge toate 

domeniile și influențează omenirea este Poluarea Mediul Înconjurător. Această problemă globală 

nu afectează doar economia, dar de asemenea pune în pericol existența umană și a unui mediu 

favorabil pentru dezvoltare. 

Dezvoltarea economică a secolului al XX-lea a adus, pe lângă consecințele pozitive și consecințe 

negative. Problemele mediului, rezultate din activitatea economică, se rezumă la poluare. Poluarea rep-

rezintă degradarea aerului, apei sau pământului rezultată din eliberarea de gaze și substanțe chimice.  

Poluarea mediului natural generează o relație conflictuală între principiul protejării naturii și 

nevoia de dezvoltare (în special, din partea marilor corporații). Principala cauză a poluării mediului 

natural o reprezintă ploaia acidă rezultată din dezvoltarea industrială excesivă. 

America de Nord are ca principale probleme ale poluării ploaia acidă și cantități enorme de 

poluanți (ceea ce conduce la distrugerea stratului de ozon). SUA este unul dintre cei mai mari 

poluanți ai lumii. 
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În America de Sud, principala problemă legată de mediu o reprezintă defrișările masive (în 

special în bazinul Amazonului). 

În Africa de Nord și Orientul Mijlociu, principala problemă o reprezintă eroziunea solului care 

a condus la scăderea fertilității solului. 

În Europa problemele mediului derivă din ploaia acidă (Germania și Polonia), suprapopularea 

(Mediterană), management iresponsabil (Rusia). 

Asia de Sud-Est este marcată de dezvoltarea agriculturii și industriei, ceea ce conduce la efecte 

specifice (defrișări, poluarea apelor și ploaia acidă). 

Toate problemele au conexiune și, respectiv, sunt interdependente. Poluarea mediului presu-

pune inevitabil epuizarea resurselor naturale. Resurse sunt regenerabile și neregenerabile. Accesul 

la apă nu trebuie să fie un lux. Boutros Boustros-Ghali (fost Secretar General al Națiunilor Unite) în 

1985 a declarat: „Următorul război din Orientul Mijlociu se va duce pentru apă, nu din cauze 

politice.” 

Inevitabil, toate acestea în ansamblu cauzează pierderea biodiversității, schimbări climaterice, 

iar resursele naturale neregenerabile nu pot fi „refăcute”. 

Nu putem, de asemenea, trece cu vederea de creșterea numărului populației care inevitabil 

duce la șomaj, sărăcie, inegalitate socială și la o criză alimentară. 

Suntem tot mai mulți, iar resursele planetei noastre sunt tot mai puține. Populația în creștere ar 

putea sa o distrugă, în cele din urmă, în căutarea hranei. Până în 2050, vom fi 9 miliarde, susține 

John Bongarts, președintele unei organizații nonprofit [3]. Mai mulți oameni presupune mai puține 

resurse. 

O altă problemă cu care se confruntă omenirea e Șomajul. Crearea unor locuri de muncă 

pentru generaţia actuală şi pentru cele care vor veni a devenit una dintre cele mai urgente 

probleme cu care se confruntă factorii de decizie din întreaga lume. Cei mai afectaţi sunt tinerii 

din ţările cu economiile dezvoltate. Conform Organizaţiei Internaţionale a Forţei de Muncă 

(OIFM), 75 mil. de persoane din toată lumea, cu vârste cuprinse între 15 şi 24 de ani sunt şomere, 

două persoane din cinci neavând un loc de muncă. Fără luarea unor măsuri, există puţine şanse ca 

această situaţie să se îmbunătăţească şi această generaţie ar putea deveni „generaţia pierdută”, 

avertizează Gianni Rosas, coordonatorul programului OIFM „Angajarea tinerilor” din Geneva. 

Tinerii reprezintă în prezent un sfert din forța de muncă din lume, adică 619 mil. În ciuda unui 

număr de ani de creștere economică rapidă, șomajul în rândul tinerilor a rămas la cote ridicate, 

ajungând la 13,0 la sută în 2009, adică 81 mil. 

Aproape 13% dintre tinerii din lume nu au un loc de muncă, iar perspectivele lor nu se vor 

îmbunătăți în următorii patru ani, declară reprezentanții Organizației Internaționale a Muncii. 

Șomajul provoacă sărăcia. Sărăcia este una dintre cele mai serioase chestiuni actuale cu care se 

confruntă lumea. Hrana, igiena şi educaţia reprezintă principalele probleme ale celor mai sărace 

state din lume. 

Problemele fie ele de ordin politic, religios sau economic au o legătura cauză-efect. Pentru a 

putea rezolva una, e necesar de trecut vederea asupra celorlalte. Spre exemplu, pentru depășirea 

problemei alimentare sunt necesare schimbări și soluții în problema energetică.  

Previziuni economice pentru 2013 

Liderii politici, specialiștii, organizațiile internaționale au reușit să realizeze previziuni 

economice pentru anul 2013. Unele dintre ele ar reprezentat niște reușite pentru întreaga comunitate 

internațională, altele, din contra, prevăd un an greu. 

Economiștii de la Deutsche Bank au publicat o serie de previziuni economice, care cuprind cele 

mai mari surprize care s-ar putea desfăşura în 2013 [4]. 

 Grecia ar putea găsi rezerve de petrol mai mari ca datoria sa externă. Unele cercetări au 

relevat că există rezerve de gaz natural în sudul insulei Creta în valoare de 600 mld. dolari. 
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 Prăbușirea Guvernului englez. Părerile opuse în ceea ce privește economia țării ar putea 
duce la destrămarea Guvernului englez. Principalele teme de dezbatere în contradictoriu ar putea fi 
energia și reformele. 

 Băncile centrale ar putea avea rate negative de dobândă pentru depozite, iar bursele vor 

crește. China va fi percepută în continuare ca fiind o țară ieftină pentru investitori, iar statele de la 

periferie ar putea ieși din zona euro, bursele din toată lumea vor avea o creștere semnificativă, 

susținută, în mare parte, de dobânzi. 

 Europa va obține energie din panouri solare amplasate în deșertul Sahara. Panourile solare 

ar fi suficiente pentru a alimenta cu energie întreaga Europă. 

 Schimbările climatice vor afecta economia. Încălzirea climei ar putea duce, anul viitor, la 

scăderea culturilor în SUA, Brazilia și Rusia, astfel că prețurile alimentelor vor urca, iar băncile 

naționale vor fi nevoite să intervină pentru a scădea inflația. 

Forumul Economic Mondial [5] în raportul pentru 2013 „Global Competitiveness Report 

2012-2013” acordă o atenție deosebită la modificările climaterice. 

Klaus Schwab, fondator și președinte executiv al Forumului Economic Mondial a declarat: „În 

contextul în care încercăm să restaurăm încrederea și creşterea la nivel global, liderii nu pot 

continua să ignore riscurile, dacă scopul nostru colectiv rămâne să valorificăm oportunitățile de 

transformare care pot îmbunătăți starea lumii. Dinamismul lumii noastre hiperconectate necesită o 

creștere a rezistenței față de numeroasele riscuri globale care se prefigurează” [6]. 

Fondul Monetar Internațional estimează o creștere redusă pentru economiile avansate, cu o 

rată anuală cuprinsă între 1,3% și 2,6% în perioada 2012-2017. Alături de fragilitatea fiscală, acest 

factor va continua să afecteze cheltuielile publice. Având în vedere nivelurile actuale ale datoriei 

guvernamentale și deficitului pentru aceste economii, va fi nevoie de ani de eforturi politice și 

economice concertate pentru ca datoria ca nivel din PIB ale Statelor Unite, Japoniei și multor țări 

din zona euro să scadă. 

Conform Ziarului Financiar dacă în 2012 în Europa cuvântul de ordine a fost „austeritate”, în 

2013 cel mai temut cuvânt va fi „default”. Va fi atât de temut încât nimeni nu va vrea să-l foloseas-

că. Termeni precum „iertare” sau „ajustare” îl vor înlocui. Pentru SUA, ţară care spre deosebire de 

Europa s-a ferit de austeritate, anul viitor va aduce un pas în plus la relansarea economică. China, de 

asemenea, se va reîntâlni cu avansul cu care a uimit în ultimii ani întreaga lume. Acestea sunt o 

parte din prognozele, moderate, ale analiştilor, oamenilor de afaceri şi băncilor. Sunt însă şi pre-

viziuni mai sumbre [7]. 

Grecia va juca şi anul viitor rolul eroului principal al „tragediei” din zona euro. Acest stat 

falimentar nu va putea supravieţui financiar, fără ca guvernele europene şi Banca Centrală 

Europeană să o „ierte”, să-i şteargă o parte din datoriile pe care le deţine. 

Un an nou caracterizat de pensii mai mici și de un război al valutelor. Majoritatea economiilor 

mari ale lumii sunt puternic îndatorate şi de aceea se vor angaja în acţiuni care pot fi considerate 

lovituri într-un război al valutelor. 

În schimb, pentru China, analiştii anticipează că economia va creşte cu până la 8,2% în 2013, 

datorită investiţiilor mai mari în condiţiile reechilibrării structurii economice. 

Editorii Forbes au încercat să traseze câteva linii din conturul pe care îl va prinde situația 

economică în 2013 [8]. 

În America, plafonul datoriei publice va apăsa din nou amenințător pe umerii întregii lumi, iar 

cei mai mulți analiști spun că această bătălie va arunca SUA din nou în recesiunea din care abia 

scosese capul. 

Zona euro va avea aceeași soartă, nereușind să înceapă anul cu dreptul și să iasă din recesiune. 
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Deși rata șomajului s-a mai stabilizat la nivel mondial, în continuare milioane de oameni se 

luptă cu sărăcia, iar ofertele sunt tot mai puține și prost plătite, așa că nici consumul nu a putut lua 

vreun avânt considerabil.  

Concluzii 

Nu există o soluție unică pentru problemele globale însă totul depinde de natura umană. 

Majoritatea problemelor sunt rezultatul „progresului” spre care tind majoritatea statelor actuale. În 

așa caz „progresul” e în contradicție cu rezolvarea problemelor. Cu cât mai mult ne dezvoltăm, cu 

atât distrugem mai mult prezentul și viitorul omenirii. 

Rezolvarea problemelor nu poate fi lăsată pe seama unei singure organizații sau unui singur 

stat. Aici este foarte important cooperarea multilaterală și respectul mutual. Toți liderii politici 

trebuie să acționeze într-o nouă direcție. De asemenea un loc foarte important îl ocupă societatea 

civilă, care prin schimbări în viața cotidiană poate contribui la ameliorarea mediului înconjurător. 

Trebuie să existe sentimentul de comunitate, pentru că distrugerea mediului poate fi evitată. 

Globalizarea susține lupta pentru protecția mediului, asigurând un nivel de trai mai ridicat, dar 

de asemenea consum mai mare care duce la poluare, însă nevoia de protecție crește, totodată mai 

multă producție – înseamnă mai mult consum. 

Considerăm cea mai gravă problemă creșterea numărului populației. Terra deja nu mai poate 

face „față” cererii și apar probleme de ordin politic, economic, religios, de securitate, social, 

ecologic. Statul e cel care trebuie să controleze tendințele omenirii prin lege, hotărâri, congrese, 

summituri. 

Referinţe: 

1. Oficial FMI: Criza globală va dura cel puțin zece ani //http://www.ziare.com/christine-lagar-

de/fmi/oficial-fmi-criza-globala-va-dura-cel-putin-zece-ani-1195896 (accesat pe 15.01.2013). 

2. De ce depinde creșterea economiei globale în 2013. The Guardian: „Toată lumea e cu ochii pe 

SUA”// http://m.protv.md/stiri/economie/de-ce-depinde-cresterea-economiei-globale-in-2013-

the-guardian-1.html (accesat pe 16.01.2013). 

3. Pământul, de nerecunoscut în 2050 // http://www.ziare.com/magazin/cercetare/pamantul-de-

nerecunoscut-in-2050-1076967 (accesat pe 16.01.2013). 

4. Cele mai mari surprize economice în 2013 // http://www.ziare.com/economie/analiza-

economica/cele-mai-mari-surprize-economice-in-2013-1208625 (accesat pe 15.01.2013). 

5. Global Competitiveness Report 2012-2013//http://www.weforum.org/reports/global-competiti-

veness-report-2012-2013 (accesat pe 15.01.2013). 

6. Două furtuni amenință lumea – Avertizările Forumului Economic Mondial // 

http://www.ziare.com/economie/criza-economica-mondiala/doua-furtuni-ameninta-lumea-

avertizarile-forumului-economic-mondial-1211257 (accesat pe 16.01.2013). 

7. Previziunile economice pentru 2013: un an în care „default“ va fi cuvântul de ordine, iar 

cheltuielile cu protecţia socială vor fi măcinate de austeritate // http://www.zf.ro/business-

international/previziunile-economice-pentru-2013-un-an-in-care-default-va-fi-cuvantul-de-

ordine-iar-cheltuielile-cu-protectia-sociala-vor-fi-macinate-de-austeritate-10373437 (accesat pe 

17.01.2013). 

8. 2013, an ghinionist pentru economie? // http://www.ziare.com/economie/recesiune/2013-an-

ghinionist-pentru-economie-1206228 (accesat pe 17.01.2013). 

 

 

 

  

http://m.protv.md/stiri/economie/de-ce-depinde-cresterea-economiei-globale-in-2013-the-guardian-1.html
http://m.protv.md/stiri/economie/de-ce-depinde-cresterea-economiei-globale-in-2013-the-guardian-1.html
http://www.ziare.com/magazin/cercetare/pamantul-de-nerecunoscut-in-2050-1076967
http://www.ziare.com/magazin/cercetare/pamantul-de-nerecunoscut-in-2050-1076967
http://www.ziare.com/economie/analiza-economica/cele-mai-mari-surprize-economice-in-2013-1208625
http://www.ziare.com/economie/analiza-economica/cele-mai-mari-surprize-economice-in-2013-1208625
http://www.weforum.org/reports/global-competitiveness-report-2012-2013
http://www.weforum.org/reports/global-competitiveness-report-2012-2013
http://www.ziare.com/economie/criza-economica-mondiala/doua-furtuni-ameninta-lumea-avertizarile-forumului-economic-mondial-1211257
http://www.ziare.com/economie/criza-economica-mondiala/doua-furtuni-ameninta-lumea-avertizarile-forumului-economic-mondial-1211257
http://www.zf.ro/business-international/previziunile-economice-pentru-2013-un-an-in-care-default-va-fi-cuvantul-de-ordine-iar-cheltuielile-cu-protectia-sociala-vor-fi-macinate-de-austeritate-10373437
http://www.zf.ro/business-international/previziunile-economice-pentru-2013-un-an-in-care-default-va-fi-cuvantul-de-ordine-iar-cheltuielile-cu-protectia-sociala-vor-fi-macinate-de-austeritate-10373437
http://www.zf.ro/business-international/previziunile-economice-pentru-2013-un-an-in-care-default-va-fi-cuvantul-de-ordine-iar-cheltuielile-cu-protectia-sociala-vor-fi-macinate-de-austeritate-10373437
http://www.ziare.com/economie/recesiune/2013-an-ghinionist-pentru-economie-1206228
http://www.ziare.com/economie/recesiune/2013-an-ghinionist-pentru-economie-1206228


 

ANALELE ŞTIINŢIFICE ISSN 1857-4858 

123 

PARTIDE ŞI PLATFORME POLITICE  

(CAMPANIILE ELECTORALE 1994, 1998) 

Radj CĂRBUNE 
Universitatea de Studii Politice  

 şi Economice Europene „Constantin Stere” 
 
Alegerile, fiind o formă majoră a democraţiei pluraliste au generat în Republica Moldova apariţia unor 

procese şi fenomene politice noi. Concurenţa subiecţilor politici pentru includerea lor în structurile de 
putere a condus la apariţia în perioada campaniilor electorale a diverselor comportamente atât în cazul 
formaţiunilor social-politice, cât şi în cel al diferitelor segmente ale electoratului. Confruntarea între diferite 
interese politice, economice şi sociale a condiţionat atât cristalizarea, cât şi scindarea blocurilor electorale 
în funcţie de programele politice şi de platformele preelectorale, de simpatiile şi antipatiile diferitelor pături 
sociale. 

Este clar că, alegerile (prezidenţiale, locale şi îndeosebi cele parlamentare, legislative) pot şi trebuie să 
fie un puternic catalizator al maturizării sistemului de partide în Republica Moldova. 

Cuvinte-cheie: parlament, electorat, independență, majoritate, guvern, opoziție, democrați, liberali, 
organizare, popor, elita politică, lideri, monopol, principii, socialism, dezvoltare, funcționari, condiții, 
comuniști, imagine. 

 

Elections are a major form of pluralist democracy in Moldova generated the emergence of new political 

processes and phenomena. Competing political subjects for inclusion in the power structures has led to 

during the election campaigns of various behaviors both for social and political formations, as well as that 

of the various segments of the electorate. Confrontation between different political, social and economic 

condition of both crystallization and cleavage blocs based on political programs and electoral platforms, 

likes and dislikes of different social strata. It is clear that the elections (presidential, local and especially, 

parliamentary) can and should be a powerful catalyst for maturation of the party system in Moldova. 

Keywords: parliament, the electorate, independence, majority, government, opposition, democrats, 

liberals, organization, people, political elite, leaders, monopoly, principles, socialism, development, civil, 

conditions, communist, image. 

 

Alegerile pentru Parlamentul Republicii Moldova (1994) au demonstrat o diversitate de 

platforme politice, variate tactici şi comportamente ale candidaţilor la mandatele de deputat. 

Campania electorală a scos în evidenţă o luptă între două linii de comportament principale. 

Prima este legată de complexul ideilor naţional-statale. În calitate de promotori consecvenţi ai 

acestei linii de comportament politic au evoluat formaţiunile politice orientate spre consolidarea 

independenţei statului – PDAM, PRM, Blocul Social-Democrat, Blocul Partidul Socialist şi 

Mişcarea „Unitatea-Edinstvo”, Asociaţia Femeilor din Moldova etc. Îngrijorate de destinele sta-

talităţii moldovene independente, întruchipând aspiraţiile maselor populare, formaţiunile au mizat în 

principal pe soluţionarea acestei probleme. Conştientizând avantajul poziţiei date şi sprijinul acordat 

de popor, ele au căutat să impună oponenţilor o campanie electorală exact pe acest teren. 

Nu încape îndoială că pentru agrarieni, reprezentaţi pe larg în eşalonul suprem al puterii, lupta 

politică pe acest teren – „independenţă sau unire cu România” rezolvă problema neadmiterii 

coeziunii maselor sub conducerea opoziţiei sau a votării sub lozinca „împotriva Guvernului”, 

împotriva forţelor şi partidelor politice care deţin majoritatea în acest Guvern. 

O altă tendinţă, o altă linie de comportament este legată de criticile necruţătoare din partea 

opoziţiei la adresa Guvernului, la adresa puterii legislative, deci la adresa forţelor politice care au un 

rol de frunte în aceste structuri, la adresa PDAM. Este o tactică firească şi justificată pentru forţele 

cu stări de spirit opoziţioniste faţă de acest regim şi care vor să obţină puterea prin mobilizarea 

alegătorilor „contra” Guvernului. 



UNIVERSITATEA DE STUDII POLITICE  
ŞI ECONOMICE EUROPENE „Constantin STERE” 

 

124 

Pe de altă parte, începând să joace pe un teren incomod pentru adversarul politic, forţele de 

opoziţie încearcă să rezolve şi alte sarcini, mascându-şi scopurile sub lozincile „independenţei 

reale”, „integrării ţării”, ele caută concomitent să genereze la populaţie o atitudine negativă nu 

numai faţă de regimul actual, ci şi faţă de Republica Moldova (naţional-creştinii, de exemplu, au 

exprimat deschis acest scop: „mai bine să fim o provincie română”) . 

Atmosfera de confruntare, care s-a adoptat în campania electorală între forţele politice contrare, 

a condiţionat aprecieri foarte vehemente sub aspect politic, (deşi situate la extreme diferite) vizând 

apariţiile la televiziune în ajunul Crăciunului ortodox a scriitorului I.Druţă, precum şi lucrările 

Congresului „Republica Moldova – casa noastră comună” [1] şi deciziile adoptate de el. Se ştie că 

în organizarea Congresului un rol mare l-a jucat formaţiunea obştească Alianţa Civică. Criticile au 

fost făcute şi la adresa propunerii preşedintelui ţării de a se organiza sondajul sociologic “La sfat cu 

poporul” etc. 

Toată această atmosferă a exercitat o influenţă esenţială asupra tacticii şi metodelor de luptă 

politică şi de mobilizare a alegătorilor. 

Ne propunem în continuare să examinăm comportamentul subiecţilor politici în campania 

electorală [2]. 

Partidul Democrat Agrar din Moldova (PDAM)  

Caracterizând particularităţile campaniei electorale a acestui partid, vom releva următoarele 

aspecte: apropierea de popor, de alegători, de ţărani în primul rând; cunoaşterea şi răspunsul adecvat 

la năzuinţele şi aspiraţiile lor, o reţea ramificată de organizaţii de bază ale partidului, răspândirea lor 

pretutindeni în localităţile rurale, relaţii şi posibilităţi materiale ale elitei agricole care a concentrat 

în mâinile sale puterea reală la sat; includerea pe lista electorală a personalităţilor de talie 

republicană, în primul rând a lui P.Lucinschi şi A.Sangheli; utilizarea ideilor de independenţă şi 

consolidare a statalităţii moldoveneşti, idei înţelese şi sprijinite de popor; atitudinea negativă faţă de 

ideea unirii cu România; stimularea materială a locuitorilor de la sate favorizată de bilanţul agricol 

al anului 1993. Surprinderea factorilor de influenţă reală asupra procesului politic obţinută din 

experienţa alegerilor preşedintelui Republicii Moldova în decembrie 1991. Existenţa unui propriu 

organ de presă, atragerea de partea partidului a unei părţi considerabile de intelectuali care a 

asigurat argumentele de graţie şi fundamentările teoretice ale programului şi lozincilor în campania 

electorală, lucru ce lipsise mai înainte – o imagine pozitivă a partidului în rândul grupurilor alogene 

de populaţie din Moldova. 

Agrarienii au reuşit să le impună oponenţilor politici o campanie electorală pe „teren străin”. În 

condiţiile dictate, ei au reuşit să monopolizeze sprijinul pentru independenţa Moldovei în favoarea 

Partidului Democrat Agrar. PDAM întreţinea şi bune relaţii, constructive şi de parteneriat, cu elita 

economică, politică şi statal-administrativă din spaţiul postsovietic. 

Vom releva, totodată, şi aspectele negative, lacunele. Formând Guvernul de conciliere 

naţională, în frunte cu prim-ministrul A.Sangheli, după conflictul armat de la Nistru (vara anului 

1992), agrarienii (spre deosebire de A.Brazauscas, Partudul Democrat al Muncii din Lituania) nu 

efectuaseră o analiză politică a situaţiei social-economice din republică; opiniei publice din 

Moldova nu i se aduse la cunoştinţă rezultatele activităţii guvernelor, „Druc” şi „Muravschi”. 

Această misiune a fost folosită din plin în scopul discreditării PDAM. 

Şi încă un efect negativ al campaniei electorale: PDAM a dat dovadă de o afecţiune constantă a 

nomenclaturii sovietice de partid şi de stat consfinţită de sociologia marxistă dogmatizată. Mai 

exact – se formulau idei şi lozinci bune, ce se bucură de popularitate, se luau decizii, dar, din cauza 

vechilor principii ale „inevitabilităţii istorice”, nu se manifesta consecvenţa în transpunerea lor în 

realitate. Principiul ştiut de mai înainte (şi absolut just) – „de a ajunge la inima fiecăruia”, precum şi 

asigurarea propagandistică masivă, mobilizarea activă a maselor – aceste tehnici şi tehnologii nu au 

fost nici pe departe valorificate de Partidul Democrat Agrar. 
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Blocul electoral Partidul Socialist şi Mişcarea „Unitatea-Edinstvo” 

Caracterizând particularităţile campaniei electorale a Blocului Partidul Socialist şi Mişcarea 

„Unitatea-Edinstvo”, vom scoate în evidenţă următoarele aspecte. Această formaţiune se bucura de 

popularitate în rândurile pensionarilor, oamenilor de vârsta a treia. Ea sprijinea ideea independenţei 

statale şi aderării la CSI, era pe poziţiile moldovenismului. 

Acest bloc a colaborat fructuos cu organizaţiile de veterani, cu Partidul Comuniştilor din Mol-

dova (pe atunci încă neînregistrat). Crearea blocului electoral comun – Partidul Socialist din Moldo-

va şi Mişcarea „Unitatea-Edinstvo” – a întrunit practic, formaţiunile social-politice ale rusolin-

gvilor, încadrate în procesul politic din Republica Moldova. Alegerile au justificat tactica unui front 

unic ce s-a dovedit mult mai eficace decât tactica opoziţiei de dreapta care căuta să câştige un mai 

mare număr de voturi prin crearea formaţiunilor politice slabe una ca una şi asemănătoare între ele. 

Partidul Socialist este suficient de apropiat prin convingerile sale de Mişcarea pentru Egalitate 

în Drepturi „Unitatea-Edinstvo”. El a făcut alianţa cu mişcarea în cauză de dragul creării unui bloc, 

orientat, în special, spre populaţia nemoldovenească, iar viaţa a demonstrat că aici blocul n-a avut 

concurenţi serioşi. 

Blocul Ţăranilor şi Intelectualilor (BŢI) 

Acest bloc electoral a demonstrat, în măsura cea mai deplină, procedeele, tactica formaţiunilor 

politice din grupul opoziţiei de dreapta. Acest bloc şi-a camuflat esenţa lozincilor unioniste, deoa-

rece ele nu se bucurau de popularitate. Ele au fost înlocuite cu altele, mai atractive în care se lansau 

idei de consolidare a statalităţii la independenţa reală, integritate, „aspiraţia spre libertate” [3]. 

În campania electorală, blocul a profitat de năzuinţa poporului la renaştere naţională, la libertate. 

Pentru a atrage intelectualitatea naţiunii titulare – a făcut uz de teza „limba noastră – limba română”. 

Un alt accent l-a constituit în campania electorală critica la adresa Guvernului, prin urmare – şi 

a partidului, cu care aceasta se identifică. 

Partidul Naţional Creştin (PNC) 

Atitudinea electorală a acestui partid, în ceea ce priveşte critica guvernanţilor, nu s-a deosebit 

de cea promovată în campania electorală de formaţiunile politice de orientare de dreapta. Deose-

birea constă doar în cuantumul frazeologiei creştine şi în gradul de competenţă critică. Acest partid 

nega independenţa Republicii Moldova, dorea unirea cu România, transformarea statului într-o 

provincie românească. 

Partidul Democrat al Muncii (PDM)  

Acest partid a fost, în mare parte, orientat spre spectrul profesional al electoratului. Formaţinu-

nea dată s-a orientat la electoratul muncitoresc, în special cel de la oraşe. Dar liderii partidului n-au 

ţinut cont de faptul că „electoratul său” se împarte în mai multe categorii, şi nu le aparţine întru to-

tul, aşa cum o credeau ei de la bun început. 

Asociaţia Femeilor din Moldova (AFM)  

Asociaţia Femeilor din Moldova şi-a demonstrat de asemenea adeziunea faţă de o tactică elec-

torală deosebită. Asociaţia, pornind de la nume, a apelat la femei. Dar cunoaşterea teoretică insufi-

cientă a ideilor feminismului, posibilităţile ratate din perioada premergătoare alegerilor pentru a 

mobiliza sprijinul societăţii şi, în primul rând, al femeilor, deficitul de perseverenţă a argumentelor 

pentru convingere – toate au slăbit în general eficienţa Asociaţiei Femeilor în campania electorală. 

Partidul Republican din Moldova (PRM) 

Acest partid porneşte de la ideile independenţei de stat şi moldovenismului, militează 

consecvent pentru consolidarea statalităţii moldoveneşti, pentru democraţie, ordine. 

Un element reuşit în campania electorală a PRM a fost formula succintă şi concretă, cuprin-

zătoare şi pe înţelesul poporului, care a visat de-a lungul secolelor libertatea – „Nu dorim să fim nici 

gubernie rusească, nici provincie românească. Suntem poporul Moldovei şi suntem la noi acasă”. 
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Lupta pentru stabilitate independentă – aceasta a fost lozinca Partidului Republican din 

Moldova în campania electorală din 1994. 

Blocul Social-Democrat (BSD) 
Spre deosebire de PRM, care s-a mulţumit cu rolul de partener mai mic al PDAM, Blocul 

Social-Democrat a pretins o poziţie de lider sau, în cel mai rău caz, o poziţie ponderabilă în 

campania electorală şi astfel şi în Parlament. 

Social-democraţii sperau să obţină sprijinul votanţilor de diferite naţionalităţi, făcând apel la 

centrismul politic, la ideea independenţei, recurgând la o poziţie echilibrată, la o ţinută civilizată şi 

legături în Europa. 

Însă eficienţa campaniei electorale a BSD a fost influenţată negativ de circumstanţa că nucleul 

său ideologico-politic şi organizatoric nu era centrist, ci era un nucleu al cărui comportament 

oglindea polifonia, complexitatea şi caracterul contradictoriu al perioadei de tranziţie. 

BSD şi-a afişat orientarea prooccidentală. Afişarea însă nu i-a fost totdeauna prielnică. 

Restrângerea bazei sociale a Blocului Social-Democrat în rândul categoriilor alogene ale populaţiei 

a fost cauzată de complexitatea şi dualitatea platformei lui politice. Revendicările Blocului Electoral 

Partidul Socialist şi Mişcarea „Unitatea-Edinstvo” au fost mai înţelese, mai clare, fapt ce a făcut ca 

baza socială a BSD să rămână doar tineretul şi intelectualii [4]. 

Alegerile parlamentare au arătat că în Republica Moldova continuă întărirea procesului 

democratic. Aceasta se lămureşte prin faptul că alegerile din 1998 sunt deja o a doua experienţă 

pozitivă a funcţionării alegerilor parlamentare pluripartidiste (şi în general a şasea experienţă a 

alegerilor democratice) în statul independent moldovenesc [5]. 

Şi ţara, şi reprezentanţii elitei politice, şi poporul au căpătat o experienţă, stereotipurile 

desfăşurării în condiţiile alegerilor democratice şi concurenţiale. 

Şi ultima concluzie. Alegerile au demonstrat că în Republica Moldova se formează un sistem 

politic pluripartit. Se constituie partide politice care încearcă să-şi găsească imaginea, 

comportamentul, tactica. Procesul se desfăşoară în condiţii complexe. 

În continuare autorul tezei ne propune examinarea comportamentului subiecţilor politici în 

campania electorală din 1998. 

Partidul Comuniştilor din Republica Moldova (PCRM) 

Un factor important ce a determinat victoria comuniştilor în campania din 1998 l-a constituit 

însăşi personalitatea preşedintelui acestei formaţiuni. Conform unui sondaj organizat în perioada 

alegerilor, V.Voronin se situa pe locul patru, după P.Lucinschi, M.Snegur şi V.Matei. V.Voronin 

s-a folosit cu iscusinţă de campania prezidenţială din 1996, pentru ca mai apoi în 1998 să apară în 

faţa electoratului ca o personalitate deja cunoscută în teritoriu. După rezultatele alegerilor 

prezidenţiale din 1996, liderul PCRM se situase pe locul trei, ce a şi demonstrat că V.Voronin încă 

în 1996 acumulase deja un capital politic. 

Un alt factor ce a determinat victoria comuniştilor a fost faptul că formaţiunea a pus, mai întâi 

de toate, accentul pe problematica social-economică. Electoratul comuniştilor l-a constituit în marea 

majoritate populaţia de vârsta a treia, veterani, pensionari. Pentru PCRM au votat atât minorităţile 

naţionale, cât şi o parte dintre moldoveni. Printre voturile comuniştilor, aproximativ 53% le aparţin 

moldovenilor şi 47% reprezentanţilor altor grupuri etnice. 

Alt factor ce a dus la succesul obţinut în campanie de această formaţiune l-a constituit faptul că 

printre oponenţi nu exista o formaţiune de stânga puternică, care putea să împiedice victoria PCRM. 

Electoratul comunist nu a votat atât pentru comunişti, dar împotriva impotenţei conducerii de la acel 

moment de a schimba viaţa spre bine. 

Comuniştii au reuşit încă în perioada preelectorală să-şi mobilizeze simpatizanţii. De aceea încă 

la începutul electoralei, PCRM n-a pierdut timp pentru debut, dar a trecut direct la acţiuni, la 

demonstrarea priorităţilor faţă de concurenţii săi. 
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Lozinca principală în electorala ’98, folosită de comunişti a fost: „Totul ce este sovietic şi 

socialist este bun şi totul ce este capitalist şi democrat este rău”. 

Convenţia Democrată din Moldova (CDM) 

În acest bloc intrau formaţiuni de dreapta şi de extrema dreaptă (PRCM, FPCD, LDCF, Partidul 

Ecologist „Alianţa Verde” şi PDCŢ). 

Acest bloc a fost înregistrat la Comisia Electorală Centrală sub numărul 1. Tehnologia 

electorală a CDM s-a bazat pe unele momente. În primul rând, personalitatea ex-preşedintelui ţării 

M.Snegur a fost factorul primordial ce a dus la procentajul obţinut. În acea perioadă, conform unui 

sondaj, preşedintele Snegur era pe locul trei între personalităţile cunoscute în teritoriu. E de men-

ţionat că faţă de alte formaţiuni, clipurile electorale ale acestui bloc la televiziunea naţională s-au 

bucurat de succes, ele erau concrete şi operative, îşi realizau scopurile. 

În ultimă instanţă, echipa Snegur, a reuşit să ocupe locul doi în cursa electorală. Dar totuşi acest 

rezultat a fost de două ori mai mic decât în turul întâi al campaniei prezidenţiale din 1996. 

Blocul „Pentru o Moldovă Democratică şi Prosperă” (BpMDP) 

Acest bloc a fost constituit în baza Mişcării „Pentru o Moldovă Democratică şi Prosperă”, 

Mişcării „Forţa Nouă”, Partidului Popular Democrat, Partidului Civic şi Ligii Naţionale a 

Tineretului din Moldova. În favoarea blocului, s-au expus sindicatele moldoveneşti, Mişcarea 

Pacifiştilor din Moldova. Acesta a fost un bloc proprezidenţial. 

Conform sondajului efectuat la începutul electoralei BpMDP avea în activ 3,8% dintre 

alegători, dar mai apoi ratingul acestei formaţiuni a crescut. Fapt ce a dus la creşterea procentajului, 

a fost organizarea la mijlocul lui ianuarie a adunării persoanelor de încredere a preşedintelui 

P.Lucinschi la alegerile din 1996. 

La baza rezultatelor BpMDP stau factorii următori. În primul rând, neavând lideri de rang 

republican, blocul a reuşit, folosind simbolul electoral al preşedintelui ţării la alegerile 

prezidenţiale, să se prezinte ca o formaţiune politică proprezidenţială. Aceasta a dus la depăşirea 

necunoaşterii de către electorat a liderilor politici şi a blocului în general. 

Spre deosebire de formaţiunile de dreapta, BpMDP a obţinut 3% din voturile minorităţilor 

naţionale. Aşadar, dintre toate voturile acumulate, proporţia este de 60% – populaţia titulară, şi 40% 

– minorităţile naţionale.  

Un mare plus pentru Blocul Diacov a fost cuvântarea în ajunul alegerilor a preşedintelui ţării 

adresată alegătorilor. Conform cercetărilor sociologice, aceasta le-a mai adăugat încă 6-6,5% din voturi. 

Partidul Forţelor Democratice (PFD) 

Tehnologia electorală a PFD a avut la bază următoarele momente:  

 folosirea înaltului rating naţional al liderului formaţiunii V.Matei; 

 practica acumulată de partid pe parcursul tuturor campaniilor electorale; 

 imaginea necoruptă a formaţiunii. 

Anume aceşti factori au constituit baza campaniei electorale a partidului. Ratingul formaţiunii 

pe parcursul întregii campanii a fost stabil spre deosebire de ceilalţi concurenţi. Dar spre sfârşitul 

campaniei, ratingul lui Matei a scăzut cu 3,5%. Practic, PFD a acumulat cam acelaşi număr de 

voturi ca şi în campania prezidenţială din 1996. 

Partidul Democrat Agrar din Moldova (PDAM) 
Campania electorală a PDAM s-a bazat pe popularitatea liderilor formaţiunii: D.Moţpan, 

V.Bulgaru, A.Sangheli şi V.Cunev. Formaţiunea dată considera că va fi votată de electorat având în 

vedere faptul că este cunoscută în teritoriu şi că are o practică bogată de guvernare. Alt factor era 

folosirea în campanie a puterii preşedinţilor de colhozuri, firmelor agricole ş.a. O altă trăsătură 

caracteristică a fost de a atrage de partea formaţiunii minorităţile naţionale. Dar practica a 

demonstrat că PDAM nu a reuşit să se implice întru totul în campania din 1998. În general 
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activitatea PDAM pe parcursul electoralei s-a limitat doar la “manifestări la nivel de raioane”. 

Impresia era că formaţiunea dorea doar să treacă bariera de 4%. 

Blocul „Alianţa Civică Furnica” 

Acest bloc a fost format în baza Mişcării social-politice “Alianţa Civică pentru Reforme”, 

Organizaţia social-politică „Mişcarea Unităţii Civice” şi Partidul Forţelor Progresive. Un minus al 

acestui bloc l-a constituit faptul că el nu dispunea de personalităţi recunoscute pe plan republican. 

Practic, el a fost constituit din formaţiuni politice mici (irelevante). 

Punctul-cheie al blocului a fost televiziunea, în special ORT. Strategia a fost luată corect, dar 

reclama socială a apărut mult mai târziu decât cea politică. Blocul a înaintat în campanie doctrina 

liberală. A fost o formaţiune politică a businessmanilor, a oamenilor bogaţi. Cu toate că formaţiunea 

a înaintat un program interesant de ieşire din criza economică, permanent întârzia în lămurirea 

faptelor concrete. 

Partidul Dreptăţii Social-Economice (PDSE) 

Această formaţiune a fost de orientare proprezidenţială. Punctul forte în campanie al PDSE l-a 

constituit ratingul individual al liderului acesteia – M.Leviţchi, care avea o practică de participare în 

campania prezidenţială. Electoratul acestui partid l-au constituit în special femeile de la ţară. 

Ratingul partidului permanent se ridica, constituind la începutul lui februarie 6,5%. Dar după 

aceasta, susţinerea electorală mergea în descreştere. Aceasta se întâmplase, fiindcă concurenţii au 

început să atace mai activ. Încă o problemă au constituit-o disensiunile apărute în interiorul PDSE. 

În perioada campaniei, mulţi candidaţi s-au retras de pe lista electorală. 

Blocul Unitatea Socialistă (BUS) 

S-a constituit în baza Partidului Socialist, Mişcarea pentru Egalitate „Unitatea-Edinstvo”, 

Uniunea Comuniştilor din Moldova, formând mai înainte Blocul Forţelor Naţional Patriotice. La 

acest bloc a mai aderat Partidul Popular din Găgăuzia „Vatan”. 

Atât la alegerile din 1994, cât şi la cele din 1998 blocul s-a bazat pe electoratul minorităţilor 

naţionale. S-a concentrat mai mult în Chişinău, Bălţi şi Găgăuzia. Această tactică în 1994 s-a 

bucurat de succes. Pe prim-plan formaţiunea a înaintat problemele social-economice. 

Liderii formaţiunii simţind că electoratul lor, din zi în zi, se micşorează, au trecut la tactica 

numărul doi: accentul pus pe relaţiile interetnice (adresarea către deputaţii Dumei de Stat a Rusiei 

cu rugămintea de a nu ratifica Acordul de Bază dintre Moldova şi Rusia, din cauza nerespectării 

drepturilor minorităţilor naţionale pe teritoriul Republicii Moldova). Acest bloc a încercat să atragă 

prin diverse metode, de partea sa, electoratul comuniştilor, dar fără succes. Formaţiunea nu 

dispunea de o identitate proprie, de un lider popular. 

După părerea noastră la înfrângerea blocului în cauză a contribuit şi faptul că după 1994 el a 

trecut printr-o perioadă de criză, şi anume, scindarea lui, ieşirea multor lideri din „Unitatea 

Socialistă”. Pe plan republican, formaţiunea a reuşit să acumuleze cele mai multe voturi în 

municipiul Bălţi, şi aceasta doar din cauza că primarul oraşului era un adept al acesteia. 

Partidul Socialiştilor din Republica Moldova (PSRM) 
Tehnologia electorală s-a bazat pe folosirea următoarelor momente: 

1. Practica de participare de sine stătător în alegerile prezidenţiale din 1996. Încă atunci partidul 

a încercat să se implementeze pe larg pe tot teritoriul republicii. 

2. Convingerea că liderii formaţiunii nu vor trece de partea altor concurenţi. PSRM nu a pierdut 

timp în căutarea aliaţilor electorali şi s-a inclus în campanie de sine stătător. 

3. Socialiştii, cunoscând situaţia reală a formaţiunii în teritoriu, au pus accentul pe acele raioane 

şi regiuni ale ţării în care ei contau pe susţinere. Accentul s-a pus pe electoratul nemoldovenesc, 

minorităţile naţionale, femei. Şi aceasta, deoarece liderul era femeie şi director al Departamentului 

Relaţiilor Naţionale. E de menţionat faptul că atât pe planul „femeie”, cât şi pe cel al „minorităţilor 

naţionale”, socialiştii aveau mulţi concurenţi serioşi şi destoinici. 
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Formaţiunile politice de orientare social-democrată 

Spectrul politic de orientare social-democrată este prezentat în republică de mai multe 

formaţiuni politice. Dar la alegerile parlamentare din 25 martie 1998 s-au identificat cu social-

democraţii doar Blocul Social-Democrat „Speranţa-Nadejda” şi Partidul Social-Democrat din 

Moldova (PSDM). Insuccesul acestora reiese din următorii factori: 

1. lipsa liderilor de talie naţională; 

2. lipsa unei platforme electorale atractive, care ar include atât ideile majore ale social-

democraţiei din Vest, cât şi ideile naţionale, specificul societăţii postsovietice de tranziţie care se 

află într-o profundă criză social-economică; 

3. fiind cel mai vechi partid din ţară, social-democraţii au apărut ca un „partid de ultima oră”. 

Aceasta se lămureşte prin împărţirea PSDM în două tabere în ajunul campaniei electorale. Într-o 

tabără au rămas Partidul Social-Democrat Unit şi încă patru formaţiuni politice mai aproape de 

orientarea social-democrată. În cea de-a doua tabără, din vechiul PSDM s-a desprins o aripă care a 

hotărât să rămână ca PSDM independent.  

Dacă PSDUM în campania din 1998 a format un bloc aparte, apoi PSDM, încercând să formeze 

de asemenea un bloc, a intrat din nou într-o etapă de dezmembrare. În timpul campaniei s-a 

schimbat conducerea PSDM. Desigur că asemenea neînţelegeri între partidele de aceeaşi orientare 

au influenţat negativ asupra imaginilor acestor formaţiuni. 

Alianţa Forţelor Democratice (AFD) 
AFD s-a constituit în baza: Partidului Liberal din Moldova, Partidului Naţional Creştin şi 

Partidului Naţional-Liberal. AFD s-a aflat cam în aceeaşi situaţie ca şi social-democraţii:  

 lipsa liderilor cunoscuţi în teritoriu; 

 instabilitatea structurilor partinice. 

La baza AFD s-a aflat doctrina liberală. Alianţa nu şi-a putut găsi lucrul în spectrul politic. La 

alegerile parlamentare din 1994 a fost Blocul Ţăranilor şi Intelectualilor. La alegerile prezidenţiale 

din 1996 – a trecut de la blocul cu PFD la ex-preşedintele M.Snegur. La alegerile parlamentare din 

1998, după toate fuzionările AFD se hotărăşte să meargă de sine stătător. În asemenea situaţie, 

alianţa a încercat să realizeze ideea contractului social. 

Partidele ocazionale 
Este vorba de trei formaţiuni: Partidul Unit al Muncii din Moldova (PUM), Uniunea Creştin-

Democrată din Moldova (UCDM), Partidul Reformei din Moldova (PRM).  

Aceste formaţiuni au apărut în perioade diferite. Partidul Reformei, de exemplu, a participat la 

alegerile din 1994. Dar în perioada anilor 1994-1998 , practic n-a activat pe arena politică autohtonă 

ca partid de opoziţie. Celelalte două partide apar mai târziu, dar nu au demonstrat o acţiune concretă 

în electorala ’98. Simbolurile electorale ale acestor formaţiuni n-au fost clar vizibile pentru 

electoratul moldovenesc. Mai mult ca atât, practica demonstrează că problema simbolurilor politice 

foarte des se rezolvă la nivelul înţelegerii liderilor. Aşadar, aceste partide politice mici (irelevante) 

n-au avut nici măcar şansa de a trece bariera de 4%. 

Candidaţii independenţi 
În comparaţie cu alegerile parlamentare din 1994, când în campania electorală au participat 20 

de candidaţi independenţi, la alegerile din 1998 numărul candidaţilor a crescut simţitor. Au 

participat 67 candidaţi independenţi (în ultimul moment, 7 dintre ei şi-au retras candidaturile). 

Am menţionat supra că legislaţia Republicii Moldova este foarte loaială faţă de partidele 

politice, decât de independenţi. La alegerile din 1998, candidaţii independenţi au fost puşi la un 

nivel cu partidele politice, şi anume acelaşi procentaj – 4%. Mai mult ca atât, după cum menţionau 

cercetările sociologice, în favoarea candidaţilor independenţi era doar o parte neesenţială a 

electoratului. De aceea, pentru a primi mandatul de deputat, candidatul independent trebuia să aibă 

cât mai puţini concurenţi din „lagărul independenţilor”. 
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Alegerile parlamentare au demonstrat realitatea – cu cât mai mulţi candidaţi independenţi 

participă la cursa electorală, cu atât mai puţine şanse are fiecare din ei de a nimeri în Parlament.  

Aşadar, cu toate plusurile şi minusurile pluripartidismului moldovenesc, alegerile totuşi au avut 

loc. Acest fapt a fost adeverit atât de observatorii naţionali, cât şi de cei internaţionali. 

Situaţia politică în ultimul timp în Republica Moldova a cunoscut mutaţii spectaculoase. Se au 

în vedere crizele de guvern, destrămarea CDM etc. Formarea majorităţii parlamentare, constituite în 

principal de două forţe politice ireconciliabile din punct de vedere doctrinar: comuniştii şi creştin-

democraţii agită comentatorii politici, supun unei presiuni puternice obişnuinţele de gândire, chiar 

convingerile oamenilor care s-au obişnuit să împartă lumea în democraţi şi comunişti. 

Partidul, cu structura sa trainică şi caracterul public, este un garant al medierii politice, un fel de 

instituţie de încredere politică testată în campaniile electorale. Dacă considerăm că crearea şi men-

ţinerea încrederii politice sunt funcţiile fundamentale ale partidelor într-un regim reprezentativ, putem 

conchide că, după cum am menţionat, partidele politice prosperă atunci când alte surse de încredere 

(de ordin religios, etnic, asociaţional, local) lipsesc sau sunt inactive din punct de vedere politic, iar 

cetăţenii au nevoie de structuri stabile care i-ar ajuta nu numai să utilizeze mecanismele politice, ci şi 

să însuşească noi identităţi sociale. Partidele dispar atunci când nu mai dispun acestor cerinţe [6]. 

Problema unificării „dreptei” în Republica Moldova a persistat atât la alegerile din 1998, cât şi 

la recentele alegeri din 2001. 

Indiscutabil, unificarea „dreptei” este pentru ţara noastră o chestiune vitală; oricâte tumbe 

spectaculoase ar face politicienii pe salteaua eşichierului politic naţional, fără unificarea forţelor 

naţionale şi fără un consens între partidele de orientare naţională, situaţia de la noi nu poate reintra 

în normalitatea visată. La noi această extraordinar de responsabilă şi dificilă sarcină politică – 

unificarea „dreptei” – se transformă într-un fel de concurs, într-un fel de „concurenţă neloaială”, 

promovată de pe poziţiile monopolului asupra dreptului primului cuceritor [7]. 

Iniţiativa liberală din 2000 referitor la unificarea „dreptei” a fost clară şi bine venită, dar 

continuăm să credem că o iniţiativă politică serioasă pentru a fi scoasă de sub valul suspiciunilor de 

populism politic, trebuie îndelung elaborată, coordonată, calculându-se atât efectele ei imediate, cât 

şi cele mai îndepărtate. În condiţiile mediului nostru politic, lansarea unei iniţiative politice trebuie 

să se facă cu o însutită precauţie. Nu cred că lucrurile aici sunt eficient de clare ca să nu merite o 

discuţie largă cu participarea tuturor partidelor, dar şi a societăţii civile. 

Este un fapt acceptat pretutindeni că alegerile sunt o condiţie a democraţiei [8]. Alegerile, deci, 

sunt o chestiune de nuanţă – necesare, dar nu suficiente pentru a defini o democraţie. Un electorat 

educat este esenţial tot aşa cum un electorat analfabet (în sensul politic al termenului) este 

destructiv. 

Problema alegerilor este o problemă secundară – este problema mentalităţii locale, a culturii 

politice naţionale. 

Alegerile parlamentare din 22 martie 1998 au dezvăluit gafe serioase în structura meniurilor 

electorale şi, relativ, ineficienta pregătire a oamenilor politici de a formula în mod politic aşteptări 

şi alianţe necesare momentului definitoriu pentru actul electoral. Campania în cauză s-a remarcat, 

de asemenea, prin utilizarea unor importante scandaluri publice, care au urmărit manipularea 

alegătorilor prin utilizarea unor bombe informative. 

Luând în consideraţie cele menţionate supra, apreciem a fi destul de preţioasă concluzia lui P.Ne-

gulescu în lucrarea „Partidele politice”[9], precum că din punctul de vedere al calităţii etice, al vieţii 

constituţionale şi, prin urmare, din punctul de vedere al educaţiei politice a maselor, în ţările unde 

opinia politică n-a ajuns încă la maturitate, e foarte important ca partidele să nu fie prea numeroase.  

Când sunt mai multe partide, cel sau cele care rămân în mod fatal pe dinafară la fiece schimba-

re de guvern, sunt în chip firesc pornite pe o opoziţie de principii, găsind rău, sistematic şi perma-

nent, tot ce face partidul care s-a instalat la putere, împiedicându-l să lucreze prin necontenite agi-
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tări în Parlament şi silindu-se să ridice în contra-i masele populare, printr-o critică violentă şi lipsită 

de scrupule, adesea prin calomnii, pur şi simplu, numai ca să-l răstoarne cu orice preţ şi să ia locul. 

Nu întâmplător, renumitul cercetător francez al istoriei partidelor politice şi mişcărilor sociale, 

M.Duverger, consideră că „a le refuza partidelor politice, înseamnă a refuza să acţionezi” şi dacă 

„ar fi adevărat că democraţia este incompatibilă cu ele, aceasta ar însemna că democraţia este 

incompatibilă cu condiţiile epocii noastre” [10]. 

La acest capitol, e de menţionat că sistemul pluripartidist contribuie la amplificarea funcţiilor 

de conducere şi organizarea socială, de participare a cetăţenilor la viaţa politică, de influenţare 

conştientă a evoluţiei întregii societăţi. Partidele urmăresc să soluţioneze principalele probleme cu 

care se confruntă ţara, îmbinând metodele de guvernare, specifice democraţiei reprezentative, cu 

mijloacele de coerciţie conforme actelor normative în vigoare, să dirijeze şi să controleze dinamica 

societăţii în spiritul anumitor valori şi idealuri proprii întregii naţiuni sau doar unor forţe şi grupări 

sociale din interiorul acesteia [11]. 

În Republica Moldova, procesul formării pluripartidismului a avut un caracter exploativ-

impulsiv. Numai într-o perioadă de timp relativ scurtă, în republică s-a format un număr mare de 

organizaţii social-politice. Motivul principal al apariţiei lor consta în următoarele: în condiţiile 

publicităţii, democratizării vieţii sociale, neîmpăcarea maselor cu tradiţionala etatizare a 

organizaţiilor social-politice care s-a petrecut, politizarea în cea mai mare parte a societăţii, ce a şi 

dus la naşterea multor partide politice şi organizaţii social-politice.  

În aceasta şi constă esenţa sistemului pluripartidist, care a atins un nivel anumit al standardului 

european. 
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În articol este argumentată necesitatea unui concept de modernizare a economiei nationale în condiţiile 

crizei globale, bazat pe consolidarea sistemelor de producţie, tehnologii de implementare a produselor 

inovaţionale, management energetic eficient, construirea afacerilor pe modele, care ar ţine cont de ciclul de 

viaţa a tehnologiilor şi a afacerilor în domeniile cu potenţial competitiv ridicat, dar şi sustinerea afacerilor 

mici şi mijlocii în sectoarele complementare.  

Cuvinte-cheie: modernizare, management energetic, tehnologii industriale, sfera productivă, consum 

resurse energetice, modele de afaceri, ciclul de viaţă a afacerii. 

 

The article underlines the necessity of a concept of modernization of the national economy in terms of 

the global crisis, based on production systems strengthening, implementation of innovational technologies, 

efficient energy management, building business on models that take into account the life cycle of technology 

and business in areas with high competitive potential, and also to support small and medium businesses in 

complementary sectors. 

Keywords: modernization, energy management, industrial technologies, consumption of energy 

resources, business models, business life cycle. 

 

Politica de modernizare a economiei naţionale a Republicii Moldova, bazată pe încercările de a 

conceptualiza dezvoltarea segmentului inovaţional, în condiţiile de vesternizare şi austerizare 

bugetară, pe fundalul fenomenelor de criză globală, trebuie să ducă la asigurarea unui spor de 

competitivitate a economiei, în general, şi a ramurilor sau domeniilor cu potenţial competitiv pe 

plan internaţional. Perioada anilor 2009-2012 se caracterizează prin eforturi masive ale statului de 

modernizare politică şi financiar-fiscală a ţării în defavoarea celei economice. Măsurile de 

modernizare economică urmau să asigure aceste direcţii: modificarea la nivel tehnologic; 

actualizarea producţiei naţionale în domeniul ştiinţei, tehnicii, organizării producţiei la nivelul celor 

mai bune practici contemporane; integrarea complexă în procesele inovaţionale regionale şi 

mondiale; proportionalizarea structurii de producţie a economiei în conformitate cu criteriile de 

dezvoltare industrială şi postindustrială etc. 

Unii experţi [7] menţionează o modestă îmbunătăţire în anul 2012 a managementului 

cheltuielilor publice, a indicelui de libertate economică. Situaţia din industrie demonstrează că nu 

au fost depistate remedii eficiente pentru a spori sectorul, întreprinderile vechi continuă să utilizeze 

schemele de producţie în sistemele Lohn simplu şi extins, iar cele noi – scheme simple de 

franchising cu ciclu tehnologic parţial sau cu număr redus de operaţii tehnologice, care nu necesită 

inteligenţă tehnologică de sine stătătoare şi nu asigură competitivitate nici din punct de vedere 

organizaţional, nici tehnologic. În acelaşi timp, situaţia se complică prin reducerea catastrofală a 

personalului industrial calificat. În perioada anilor 2004-2012, ponderea costurilor salariale în PIB 

constituie peste 44%, cu mult mai mare decat în ţările vecine, de exemplu, România – aproximativ 

16%. Nu s-au înregistrat schimbări în evoluţia cotei valorii adaugate în producţia brută la nivelul 

sectoarelor extractive şi prelucrătoare (Tab.1). Astfel, coraportul dintre valoarea adaugată în aceste 

sectoare a scăzut continuu: în 2004 – de 43,8 ori, 2005 – 34,8 ori, 2006 – 24,8 ori, 2007– 23,9 ori, 

2008 – 22,5 ori, 2009 – 25,5 ori, 2010 – 28,2 ori, 2011 – 28,26 ori. 
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Таbelul 1 

 Cota valorii brute adăugate în producţia brută a Republicii Moldova, % 

Cota valorii 

adăugate brute în 

producţia brută 

2004  2005  2006  2007 2008 2009 2010 2011 

Total, inclusiv: 38,0 38,0 38,0 37,16 36,2 39,8 39,98 39,98 

Ramurile industriei 

extractive 

48,51 

 

47,93 

 

47,50 

 

47,29 

 

47,03 

 

46,76 

 

46,92 

 

47,00 

 

Ramurile industriei 

prelucrătoare  

23,42 

 

22,09 

 

22,83 

 

22,67 

 

22,58 

 

23,70 

 

23,81 

 

23,90 

 

Sursa: Calculele autorilor dupa datele [8] 

Moldova a atins un nivel destul de ridicat al integrării internaţionale, însă integrarea are loc la 

nivelul comerţului exterior, iar la nivelul producţiei integrarea lipseşte, de aceea căutarea resurselor 

de producţie necesare, dar şi a avantajelor concurenţiale rămâne un obiectiv permanent şi un proces 

de consum total al efortului guvernamental.   

Unele modificări în structura ramurilor industriale sunt manifestate insuficient ori au un 

caracter instabil atât în sensul sporirii, cât şi al reducerii ponderii  unor domenii. Aşa, până în anul 

2010 se înregistrează o anumită creştere a numărului de întreprinderi industriale, însă din anul 2011  

începe o reducere bruscă a numărului angajaţilor din acestea, cu excepţia producţiei de lactate, 

piele, articole din piele şi încălţăminte, maşini şi utilaj electric. În perioada 2004-2012, are loc 

scăderea ponderii grupelor principale de mărfuri în volumul total de producţie. Cota mărfurilor 

alimentare s-a redus de la 51,7% în anul 2004 până la 41,5% în 2011, iar ponderea vinurilor – de la 

20,6% până la 6,1% în aceeaşi perioadă. Din 40 de ramuri prelucrătoare, specializate în producerea 

mărfurilor alimentare şi nealimentare, 16  au pondere de până  la 1,0% în structura producţiei 

industriale, 6 – până la 2,0%, 15 – până  la 6%, 2 – până la 10,0% şi 1 – până la 42%, două ramuri 

au ponderea în limitele de 20-50%. Astfel, orientarea politicii economice spre mărunţirea 

sectoarelor economiei naţionale, inclusiv în sfera industriei, formarea unui sector important al 

afacerilor mici şi mijlocii, spre crearea unei economii bazate pe consumerism, evident, nu a asigurat 

sarcinile de bază: creşterea economică şi dezvoltarea continuă şi stabilă. Datele Tab.2 demonstrează 

declinul sectorului întreprinderilor mici şi mijlocii în Moldova în ultimii ani.  

Таbelul 2 

 Indicatorii activităţii întreprinderilor mici şi mijlocii din R.Moldova 

 

Anii 

Numărul de întrep-

rinderi, mii un. 

Numărul 

personalului, mii om 

Veniturile din vânzări Profitul până la 

impozitare 

mici mijlocii mici mijlocii mici mijlocii mici mijlocii 

2010 45,6 97,7 309,4 58,8 65263,2 36,8 5456,9 41,4 

2011 47,3  97,5  ↓ 294,2   ↓ 57,7   ↓ 71887,6 34,6    ↓ 5180,2   ↓ 35,9   ↓ 

Sursa: [8]  

Unele cauze ale acestor fenomene pot fi considerate: 

 disproporţia dintre ramurile economiei naţionale; 

 managementul ramural necompetent; 

 modelele de management neeficiente la toate nivelele. 

Pornind de la concepţiile ştiinţifice privind existenţa a mai multor tipuri de modernizare a 

economiei: spontană şi organică (Europa, America de Nord), „catch-up” şi neorganică (o parte din 

Europa, America Latină, Asia, Africa), forţată (Asia de Sud-Est), totalitară, parţială, etc., şi 

analizând rezultatele reformării economiei conform conceptelor strategice, se poate afirma că 

măsurile de modernizare sub formă de proiecte naţionale, întreprinse în sectoarele industriale din 
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economia R.Moldova pot fi atribuite tipului combinat „catch-up”-parţiale, când primul tip mai poate 

fi abordat ca o varietate a globalizării, realizat ca un mijloc de armonizare a economiilor avansate şi 

a ţărilor învecinate lor. Considerăm că o astfel de abordare a modernizării nu are un caracter 

complex şi sistemic, dar şi admite un anumit grad de libertate în interpretarea şi argumentarea 

proiectelor naţionale, instrumentate în calitate de tehnici de umplere a spaţiului inovaţional-

modernist de reformare.  

La nivelul firmelor, crearea de noi modele de afaceri este condiţionată, în viziunea noastră, de 

următorii factori: educarea cererii, crearea inovaţională a valorilor noi de consum, viteze mari ale 

proceselor manageriale, comunicarea largă şi parteneriatul cu consumatorii etc. În managementul 

occidental, se pun în evidenţă şi alţi factori, de exemplu, productivitatea intelectuală a personalului, 

reţelele intelectuale, complexitatea sistemelor la toate nivelele, delegarea competenţelor şi poziţio-

narea de lider, autoinstruirea, adaptarea la individul concret. Este evident că în condiţiile creării 

unei economii antreprenoriale în R.Moldova şi de apariţie întârziată a conceptului de dezvoltare a 

industriilor, se poate presupune o lipsă de prespectivă în ceea ce priveşte autodezvoltarea micilor 

afaceri şi păstrarea unui decalaj conceptual enorm în ceea ce priveşte cultura managerială a com-

paniilor mai mari. 

Modelul actual al managementului nu corespunde noţiunii de sistem integru de gestiune la dife-

rite nivele, chiar dacă în model sunt prezente toate elementele necesare: managementul macroeco-

nomic de stat, managementul strategic corporativ, managementul operativ-tactic. 

O altă tipologie a modernizării economice permite abordarea modernizării ca un tip endogen-

exogen în baza investiţiilor mixte. Însă datele experţilor internaţionali atestă o reducere substanţială 

a investiţiilor străine în perioada 2011-2012, acum şi în 2013, aproximativ de 3 ori, şi anume, în 

ramurile industriale din economia Moldovei. Retragerea acestora poate fi considerată consecinţă a 

următorilor factori: 

 lipsa timp de mai mulţi ani a unei politici clare industriale a statului; 

 lipsa unei abordări sistemice şi complexe pentru recuperarea sectorului industrial; 

 pierderea irecuperabilă, în perspectiva scurtă, a avantajelor concurenţiale din punctul de 

vedere al resurselor umane şi tehnologizare a ramurilor; 

 managementul financiar-fiscal defectuos la nivelul economiei în general. 

Nomenclatorul ramurilor din economia Moldovei după indicatorul raportului dintre costuri de 

cercetare-dezvoltare şi produsul net mai cuprinde ramuri din toate cele patru grupe: 1. farmaceutică, 

producerea tehnicii de calcul şi mijloacelor de comunicare; 2. electrotehnică, chimică, constructoare 

de maşini agricole; 3. producerea maselor plastice, metalurgia şi prelucrarea metalelor; 4. Prelucra-

rea lemnului, alimentară, uşoară, textilă. Însă miza pe strategia de susţinere a exporturilor, la fel ca 

şi alte politici, nu a atins nivelul de eficienţă aşteptat. Astfel, datele Bancii Mondiale arată [9] că  

aproximativ 27% din exporturi nu corespund criteriilor nomenclaturii ISIC şi includ, în principal, 

materie primă şi materiale intermediare, astfel, mare pondere în exporturi ocupă mărfurile cu 

valoare adăugată mică.  

În ultimii 10 ani, o mare popularitate are practica de outsourcing, care a condiţionat simplifica-

rea structurii ciclului de afaceri şi creşterea nivelului de specializare a întreprinderilor [1]. În acelaşi 

timp, companiile mari, spre deosebire de firmele mici, îşi păstrează funcţiile proprii auxiliare, inclu-

siv, de logistică, marketing, asigurare energetică, ce, deseori, influenţează scăderea indicatorilor de 

productivitate şi distragerea neeficientă a capitalului de producţie, şi ca urmare, refuză unele tipuri 

de activităţi de bază, în special, cercetare-dezvoltare, o parte din operaţiile de pregătire organiza-

ţional-tehnică a producţiei care, la rândul său, duce la noi pierderi ale potenţialului de producţie şi la 

scăderea nivelului tehnologic al producţiei.  

Stagnarea şi destabilizarea pieţelor, pe de o parte, ce caracterizează situaţia în economia R.Mol-

dova după anul 2008, iar pe de altă parte, vulnerabilitatea puternică a business-modelelor practicate 
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la influenţa mediului extern, au provocat reducerea calităţii top-managementului în ceea ce priveşte 

generarea fluxurilor financiare pozitive din activitatea operaţională. În perioada postcriză, modelul-

tip de formare a valorii firmei a pierdut din credibilitate. Modelul de formare a valorii firmei în con-

diţiile pieţei nestabile, determinate de organizarea eficientă a fluxului operaţional „vânzări-produce-

re-achiziţii” a necesitat soluţionarea problemei principale: transformarea strategiei la nivelul opera-

ţiilor. Astfel, alegerea business-modelului adecvat sarcinilor de dezvoltare a firmelor ar putea fi 

posibilă în baza elaborarii unor ieşiri tehnologice comode la soluţii complicate managerial, iar 

cunoaşterea ciclului de viaţă a organizaţiei prezintă un interes deosebit pentru alegerea tipului de 

management, conceperea corectă a evoluţiei organizaţiei, determinarea dimensiunilor şi efectelor 

problemelor curente, previziunea barierelor de dezvoltare [2]. 

Una din caracteristicile modelului modern al afacerii este termenul redus de valabilitate a 

acestuia. Modelul clasic al afacerii nu reflectă provocările mediului de afaceri contemporan şi, în 

special, formarea avantajului concurenţial durabil al firmei prin inovarea modelului de afaceri 

înseşi. De aceea modelul de afaceri modern trebuie să cuprindă pe lângă cele şase componente 

tradiţionale: valoarea de consum propusă, segmentul de piaţă, structura lanţului valoric, modelul de 

creare a profitului, strategiile concurenţiale, strategiile de dezvoltare, o componentă nouă, 

generalizantă – inovaţia, fiecare dintre acestea presupunând următoarele: valoarea de consum 

propusă reprezintă descrierea problemei consumatorului în ceea ce priveste determinarea profilului 

calităţii de consum asteptate din punctul de vedere al utilităţii, satisfacerii nevoilor şi a preţului. 

Segmentul de piaţă reprezintă identificarea grupului-ţintă a consumatorului cu delimitarea nevoilor 

specifice acestora. Structura lanţului valoric cuprinde poziţia firmei, dar şi poziţia concurenţilor, 

partenerilor de afacere în vederea identificării posibilităţilor firmei în crearea valorii maximale şi 

satisfacerea cât mai calitativă a necesităţilor consumatorului. Modelul financiar al afacerii 

reprezintă activitatea firmei în asigurarea funcţionării continue a modelului operaţional. Strategia de 

creştere presupune descrierea activităţii de asigurare a dezvoltării durabille a firmei. 

Modelul afacerii, ca metodă de conducere durabilă a afacerii, constă în transformarea resurselor 

firmei în valoare economică şi descrierea procesului de formare a fluxului financiar prin 

poziţionarea firmei în lanţul valoric în domeniul/ramura economică concretă [3]. Modelul afacerii 

este determinat de principiile de proiectare a firmei, în special, alegerea tehnologiilor operaţionale, 

descrierea business-proceselor principale, determinarea resurselor necesare, formarea sistemului 

organizaţional, realizarea carora ar asigura transformarea strategiei firmei în organizarea afacerii şi, 

astfel, trecerea de la analiza pieţelor şi a produselor la concretizarea tehnologiilor şi resurselor în 

condiţiile de maximizare a necesităţilor clienţilor şi minimizare a necesităţilor firmei. Saltul de la o 

fază de dezvoltare la alta, deformările în aplicarea principiilor de dezvoltare succesivă, mixarea 

fazelor de gestiune, demonstrează experienţa negativă, confirmată şi de datele statistice privind 

demografia socială a întreprinderilor moldovenesti, ceea ce, la rândul său, demonstrează 

obligativitatea succesiunii consecutive a fazelor de dezvoltare a organizaţiilor, indiferent de modelul 

ce le determină. 

Evoluţia istorică a modelelor de afaceri a cuprins, în general, trei linii cronologice. Una – 

pentru dezvoltarea firmei eficiente în baza producerii în anumit domeniu funcţional. A doua –

dezvoltarea afacerii în baza dezvoltarii funcţiei de marketing. A treia – eficienţa firmei este 

asigurată prin lansarea producţiei noi în baza utilizarii tehnologiilor noi, resurselor umane înalt 

calificate, specialist în domeniu cu un potenţial creativ puternic, cu elaborarea seriilor de noi 

produse cu un grad înalt tehnologic, cu frecvenţa substituirii produsului limitată doar de 

posibilităţile tehnologice, cu rolul redus al marketingului şi rolul puternic al cercetării-dezvoltarii. 

Posibil ca saltul de la modelul de producere, dezvoltat în perioada sovietică, direct la modelul de 

marketing, dezvoltat de firme indiferent de dimensiuni, domeniu, istorie proprie, odata cu trecerea 

la condiţiile de piaţă, pentru economia moldovenească este cauza principală a lipsei de succese în 
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competitivitate. Caracteristicile dezvoltării economice a ţării din ultimii ani  demonstrează 

dificultăţile în sesizarea şi dimensionarea pericolelor în evoluţia organizaţiilor şi a afacerilor, 

cauzate de slaba cunoaştere a evoluţiei etapelor ciclului de viaţă a organizaţiilor şi afacerilor, dar şi 

deformările de origine managerială la orice nivel în  substituirea funcţiilor de producere prin cele de 

marketing şi în utilizarea eficientă şi dezvoltarea  capacităţilor de producţie proprii ca urmare a 

gestionării incorecte a componentelor modelelor afacerii. 

Astfel, pentru asigurarea creşterii competitivităţii industriei alimentare şi a băuturilor, fiind 

unul din sectoarele industriei cele mai dinamice şi mai importante din Europa, cu o contribuţie 

semnificativă la dezvoltarea economică şi impact social major,  politica europeană este orientată pe 

instrumentariul: regimul de restituţie la export şi cel al perfecţionării active, concepute pentru 

produsele agricole transformate, ca ciocolata, produsele de cofetărie, băuturile dulci etc.;  

negocierile comerciale vizând ameliorarea accesului întreprinderilor europene la piaţa mondială; 

contribuţia la redactarea şi punerea în aplicare a legislaţiei privind industria alimentară [10]. În 

prezent, operatorii din industria alimentară sunt provocaţi să devină mai antreprenoriali şi să 

folosească tendinţele noi în energetică pentru a crea noi produse şi servicii. Noi considerăm că 

exemplul utilizarii managementului energetic în industria alimentară europeană ar putea servi drept 

un model pentru creşterea competitivităţii industriei alimentare din Republica Moldova.  

Odata cu creşterea substanţială a costurilor resurselor energetice, în condiţiile când consumul 

industrial are ponderea de 30%  în structura consumului energiei electrice în Moldova, eficienţa 

energetică în Moldova este scăzută comparativ cu ţările europene. În industria agroalimentară la 

nivel mondial, estimările consumului de energie cuprind doar o mică parte din costul total de 

producţie (cca 3%). Ca urmare, până în ultimii ani, întreprinderile moldoveneşti foarte slab se 

implicau în managementul energiei. Astăzi, chiar dacă industria alimentară rămâne o industrie de 

energie nonintensivă, odată cu creşterea preţurilor la energie şi a gradului de conştientizare a 

mediului, tot mai mare accent se pune pe eficienţa energetică. 

Experţii V.Moroz, M.Poisic, A.Ignat în studiul Transformarea industriei agroalimentare în 

Republica Moldova consideră că constrângerile pentru creşterea eficienţei energetice din ţară: 

consumul mare de energie, creşterea preţurilor la resursele energetice,  tehnologiile şi utilajele 

moral şi fizic uzate, lipsa cunoştinţelor şi capacităţilor în domeniul eficienţei energetice şi utilizarea 

resurselor regenerabile de energie, dependenţa excesivă faţă de importurile resurselor energetice 

(95% import de energie) afectează competitivitatea industriei agroalimentare în mod direct, iar 

eficienţa redusă a sectorului energetic din ţară are un impact negativ asupra dezvoltării industriei de 

prelucrare a materiei prime agricole autohtone [4]. 

Este considerat că aplicarea unui management energetic într-o societate comercială are ca 

obiectiv principal asigurarea unui consum judicios şi eficient al energiei, în scopul maximizării 

profitului prin minimizarea costurilor energetice, mărind în acest mod competitivitatea pe piaţă a  

societăţii. Managementul energetic utilizează principii inginereşti şi economice pentru a controla 

costurile energiei consumate în asigurarea unor servicii necesare în clădiri şi industrie [5]. 

Majoritatea reducerilor de costuri energetice în industria alimentară din Europa provin din 

îmbunătăţirile eficienţei energetice, din schimbarea surselor tradiţionale de energie consumată şi 

posibilitatea de cuplare la alte surse de energie.  

Întreprinzătorii europeni consideră că aplicarea unor programe de eficientizare energetice la 

nivelul societăţilor comerciale va duce la scăderea intensităţii energetice pe unitatea de produs, fapt 

ce va conduce la o creştere semnificativă a competitivităţii pe piaţă a produsului respectiv. Un rol 

semnificativ în sustenabilitatea şi eficienţa industriei alimentare este: alegerea corectă, sănătoasă şi 

mai uşoară pentru consumatori; îmbunătăţirea calităţii produselor; micşorarea preţului de cumpărare 

a mărfurilor; asigurarea condiţiilor de siguranţă alimentară; realizarea managementului eficient al  

lanţului alimentar şi respectarea normelor de mediu şi a directivelor. 
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În aceasta ordine de idei şi în scopul sprijinirii unei dezvoltări durabile a industriei 

agroalimentare, există mai multe iniţiative de nivel global, regional sau naţional, întreprinse deseori 

de către ONG-uri sau guverne naţionale. O astfel de iniţiativă în Europa este Forumul consultativ 

european pentru mediu şi dezvoltare durabilă, care oferă consultanţă cu privire la problemele de 

mediu. La nivel mondial, menţionăm parteneriatul Energii Regenerabile şi Eficienţă Energetică 

(REEEP), care funcţionează pentru a reduce barierele ce limitează absorbţia de energie din surse 

regenerabile şi tehnologii de eficienţă energetică, cu un accent principal pe pieţele emergente şi 

ţările în curs de dezvoltare (Fig.1).  

 

 
Fig.1. Consumul global de energie, 1990-2035 Fig. 2. Numărul mediu anual al personalului angajat 

în domeniul industriei alimentare, în Republica 

Moldova, a.2007 comparativ cu a.2011 

Sursa: BNS [8] 

 

În prezent, tehnologiile avansate definesc întregul lanţ de producţie agroalimentar. Maşinile 

agricole au eliminat practic munca umană în multe zone de producţie; biotehnologia este un factor 

important pentru schimbare în sector, datorită aplicării complexe a produselor chimice pentru repro-

ducerea plantelor şi prelucrarea produselor alimentare; prelucrarea termică şi deshidratarea sunt tehni-

cile cele mai des folosite pentru conservarea produselor alimentare, necesită cantităţi semnificative de 

energie, produsele alimentare supuse prelucrării devenind tot mai populare pe pieţele mondiale. 

Astfel, procesul termic foloseşte aproximativ 29% din energia totală în industria alimentară, în timp 

ce procesul de răcire şi refrigerare – aproximativ 16% din totalul intrărilor de energie (Fig.2).  

Tehnologiile derivate, împreună cu reţelele de calculatoare şi software-ul de specialitate, 

reprezintă o forţă centrală în furnizarea infrastructurii de sprijin pentru a permite mişcarea globală 

de multitudini de componente implicate.  

Experienţa managementului energetic în sectorul alimentar european demonstrează că 

reducerea consumului de energie poate fi atins, din punct de vedere politic, prin aplicarea măsurilor 

tehnice (aplicarea unor motoare eficiente, combustibili și materiale); înlocuirea și perfecționarea 

tehnicilor și procedeelor; şi modificarea aspectului social prin scăderea consumului diferitelor 

produse, inclusiv celor de import.  

Managementul energiei implică mai mulţi actori cu diferite viziuni şi aşteptări (Fig.3 a,b), în 

ceea ce priveşte siguranţa alimentară.  

2007

2011
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Fig.3 (a, b). Numărul total de întreprinderi în domeniul industriei alimentare,  

în Republica Moldova, anul 2007 comparativ cu anul 2011 

Sursa: [8] 

Constatăm că efortul antreprenorial din industrie se axează pe minimizarea costurilor de 

producţie şi mai puţin pe minimizarea costurilor energetice. Recent, pentru a implementa practicile 

de eficientizare energetică, Camera de Comerţ şi Industrie din RM a organizat seminare pentru 

specialiştii din sectorul industrial din regiune cu privire la sistemele de management energetic la 

nivel de întreprindere [6], ceea ce în anumită măsură a condiţionat creşterea volumului de producţie 

pe anumite tipuri de activităţi (Tab.3). 

Tabelul 3 

Valoarea producţiei industriei alimentare,  

pe tipuri de activităţi, milioane lei 

 2007 2008 2009 2010 2011 

Industrie – total 26173,5 29988,4 22643,9 28140,1 34194,4 

Industria prelucrătoare 21390,3 24045,5 18080,3 22784,9 28245,1 

Industria alimentară şi a băuturilor 9952,5 11781,4 9256,7 11737,6 14199,7 

Producţia, prelucrarea şi conservarea cărnii şi 

a produselor din carne 

1123,7 1467,7 1296,1 1473,7 1924,8 

Prelucrarea şi conservarea fructelor şi 

legumelor 

1277,8 1148,4 802,4 1042,8 1821,7 

Fabricarea produselor lactate 1027,6 1192,4 1043,0 1248,5 1391,2 

Fabricarea produselor de morărit, a 

amidonului şi a produselor din amidon 

190,5 221,7 142,1 152,0 224,6 

Fabricarea pâinii şi a produselor de patiserie 

proaspete 

944,3 1125,6 1021,1 1114,9 1303,7 

Fabricarea zahărului 442,8 876,9 340,5 1058,0 1095,7 

Fabricarea de cacao, ciocolată şi produse 

zaharoase de cofetărie 

405,4 467,7 419,1 481,3 542,9 

Fabricarea băuturilor alcoolice distilate 504,3 534,3 463,2 511,1 604,3 

Fabricarea vinului 1766,6 2210,1 1675,6 2022,5 2073,8 

Fabricarea apei minerale şi a băuturilor 

răcoritoare 

313,9 333,9 254,9 323,9 397,3 

Sursa: BNS [8] 
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În prezent, industria agroalimentară moldovenească se confruntă cu o serie de provocări care 

necesită o reevaluare a practicilor actuale în producție și comerț, cooperarea dintre întreprinderi de-a 

lungul lanțului de aprovizionare verticală, influența guvernului asupra activităților de management 

al întreprinderilor în vederea optimizării potențialului sistemelor de producție şi echilibrarea struc-

turii de producţie în industrie (Tab.4).  

Tabelul 4  

Structura producţiei industriei alimentare, pe tipuri de activităţi, % 
  2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Industrie – total  100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Industria alimentară şi a băuturilor 51,7 50,8 42,9 39,7 41,3 40,9 41,7   41,5 

Producţia, prelucrarea şi conservarea 

cărnii şi a produselor din carne 

3,6 3,2 3,5 4,5 5,1 5,7 5,2 5,6 

Prelucrarea şi conservarea fructelor 

şi legumelor 

3,2 3,4 4,1 5,1 4,0 3,5 3,7 5,3 

Fabricarea produselor lactate 3,8 3,6 3,8 4,1 4,2 4,6 4,4 4,1 

Fabricarea pâinii şi a produselor de 

patiserie proaspete 

4,2 3,4 3,5 3,8 3,9 4,5 4,0 3,8 

Fabricarea vinului  20,6 20,0 10,3 7,0 7,7 7,4 7,2 6,1 

Sursa: BNS [2] 

Concluzii  
1. Considerăm că problema generală a economiei Republicii Moldova constă în lipsa 

tehnologiilor de implementare a produselor inovaţionale.  

2. Dezvoltarea economiei moldoveneşti este imposibilă, fără realizarea procesului de 

modernizare în sfera productivă. 

3. Procesul de modernizare a industriei Republicii Moldova necesită crearea unui model, bazat 

pe luarea în considerare a complexului de fenomene şi condiţii schimbătoare, determinate de mediul 

extern şi cel intern.  

4. Sarcinile principale ale modernizării economiei în Republica Moldova le considerăm 

următoarele: 

 susţinerea afacerilor mici şi mijlocii în vederea diversificării produsului brut;  

 consolidarea potenţialului industrial prin recuperarea sistemelor mari de producţie; 

5. În domeniul modernizării tehnologice a economiei, considerăm importante direcţiile următoare:  

 asigurarea la nivelul guvernului prin managementul coordonat al tehnologiilor la toate nivelele;  

 reorientarea eforturilor naţionale spre ştiinţa fundamentală ca bază a dezvoltării tehnico-

tehnologice, şi spre tehnologiile critice pentru afacerile moderne, precum şi economie în baza 

conceptului ciclului de viaţă a tehnologiilor şi a afacerilor.  

6. Recentele creșteri ale costurilor de energie încurajează industria alimentară de a optimiza uti-

lizarea de energie. Reducerea consumului de energie poate fi realizată cel mai bine prin întelegerea 

potenţialului sistemelor de producţie, a interacţiunii dintre intrările de energie şi tehnologiile indus-

triale de fabricaţie, precum şi cerinţele pieţei.   

7. Experienţa internaţională poate fi considerată eficientă în recuperarea unor ramuri industriale 

cu potenţial foarte înalt de competitivitate pe piaţa internaţională, în special, industria pieilor, 

blănurilor, uleiurilor eterice etc.  
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The present article examines some problems related to the quality of governance, the characteristics of 

good governance and indicators for successful governance. A particular attention is paid to social and 

political cleavages which become much more challenging in the context of democratic transformations 

taking place in the Republic of Moldova, especially the two options for the country’s development (western 

and eastern orientation). The authors underline that the main problem of the society consists in finding the 

ways and mechanisms to use the opportunities of the Republic of Moldova's European integration option for 

the public interest. This is significant for several reasons, the most important one consisting in the 

reorientation of country’s development vector from the Eastern one to the Western one, from the statist and 

CIS model to the liberal, European. The article concludes that the true path of European integration, a long-

term process, can become a success process only if all social and political and social forces coagulate, the 

interests of citizens aggregate, so that the Europeanization of society would have success and would open a 

genuine integration of the Republic of Moldova into the EU. 

Keywords: democracy, governance, institutional performance, quality of governance, social and 

political cleavages, development vector, European integration, Europeanization.  

 

Democraţia, de vreme ce, în mod funcţional, oferă o legitimare vieţii politice în ansamblu, a 

devenit, în acelaşi timp, un exerciţiu critic al raţiunii politice, o temă veşnică în teoria politică şi o 

problemă de actualitate în practica democratică a societăţii contemporane. Marea majoritate a 

gânditorilor politici – din Grecia antică (Platon şi Aristotel) până în ziua de azi, s-au arătat extrem 

de critici la adresa teoriei şi practicii democratice. Democraţia, arată David Held, profesor de ştiinţe 

politice şi sociologie la Open University din Marea Britanie, este o formă de guvernare foarte greu 

de realizat şi de susţinut chiar şi în zilele noastre [1, p.13]. 

În literatura ştiinţifică, putem întâlni discuţii destul de controversate asupra termenilor de 

guvernare, guvernanţă şi guvernabilitate, toate fiind în conexiune cu problema calităţii guvernării şi 

a eficacităţii acţiunii publice, desfăşurate de către guvernanţi într-o ţară sau alta [2, p.189-194; 3, 

p.257-260; 4, p.33-77], pentru că aceşti termeni, din perspectivă politologică, au în vedere acţiunea 

de conducere, de dirijare social-politică şi de control asupra afacerilor publice care ar asigura o 

guvernare democratică şi astfel performanţa instituţională a unei ţări. 

Pentru ca societatea să se bazeze într-adevăr pe o organizare şi conducere politică democratică, 

trebuie să se respecte, în mod obligatoriu, anumite reguli sau principii fundamentale, luate ca un tot 

unitar, care pot să îmbrace forme concrete, iar drept urmare orice guvern ar înregistra o performanţă 

instituţională. Performanţa instituţională, menţionează cunoscutul politolog american Robert 

Putnam, constă în procedeele de utilizare a capitalului social, astfel încât să poată fi utilizate două 

modalităţi eficiente prin care dilemele sociale să fie diminuate: 1) comunicarea şi informarea 

corectă a indivizilor şi 2) controlul social aplicabil tuturor [5, p.192-195]. Aceste modalităţi, 

comunicarea şi controlul social, sunt mai uşor de realizat prin angajamentul civic, prin dezvoltarea 

încrederii sociale. 

Sarcina oricărei elite politice care se menţine şi exercită puterea este de a asigura guvernarea 

cât mai eficient şi de a păstra o funcţionare normală, firească a întregului organism social. Elita 

devine conducătoare doar atunci când ea câștigă încrederea societăţii, reuşind să convingă populaţia 

că atât programele politice schiţate, cât şi strategiile de activitate propuse, dar şi deciziile adoptate 
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corespund aspiraţiilor, intereselor şi nevoilor alegătorilor, deoarece, în caz contrar – suferă 

autoritatea întregii clase politice şi imaginea ţării pe arena internaţională (datele sondajelor de 

opinie realizate de mai multe centre de analiză sociologică au oferit tocmai rezultate neaşteptat de 

surprinzătoare la capitolul încredere pentru fosta coaliţie de guvernare AIE [6, p.48, 55-63]). Însă 

nu vom uita şi faptul că elitele guvernante, mai ales în anumite perioade de criză, promovează tot 

mai des politici nepopulare şi chiar de austeritate care nu cumva să provoace eventual ostilitatea 

puterilor occidentale sau cea a instituţiilor internaţionale. 

Mulţi se întreabă care ar trebui să fie trăsăturile distincte ale unei guvernări de succes, 

democratice, stimulative pentru dezvoltarea durabilă a unei societăţi. Ele sunt mai multe, dar 

principala trăsătură a bunei guvernări (versiunea franceză – „bonne gouvernance” [7]) constă în 

progresul social, bunăstarea şi prosperitatea cetăţenilor. 

Problema „bunei guvernări” s-a pus din cele mai vechi timpuri, de la apariţia primelor forme 

statale care urmăreau asigurarea administrării adecvate a intereselor cetăţenilor şi până în ziua de 

astăzi. Idealul de „bună guvernare” este valabil şi pentru multe organizaţii regionale şi mondiale 

contemporane, precum Consiliul Europei, OSCE, Uniunea Europeană, în unele documente, printre 

care Convenţia pentru Apărarea Drepturilor Omului şi a Libertăţilor Fundamentale, inclusiv 

protocoalele sale adiţionale, unde se preiau valorile declarate în Carta Universală a Drepturilor 

Omului şi în Statutul Consiliului Europei. În ceea ce priveşte UE, buna guvernare capătă valenţe 

multidimensionale (unele dintre acestea având valenţe juridice, în sensul obligaţiei ce revine 

autorităţilor de a o implementa şi al dreptului cetăţenilor de a o revendica), cu o largă aplicabilitate, 

fiind catalogată drept o obligaţie a statelor membre ale UE. În acest context, a fost instituit chiar şi 

un mecanism supranaţional de bună guvernare la nivel european, şi anume, acela de a se acorda 

cetăţenilor Uniunii dreptul la o bună administrare. Unele referiri la conceptul de bună guvernare se 

regăsesc şi în Tratatul de la Lisabona [8, p.9-10]. Astfel, „buna guvernare” este asimilată uneori 

unui nou drept al omului – dreptul de a fi „bine administrat”, id est de a avea dreptul la o bună 

administrare a intereselor generale ale societăţii.  

Pentru ca guvernarea să fie mai eficientă anume în contextul dezvoltării umane, ea reclamă şi 

implicarea unor factori-cheie, ca participarea, transparenţa şi responsabilitatea. Aşa cum subliniază unii 

autori, sinergiile, strategiile şi politicile publice orientează buna guvernare spre trei dimensiuni 

principale: politică, instituţională şi tehnică. Dimensiunea politică a bunei guvernări implică, în general, 

autoritate şi activitatea de conducere, ce au repercusiuni asupra procesului de luare a deciziilor, care, în 

ultimă instanţă, face posibilă formularea politicilor. Dimensiunea instituţională înglobează sistemul de 

implementare a deciziilor. Dimensiunea tehnică include, de regulă, procesele decizionale şi capacitatea 

care afectează activitatea de producţie a unei ţări. Acest aspect are consecinţe asupra echităţii sociale şi 

calităţii vieţii. Cuprinzând toate cele trei dimensiuni, guvernarea responsabilă este considerată drept un 

proces pluridimensional, prin intermediul căruia sunt implementate politicile de dezvoltare umană la un 

nivel maximal de consens, succes şi impact [9, p.36]. 

Pentru a caracteriza nivelul bunei guvernări, pot fi utilizaţi indicatorii elaboraţi de organizaţia 

neguvernamentală internaţională Freedom House. Aceasta propune estimarea guvernării nu numai 

în baza intenţiilor sau a legilor promulgate, dar mai iau în considerare autoritatea organelor 

legislative, gradul de descentralizare, responsabilităţile, procedurile de alegere şi activitatea 

autorităţilor locale, gradul de respectare a drepturilor şi libertăţilor individuale, precum şi 

transparenţa legislativă şi executivă, estimări realizate cu ajutorul unei scări numerice cu valori de 

la 1 – înalt la 7 – jos. Mai pot fi folosiți şi indicatorii propuşi de către experţii Băncii Mondiale – 

posibilitatea de exprimare şi responsabilitatea, stabilitatea politică, eficienţa guvernului, calitatea 

reglementărilor, supremaţia legii, controlul asupra corupţiei. Calitatea şi eficienţa guvernării unei 

societăţi pot fi „măsurate” şi prin intermediul sondajelor de opinie reflectând perceperea de către 

populaţie a performanţelor guvernării, a puterii politice. Conform sondajelor naţionale, populaţia 
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Republicii Moldova este nemulţumită de calitatea guvernării în ţară. Această nemulţumire se mani-

festă, în primul rând, prin gradul înalt de neîncredere în principalele instituţii ale ţării. De altfel, 

gradul de încredere este scăzut nu numai în toate instituţiile publice – guvern, parlament, preșe-

dinție, justiţie, partide politice –, dar şi în sindicate şi ONG-uri şi chiar în bănci [6, p. 48, 55-63]. 

Din cele expuse, vom face două constatări. Întâi de toate, lipsa încrederii în sectorul public şi 

în instituţiile democratice ale statului este o provocare majoră pentru buna guvernare în Republica 

Moldova, provocare apărută drept urmare a actului defectuos al guvernării în perioada aşa-zisului 

„parteneriat politic” (2001-2009) şi în perioada AIE (2009-2013). Cea de-a doua constatare rezidă 

într-aceea că sondajele sociologice depistează lipsa unei înţelegeri profunde din partea unui larg 

segment al societăţii privind procesul de integrare europeană, statutul şi scopurile acestuia. Deseori, 

cetăţenii nu înţeleg care sunt subiectele discutate şi negociate între Moldova şi UE sau sunt chiar 

total „deconectaţi” de la procesele integraţioniste aflate în desfăşurare. Aşa cum demonstrează 

sondajul sociologic efectuat în procesul de elaborare a Raportului Naţional de Dezvoltare Umană 

2012, peste 62% dintre cetăţenii moldoveni cred că, în prezent, Chişinăul şi Bruxelles-ul negociază 

aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană. În acest context, merită reamintit faptul că UE 

nici nu a confirmat oficial statutul de candidat al Republicii Moldova. Informarea insuficientă 

privind vectorul de integrare europeană al Moldovei pare a fi unul din factorii-cheie care explică 

această uluitoare convingere publică. Circa 39% dintre cetăţenii chestionaţi au recunoscut că sunt 

mai degrabă neinformaţi despre procesul de integrare europeană al Moldovei, în timp ce 23% au 

declarat că sunt foarte rău informaţi despre acest proces. O altă constatare, la fel de edificatoare este 

că 39% din populaţie consideră că politicienii sunt cei care câștigă cel mai mult de pe urma 

integrării europene, în timp ce doar 12% au afirmat că cetăţenii sunt cei care beneficiază cel mai 

mult; 32% au declarat că cetăţenii şi politicienii beneficiază în mod egal de pe urma integrării 

europene [10, p.14]. Asigurarea unei informări corecte a publicului şi, fireşte, implicarea întregii 

societăţi în procesul de integrare europeană sunt premise esenţiale pentru materializarea aspiraţiilor 

europene ale ţării, pentru garantarea faptului că efectele procesului satisfac aşteptările societăţii şi 

că elita politică şi cetăţenii „fac parte din acelaşi univers”. 

Din păcate însă, aşa cum demonstrează rezultatele sondajului de opinie realizat de Magenta 

Consulting, populaţia ar putea fi caracterizată printr-o atitudine ambiguă faţă de direcţia/vectorul 

dezvoltării Republicii Moldova: pe de o parte, o largă acceptare a ei, iar pe de altă parte, o anumită 

îndoială în legătură cu modul în care sunt realizate reformele democratice (politice, economice, 

sociale). Astfel, majoritatea populaţiei (84%) consideră că direcţia în care merg lucrurile în 

Republica Moldova este o direcţie greşită, aşa încât ponderea persoanelor cu aceeaşi părere a 

crescut în aprilie 2013 cu 16,6% faţă de rezultatele obţinute în iulie 2009 (67,4%). De fapt, 

populaţia contestă nu valorile democraţiei pluraliste (statul de drept, respectarea drepturilor omului 

şi a libertăţilor fundamentale, independenţa justiţiei, combaterea corupţiei, respectarea libertăţilor 

mass-media şi promovarea societăţii civile), ci democraţia formală, imitativă, modul de realizare 

concretă a valorilor inerente unei democraţii funcţionale, în care politica (şi politicul) ar fi un factor 

mobilizator (şi nu fluid), iar economia funcţională a ţării ar crea un trai decent pentru populaţie. 

Cel mai mare insucces al fostei AIE este că de când s-a instalat la guvernare (iulie 2009) 

procentajul cetăţenilor care ar vota eventual aderarea la UE a scăzut cu 15,5% (aprilie 2013), 

opţiunea respectivă intrând în concurenţă cu opţiunea integrării eurasiatice. Alianţa pentru Integrare 

Europeană prin însăşi denumirea sa a discreditat opţiunea europeană a Republicii Moldova, din 

cauza modului defectuos în care guvernează ţara şi în urma implicării într-un şir de scandaluri cu 

caracter politic sau de corupţie. Euroscepticismul moldovenilor a devenit în ultimii ani mai 

pronunţat, iar ponderea persoanelor ce pledează pentru integrarea în Uniunea Eurasiatică a crescut 

(de la 38% respondenţi în mai 2012 până la 52% în aprilie 2013)  [6, p.7, 84,89] din motive bine 

cunoscute (incoerenţa în promovarea reformelor democratice şi impactul crizelor permanente 
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care, reflectând o multitudine de probleme, blochează dezvoltarea şi realizarea potenţialului uman). 

Aceste motive continuă să aibă un impact negativ asupra funcţionalităţii instituţiilor statului şi 

astfel asupra actului guvernării. 

În acelaşi timp, o analiză pertinentă a rezultatelor sociologice obţinute relevă şi o repartiţie 

teritorială neomogenă a percepţiei populaţiei referitor la evenimentele sociale şi politice din ultimii 

ani în Republica Moldova, dar şi în ceea ce priveşte dimensiunea schimbărilor economice, politice 

şi sociale viitoare. Există însă şi diferenţe vizibile de viteză în ceea ce priveşte reacţiile/atitudinile 

politice ale partenerilor din cadrul fostei AIE şi opozanţilor politici, aşa cum există şi diferenţe 

evidente în ceea ce priveşte opţiunile viitoare ale electoratului privind eficienţa actului guvernării şi 

eficacitatea reformelor democratice promovate de elita politică prin prisma opţiunii de integrare 

europeană. Mai pe scurt, este vorba de anumite clivaje sociale şi politice care devin tot mai 

provocatoare în contextul proceselor democratice ce au loc în ţara noastră, observându-se o tendinţă 

în perpetuarea unor clivaje sociale şi politice mai vechi (unionism – moldovenism, unitarism – 

federalism, vectorul european – proiectul estic ş.a.), care pot fi numite şi provocări la adresa statului 

Republica Moldova [11, p.54]. 

Astfel, o societate pluralistă este o societate divizată de ceea ce H. Eckstein numea „clivaje 

segmentale”, care, pentru ţara noastră, sunt de natură politică, ideologică, socioeconomică, 

lingvistică şi etnică şi mai puţin, la moment, de natură religioasă. Pentru o democraţie stabilă, sunt 

necesare consensul politic (fiind o formă a consensului social, el constă în acordul liber exprimat al 

cetăţenilor asupra autorităţii, puterii politice şi actului de guvernare; termen demonetizat de o prea 

deasă întrebuinţare şi de un anumit lider politic) şi agregarea socială (în sensul articulării diverselor 

interese ale cetăţenilor; termen cu o nuanţă puţin diferită de cel al integrării sociale). În prezent, însă 

este practic imposibil de cuantificat şi chiar de rezolvat mai multe procese de dezagregare socială 

din ţara noastră, cum ar fi: degradarea forţei de muncă şi excluziunea socială, dezagregarea 

familiilor şi abandonul copiilor, creşterea corupţiei şi a crimei organizate, creşterea violenţei 

economice şi sociale, polarizarea accentuată a societăţii şi scăderea securităţii cetăţeanului ş.a., 

fenomene întâlnite în tot spaţiul Europei Centrale şi de Est şi decelate de către Jean-Michel De 

Waelle [12, p.187-192].  

Criza multidimensională pe care o traversează ţara noastră doar catalizează apariţia unor 

conflicte sociale, care, pe fundalul descreşterii economice, poate alimenta puternic clivajele sociale 

existente şi genera presiuni sociale susţinute. Acestea se pot baza pe factori precum diferenţele în 

venituri şi în prosperitate, diviziuni lingvistice şi politico-ideologice, diferenţieri urban/rural ori de 

factură locală/regională, clivaje etnice şi de generaţii, diferenţe de clasă/grup social etc. În acelaşi 

timp, diviziunile critice în cadrul unui sistem social pot conduce şi la un conflict politic (cazul 

conflictului transnistrian). O criză politică marcată în Republica Moldova de mai mulţi ani, alături 

de criza economică, de o criză financiară, o criză a educaţiei, o criză identitară, o criză valorică, a 

sănătăţii, precum şi o criză socială profundă polarizează şi mai mult societatea. Criza 

multidimensională este alimentată nu numai de problemele interne, dar sporită şi de influenţa 

externă a problemelor globale, cu care se confruntă societatea contemporană.  

Astăzi societatea noastră este fracturată, segmentată şi se află între cele două opţiuni de 

dezvoltare a ţării. Prima este orientarea vestică – prioritate/idee naţională lansată în programul de 

guvernare al AIE, în care integrarea europeană era declarată drept o prioritate fundamentală a 

politicii interne şi externe a Republicii Moldova, iar în prezent dialogul moldo-comunitar este axat 

pe unele probleme tehnice, dar sunt şi unele considerente politice şi criterii de performanţă, în 

contextul parafării şi semnării Acordului de Asociere dintre Moldova şi UE, pe crearea zonei de 

comerţ liber aprofundat şi comprehensiv (DCFTA), precum şi pe domeniul liberalizării vizelor. A 

doua este cea estică susţinută de forţele politice de stânga în frunte cu PCRM, de vechea putere 

politică, marcată în anii 2001-2009 de sechelele unei guvernări confuze şi ineficiente. 
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În pofida acestor două opţiuni de dezvoltare a ţării (orientarea vestică şi cea estică) vehiculate 

atât de masiv în ultimii ani de toţi liderii politici şi de opinie, Comisia Europeană, FMI şi Banca 

Mondială sunt dispuse să încurajeze implementarea reformelor în caz că va constata stabilitatea 

guvernării şi, în special, progresul reformelor structurale în promovarea competitivităţii economice, 

nivelul creşterii inflaţiei, acumulările bune în bugetul de stat, dar şi stabilitatea politică ce creează 

condiţii propice pentru reangajarea partenerilor externi în susţinerea eforturilor de integrare 

europeană şi implementarea reformelor durabile. Stabilitatea politică poate crea multiple 

oportunităţi de eficientizare a economiei naţionale şi a instituţiilor publice. Astfel, Comisia 

Europeană deja aplică formula „more for more” („mult pentru mai mult”), oferind asistenţă 

considerabilă pentru reformele în justiţie şi, în special, se concentrează pe progresul reformei în 

poliţie. În acest sens, este de remarcat că Republica Moldova este prima ţară din Parteneriatul Estic 

ce profită de politica UE care se numeşte „more for more”. Adiţional, la cele 94 mil. euro pe care 

era stabilit că le va primi, ţara noastră va mai obţine încă o sumă de 28 mil. euro. Şi aceasta în urma 

rezultatului evaluării reformelor care au avut loc în Moldova şi în alte ţări ale Parteneriatului Estic, 

ţara noastră fiind considerată a fi pe primul loc [13]. 

Principala problemă care stă în faţa societăţii – cum se vor folosi oportunităţile opţiunii de 

integrare europeană a Republicii Moldova în interesul public şi al ţării – este una stringentă din mai 

multe motive, principalul fiind reorientarea vectorului dezvoltării societăţii de la cel estic la cel 

vestic. Or, ezitarea în realizarea opţiunii europene în situaţia promovării de către elitele politice a 

unor reforme democratice coerente şi de substanţă – este de ordin instituţional. În acest context, 

vom acredita ideea că rezolvarea acestei probleme este legată la momentul actual de incapacitatea 

puterii de stat, a liderilor politici şi a celor de opinie de a identifica anumite mecanisme ca 

instituţiile publice să funcţioneze într-un regim normal, firesc [14, p.600].  

În prezenţa factorilor generatori subliniaţi mai sus (economici, politici, ideologici, sociali, 

culturali etc.), de clivaje sociale şi politice, în societatea noastră se intensifică deficitul democratic, 

se atestă o activitate nerelevantă a factorilor de decizie, a aşa-zisei tehnocraţii şi o activitate 

ineficientă a birocraţiei de stat extinse, a aparatului funcţionăresc (numit de A. Toffler „birocraţia de 

partid” şi/sau „partidul invizibil al birocraţiei”), dar şi o interacţiune nesatisfăcătoare dintre sectorul 

asociativ şi structurile abilitate ale statului. Asta pentru că într-o democraţie funcţională, 

influenţarea deciziilor politice care afectează viaţa socială şi economică a cetăţenilor se realizează 

prin implicarea activă a societăţii civile în treburile publice [15], care este un exerciţiu democratic 

fundamental. Astfel, sectorul „trei” al societăţii, fiind un mecanism reglator, complementar celor 

instituite constituţional, trebuie să devină şi în ţara noastră un actor important în procesul decizional 

şi, totodată, un element inerent în procesul colaborării cu instituţiile statului la nivel naţional şi 

local. 

Putem concluziona că în Republica Moldova calitatea guvernării ca problemă de eficacitate a 

puterii politice este una complexă şi destul de importantă pentru destinul cetăţenilor şi al societăţii 

în ansamblu. Punerea în aplicare a elementelor principale ale unei bune guvernări (participarea, 

incluziunea, transparenţa şi responsabilitatea) devine una imanent necesară în actul guvernării. Este 

foarte greu pentru orice putere politică ca, după două decenii de deziluzii, societatea să se poată 

coagula, să se poată agrega de aşa manieră, încât democraţia să poată fi lucrativă, iar eforturile 

guvernanţilor să se concentreze programatic pe obiective de reconstrucţie şi revigorare economico-

socială în conformitate cu rigorile europene. În contextul existenţei mai multor probleme legate de 

promovarea reformelor democratice profunde şi de reactualizarea unor provocări interne şi externe 

la adresa statului (în cazul nostru, anumite clivaje sociale şi politice), factorii decizionali sunt 

obligaţi să instituţionalizeze mecanismele şi structurile adecvate de articulare şi agregare a 

intereselor tuturor cetăţenilor. Or, adevărata traiectorie a procesului de integrare europeană, proces 

de lungă durată, poate deveni una de succes doar în cazul coagulării tuturor forţelor sociale şi 
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politice, coeziunii sociale, agregării intereselor cetăţenilor ţării, astfel încât europenizarea societăţii 

ar avea sorţi de reuşită şi ar deschide calea reală de integrare a Republicii Moldova în spaţiul 

comunitar. 

Referinţe:  

1. HELD, D. Democraţia şi ordinea globală. De la statul modern la guvernarea cosmopolită. 

Bucureşti: Univers, 2000. 324 p. 

2. COTOI, C. Introducere în antropologia politică. Iaşi: Polirom, 2009. 238 p. 

3. Dicţionar de politici publice / Volum coord. de L.Boussaguet, S.Jacquot, P.Ravinet. Iaşi: 

Polirom, 2009. 524 p.  

4. PRISECARU, P. Guvernanţa Uniunii Europene. Bucureşti: Ed. Economică, 2005. 240 p. 

5. PUTNAM, R.D., LEONARDI, R., NANATTI, R.Y. Cum funcţionează democraţia? Iaşi: 

Polirom, 2001. 280 p. 

6. Barometrul de Opinie Publică. Republica Moldova – aprilie 2013. Institutul de Politici Publice. 

Chişinău: IPP, 2013. 119 p. 

7. Les principaux éléments de la bonne gouvernance. [online] http://bonnegouvernance.monsite. 

wanadoo.fr/page7.html (Accesat 25.08.2012). 

8. MARINICĂ, C.E. Promovarea şi protecţia drepturilor omului în administraţia publică. În: 

Drepturile omului. Bucureşti, 2008, nr. 2, p.9-10. 

9. Guvernare responsabilă pentru dezvoltarea umană. Raportul Naţional al Dezvoltării Umane. Repub-

lica Moldova, 2003.  Programul Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare. Chişinău: IPP, 2003. 163 p. 

10. Raportul Naţional de Dezvoltare Umană 2012. Aspiraţiile europene şi dezvoltarea umană a 

Republicii Moldova. Centrul Analitic Independent „Expert-Grup”. Chişinău: Nova-Imprim, 

2012. 159 p. 

11. VARZARI, P., MIDRIGAN, P. Buna guvernare prin prisma opţiunii de integrare europeană a 

Republicii Moldova. În: Akademos. Revistă de ştiinţă, inovare, cultură şi artă. 2012, nr. 4, p. 

51-56. 

12. De WAELLE, J.-M. Consolidare democratică, partide şi clivaje în Europa Centrală si de Est. 

În: Partide politice şi democraţie în Europa Centrală si de Est. Bucureşti: Humanitas, 2003, p. 

173-193. 

13. SCHUEBEL, D. Dacă politicienii nu dau un exemplu bun, cum poţi să te aştepţi de la oamenii 

obişnuiţi să facă altceva!?  [online] http://www.eco.md/index.php?option=com_content&view= 

artic&id=6359:dirk-schuebel-dac-politicienii-nu-dau-un-exemplu-bun-cum-poi-s-te-atepi-de-

la-oamenii-obinuii-s-fac-altceva-&catid=98:economie&Itemid=469 (Accesat 13.08.2012). 

14. VARZARI, P. Europenizarea societăţii în contextul valorificării opţiunii de integrare europeană 

a Republicii Moldova. În: Idei şi valori perene în ştiinţele socio-umane. Studii şi cercetări. 

Tomul XVII. Coord. A. Gugiuman. Cluj-Napoca: Argonaut, 2012, p. 597-608.  

15. O mai bună guvernare poate fi posibilă doar prin participare civică. [online] 

http://www.expresul.com/2012/10/03/o-mai-buna-guvernare-poate-fi-posibila-doar-prin-

participare-civica/ (Accesat 03.10.2012). 

  

http://www.eco.md/index.php?option=com_content&view=%20artic&id=6359:dirk-schuebel-dac-politicienii-nu-dau-un-exemplu-bun-cum-poi-s-te-atepi-de-la-oamenii-obinuii-s-fac-altceva-&catid=98:economie&Itemid=469
http://www.eco.md/index.php?option=com_content&view=%20artic&id=6359:dirk-schuebel-dac-politicienii-nu-dau-un-exemplu-bun-cum-poi-s-te-atepi-de-la-oamenii-obinuii-s-fac-altceva-&catid=98:economie&Itemid=469
http://www.eco.md/index.php?option=com_content&view=%20artic&id=6359:dirk-schuebel-dac-politicienii-nu-dau-un-exemplu-bun-cum-poi-s-te-atepi-de-la-oamenii-obinuii-s-fac-altceva-&catid=98:economie&Itemid=469
http://www.expresul.com/2012/10/03/o-mai-buna-guvernare-poate-fi-posibila-doar-prin-participare-civica/
http://www.expresul.com/2012/10/03/o-mai-buna-guvernare-poate-fi-posibila-doar-prin-participare-civica/


 

ANALELE ŞTIINŢIFICE ISSN 1857-4858 

147 

REFORMELE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE ÎN BASARABIA 

 LA ÎNCEPUTUL PERIOADEI INTERBELICE 

Nicolae ATANASOV 
Universitatea Agrară de Stat din Moldova 

 
Una din cele mai contradictorii probleme în istoriografie a fost şi este la etapa actuală rolul 

reformelor administrative la începutul perioadei interbelice, eficienţa lor economică şi socială. 
Pentru a înţelege necesitatea acestor reforme, trebuie să vedem în ce stare economică, politică 

şi socială se afla Basarabia în ajunul unirii cu România la 27 martie 1918. 
În Basarabia, care timp de 106 ani suferise din cauza regimului de ocupaţie ţarist, spre sfârşitul 

Primului Război Mondial existau 4 sfere fundamentale de activitate economică, socială, politică şi 
spirituală. Economia ei în 1917 era o componentă a economiei Imperiului Rus şi a sistemului său 
administrativ-militar, şi toate forţele şi mijloacele de producţie erau menite să satisfacă, în primul 
rând, necesităţile frontului şi apoi cele ale populaţiei băştinaşe. Către 1917, populaţia Basarabiei 
constituia aproape 2 mil. 642 mii de locuitori [1], dintre care în rândurile armatei erau 300 mii de 
bărbaţi [2]. De la război nu s-a întors aproape fiecare al patrulea bărbat.  

Mari contingente de militari şi civili au sosit din Rusia şi Ucraina. După datele statistice, către 1 
martie au fost concentrate pe frontul român 35 de divizii de infanterie şi 13 divizii de cavalerie cu 
un efectiv de peste 1,5 mil. ostaşi şi muncitori militari. Armata rusă şi serviciile ei au înrăutăţit 
situaţia populaţiei locale, deoarece consuma mari cantităţi de alimente şi se sechestrau foarte multe 
animale de tracţiune pentru necesităţile frontului.  

Evenimentele politice din 1917-1918 din Rusia au adus Basarabia într-un haos total. 
Administraţia locală nu era în stare să ţină piept dezmăţului pe care l-au făcut contingentele de 
armată demoralizate şi bolşevizate, care, întorcându-se înapoi de pe front, jefuiau şi violau populaţia 
locală, sub pretextul de a instaura puterea sovietelor. Numai actul de la 27 martie 1918 a fost în 
stare să oprească aceste procese, deoarece organele puterii de stat ale tinerei Republici Democratice 
Moldoveneşti, create după 2 decembrie 1917, nu erau în stare să ţină piept inamicului.  

Analiza economiei basarabene către anul 1918 denotă faptul că în faţa administraţiei româneşti 
stătea sarcina de a integra urgent şi energic acest sistem economic şi administrativ colonial al Rusiei 
ţariste în economia românească. Conducerea ţării şi organele locale trebuiau să adapteze această 
provincie la condiţiile moderne de organizare a producţiei, să unifice mecanismul economic şi 
sistemul administrativ, să perfecţioneze legislaţia, finanţele, băncile, comerţul, sistemul de legătură, 
drumurile şi comunicaţiile.  

În primii ani, care au urmat după Marea Unire din 1918, România a depus eforturi considera-
bile pentru redresarea vieţii economice din Basarabia, refacerea şi integrarea economică în compo-
nenţa statului român [3]. S-a stabilit că valoarea reală a clădirilor şi maşinilor din industria 
Basarabiei depăşea suma de 2,5 mld. lei [4]. 

De la 27 martie până la 27 noiembrie 1918, puterea legislativă a Basarabiei a fost exercitată de 
Sfatul Ţării, iar cea executivă – de Consiliul Directorilor. De problemele industriei se ocupa nemij-
locit Vlad Chiorescul – director general al industriei şi comerţului în Sfatul Ţării [5]. Totodată, s-a 
răspândit controlul şi influenţa Guvernului României asupra industriei Basarabiei. La 2 aprilie 1918, 
Ion Inculeţ este reprezentant al Basarabiei în Guvernul ţării. La 13 iunie 1918, Consiliul de miniştri 
al României a înfiinţat Comisariatul general al Basarabiei în frunte cu generalul de corp de armată – 
Artur Voitoianu [6]. Pe lângă Comisariatul general al Basarabiei a fost formată Comisia economică, 
care se ocupa de organizarea producţiei şi circulaţiei mărfurilor, aprovizionarea populaţiei şi 
armatei cu mărfuri şi alimente [7].  

Au fost desfiinţate zemstvele şi organizate prefecturile judeţene, precum şi ierarhia 

administrativă şi cea economică a Basarabiei. La 27 noiembrie 1918, este dizolvat Sfatul Ţării. 
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Directoratele puterii executive au funcţionat şi în continuare, dar se supuneau Comisariatului gene-

ral al Basarabiei [8]. Suveranitatea naţională a statului român, legislaţia românească s-au răspândit 

în toată Basarabia. La 11 decembrie 1918, a fost desfiinţat Comisariatul general al Basarabiei, pu-

terea a fost transmisă comandamentului de armată de sub conducerea generalului Ion Popovici, iar 

puterea civilă – ministrului delegat – Daniil Ciugureanu. Directoratul industriei şi comerţului a fost 

condus temporar de Nicolae Bivol.  

Pentru coordonarea problemelor sociale ale lucrătorilor din industrie, a fost organizată direcţia 

regională a Ministerului Muncii şi  Ocrotirilor Sociale în frunte cu Epaminond Balamace. S-au 

adoptat măsuri cu privire la unificarea serviciilor Ministerului Muncii şi Ocrotirilor Sociale din 

toate provinciile unite. 

Un organ democratic de conducere a industriei şi comerţului a fost Camera de Comerţ şi 

Industrie din Chişinău, înfiinţată la 24 octombrie 1918. De la bun început, această instituţie a 

cuprins toate judeţele basarabene, unite într-o singură circumscripţie. La 23 februarie 1919, au avut 

loc alegerile administraţiei Camerei de Comerţ şi Industrie, iar la 29 iunie 1919, s-a organizat prima 

Adunare Generală a acestei instituţii cu participarea reprezentanţilor din toate judeţele Basarabiei. 

Ele au fost organizate cu scopul de a contribui la dezvoltarea economiei Basarabiei. Ele au cercetat 

situaţia fabricilor, au primit şi au păstrat modelele mărcilor de fabrică, comerţ din circumscripţia 

lor, au eliberat certificate şi legitimaţii producătorilor. Permanent alcătuiau mercuriale cu preţurile 

mărfurilor, colaborau cu camerele de muncă şi cu camerele agricole, cu Institutul de Statistică 

Generală al statului. În fiecare an, întocmeau dări de seamă despre dezvoltarea comerţului şi 

industriei în circumscripţiile corespunzătoare. Organele de conducere ale Camerei de Comerţ şi 

Industrie erau consiliul de administraţie şi comitetul de direcţie.  Consiliile camerelor erau 

constituite din 2 secţiuni: comercială şi industrială, membrii cărora se alegeau de către delegaţii 

comercianţi şi industriaşi din circumscripţiile respective. 

Camerele de comerţ şi industrie au contribuit la întreţinerea oficiilor vamale, au organizat 

laboratoare pentru analize, au subvenţionat învăţământul profesional din circumscripţii.  

Din 1920 s-au efectuat lucrări de organizare a inspectoratelor judeţene din Basarabia, care se 

ocupau nemijlocit de soluţionarea diferitelor probleme ale conflictelor dintre patroni şi muncitori. 

La organizarea acestor inspectorate şi-au dat concursul aşa personalităţi marcante ca Ep. Balamaci, 

D. Narley, Vlad Chiorescu, Eugeniu Giurgea ş.a. 

La 1 iulie 1919, a fost organizat serviciul de statistică economică de pe lângă Directoratul 

Industriei şi Comerţului din Basarabia. Primul ei director general a fost cunoscutul economist – 

Eugeniu Giurgea. Scopul acestui serviciu era de a colecta şi livra materiale de statistică organelor de 

stat. Inspectorii de la acest serviciu se ocupau cu cercetarea conflictelor de muncă. Ei se supuneau 

direcţiei Studii şi Statistică a Ministerului Muncii şi Ocrotirilor Sociale.  

În primii ani după unire, ca o consecinţă logică a reîntregirii statului român, a constituit-o 

manifestarea, restructurarea şi refacerea completă a sistemului financiar-bancar. La 7 noiembrie 

1918, a fost adoptat decretul regal  „Cu privire la o cârmuire a finanţelor în Basarabia”, prin care 

asupra provinciei s-au extins legile privind organizarea administraţiei financiare de stat, a 

contabilităţii, a perceperii impozitelor, formarea organelor de resort. Instanţa superioară regională 

de finanţe a devenit directoratul de finanţe.  

Fiecare judeţ avea administrația sa financiară în frunte cu un director financiar. Administraţia 

financiară judeţeană se ocupa de perceperea impozitelor, ducea evidenţa monopolului de stat asupra 

tutunului, băuturilor alcoolice, băncilor, societăţilor financiare din fiecare judeţ.  

În afară de băncile existente în perioada precedentă, în Basarabia şi-au desfăşurat activitatea 

băncile româneşti. Sistemul financiar-bancar a contribuit la dezvoltarea economiei Basarabiei 

interbelice.  
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La 13 ianuarie 1919, este înfiinţată la Chişinău prima agenţie a Băncii Naţionale din Basarabia, 

condusă de Vasile Puiu, ce avea la început doar 3 funcţionari. Ei se ocupau de schimbul bancnotelor 

uzate. După unificarea monetară din 1920 ea şi-a înfiinţat sucursale în mai multe oraşe din 

Basarabia. 

La 1 august 1920, a fost adoptată Legea despre unificarea sistemului valutar. Conform acestei 

legi, tranzacţiile de la lei şi ruble trebuiau să fie suspendate. 

Operaţiunea de depunere a rublelor s-a efectuat între 15-20 septembrie 1920, la birourile 

speciale create în acest scop sub supravegherea Băncii Naţionale. În zilele de 28 septembrie-8 

octombrie 1920, în întreaga Basarabie s-au schimbat rublele pe baza cursului de 1 leu pentru 1 rublă 

Romanov şi 0,30 lei – pentru rubla Lvov. Cursul de schimb era fixat de Banca Naţională a 

României. Într-un termen foarte scurt, statul român a retras din circuitul monetar circa 1,3 mld. 

ruble, ceea ce echivala cu mai mult de 1 mld. lei. Cu toate greutăţile şi neînţelegerile, în iulie 1921, 

Guvernul României, printr-o decizie specială, a lichidat sucursalele băncilor Rusiei ţariste din 

Basarabia şi a transformat patrimoniul lor în folosinţa statului român. Cu toate că reforma monetară 

a cam întârziat (ea ar fi trebuit să fie înfăptuită în 1918), unificarea sistemului monetar românesc a 

pus capăt speculaţiilor cu leul şi rubla, a contribuit la instaurarea unei discipline financiare care a 

stimulat dezvoltarea şi activizarea vieţii economice. Politica promovată de administraţia română, 

relaţiile externe ale României, situaţia ei internă  au determinat, în esenţă, evoluţia agriculturii, 

industriei, comerţului, sistemelor financiar-bancare şi de comunicaţii din Basarabia.  

Măsuri importante au fost întreprinse şi în domeniul transportului şi comunicaţiilor. A crescut 

importul de mijloace rulante, au fost reparate cele existente, refăcute complet căile de transport şi 

comunicaţii. Guvernul României a adoptat peste 40 de decizii cu privire la dezvoltarea drumurilor şi 

sistemelor de comunicaţii. În 1918-1940, s-au reparat şi renovat 1218 km de cale ferată, au 

funcţionat 97 de gări. Numai în 1921-1923 statul român a cheltuit peste 67 mil. lei pentru 

amenajarea a 55 de poduri feroviare din Basarabia şi definitivarea segmentului de cale ferată Galaţi-

Reni. Ceva mai târziu, a fost construită linia de cale ferată Revaca-Căinari, care a scurtat cu 61 km 

distanţa dintre Chişinău şi sudul Basarabiei şi  a avut un efect economic enorm.  

În 1918-1940, statul român a depus eforturi considerabile pentru amenajarea şi construcţia 

şoselelor, drumurilor basarabene. Dacă în 1921 existau doar 53 km de şosele naţionale şi 3627 km 

de drumuri neclasificate, apoi în 1936 Basarabia dispunea de 2064 km de drumuri naţionale, 3799 

km de drumuri judeţene şi 8907 km drumuri comunale. În 1918 lungimea şoselelor pavate alcătuia 

doar 110 km, iar în 1938 – 754 km. 

Statul român a contribuit şi la apariţia noilor tipuri de transport – transportul auto şi cel aerian. 

În 1918 la Chişinău a fost înfiinţat Sindicatul „Transportul auto”, care se ocupa de organizarea 

transportării pasagerilor şi a mărfurilor. Către 1936 Basarabia dispune de 1100 autoturisme şi 

camioane, 602 tractoare, 219 motociclete, 9 autocisterne, 6 autostropitoare şi 126 de autobuse.  

Un alt eveniment în istoria Basarabiei a fost înfiinţarea în 1930 a aviaţiei civile, asigurată de so-

cietatea „Liniile aeriene române exploatate de stat” şi „Societatea anonimă română de transporturi 

aeriene”.  

În 1927 la Chişinău a fost construit primul aeroport, iar în 1935, la Cetatea Albă şi Ismail, au 

fost construite aeroporturi similare. Pentru construcţia şi întreţinerea acestor aeroporturi, România a 

cheltuit peste 26 mil. lei. Începând cu 1919, în Basarabia se dezvoltă sistemul radiofonic românesc. 

Numărul abonaţilor s-a majorat de la 4953 în 1927, până la 8696 în 1937 şi 13.102 în 1938. Abo-

naţii recepţionau undele posturilor de radio „România”, „Bucureşti”, „Experimentul” şi „Ba-

sarabia”. Pentru construcţia staţiei de radio de la Chişinău, statul român a alocat peste 60 mil. lei.  

O importanţă deosebită a avut pentru Basarabia poşta şi telegraful. Dacă până în 1918 au 

funcţionat 30 de oficii poştale cu 200 de cai, apoi după unire s-a instituit un sistem mai perfecţionat. 
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Birouri poştale existau în fiecare comună, plasă şi judeţ. Către 1938 erau 40 de oficii poştale de stat, 

9 birouri poştale şi 97 de staţii poştale CFR, 1830 agenţi poştali. 

În perioada interbelică, s-a dezvoltat reţeaua telefonică de care de la 1 ianuarie 1931 era 

răspunzătoare societatea de telefoane din România, numărul abonaţilor s-a majorat de la 558 în 

1931, la 1.276 în 1940.  

A evoluat foarte mult şi comerţul. Economia Basarabiei trebuia reorientată spre pieţe de 

desfacere, pentru că politica expansionistă a URSS a întrerupt relaţiile cu estul. De acum înainte 

organele administraţiei centrale şi locale au intervenit în ajutorul agenţilor economici din provincie 

pentru a îndrepta pe aceştia spre pieţele din România şi din alte state ale Europei, Asiei şi Africii.  

La dezvoltarea economiei Basarabiei au contribuit foarte mult eminenţi oameni de stat: 

Alexandru Averescu, Ion Brătianu, Ion Mihălache, Iulius Maniu, Ion Constantin Râşcanu, Daniil 

Ciugureanu, Teofil Ioncu, Sergiu Niţă, Panteleimon Halippa, Ion Inculeţ, Constantin Stere, 

Gherman Pântea; cunoscuţii economişti: Virgil Magearu, Eugeniu Giurgea, Corneliu Antonescu, 

Ştefan Cerches, Ion Valuţă, Pan Sinadino, Socrate Cavalioti, Nicolae Bivol, Andrei Lupaşco etc. 

În pofida dificultăţilor existente, economia Basarabiei s-a dezvoltat continuu, statul român 

întreprinzând măsuri necesare în scopul reglementării transportului, comerţului, consolidării bazei 

materiale a industriei. Cele menţionate sunt o mărturie că după Unirea Basarabiei cu România din 

1918, aceste ramuri ale economiei basarabene s-au dezvoltat şi au prosperat, integrându-se treptat în 

sistemele respective existente în România Mare.   
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EVOLUŢIA TRANSPORTULUI MARITIM ŞI FLUVIAL DIN ANTICHITATE  

PÂNĂ LA AL DOILEA RĂZBOI MONDIAL ÎN SPAŢIUL DANUBIANO-PONTIC 

Nicolae ATANASOV 
Universitatea Agrară de Stat din Moldova 

 

Unul dintre cele mai vechi mijloace de transport utilizat de oameni a fost pe apă. Primele bărci 

de lemn datează din perioada neolitică, dar adevărata istorie a flotei maritime şi fluviale poate fi 

considerată perioada marii colonizări greceşti a bazinului Mării Negre în sec. VIII-VI î.e.n.  

Dintre cele peste 250 de colonii, create de grecii antici, 4 erau situate pe litoralul românesc: 

Tiras, Histria, Tomis şi Calatis. Aceste porturi au fost primele centre de contact ale civilizaţiei grece 

cu cea geto-dacă.  

În perioada dintre sec. VIII-I î.e.n., prin intermediul acestor porturi, s-au efectuat tranzacţii 

comerciale intense. 

Despre aceasta mărturisesc izvoarele autorilor antici. De exemplu, Herodot în lucrarea sa 

Istoria..., cât şi vestigiile arheologice, care demonstrează că mărfurile şi monedele greceşti au 

pătruns tocmai în cursul Superior al Nistrului, iar prin intermediul comerţului intertribal şi mai 

departe de aceste zone. Grecii vindeau ulei de măsline, vinuri, ceramică, produse de giuvaiergie, 

arme, ţesături şi alte produse meşteşugăreşti. Geto-dacii livrau însemnate cantităţi de cereale, piei, 

ceară, miere, carne şi peşte sărat, robi şi alte mărfuri solicitate în diferite oraşe ale Greciei. 

O nouă etapă în dezvoltarea transportului pe apă este perioada romană. În afară de porturile 

existente în perioada precedentă, au apărut şi altele noi, cele care au fost create pe malul Dunării, de 

exemplu, Dinogeţia Noviodunum. Pentru a valorifica bogăţiile imense ale Daciei şi Moesiei, au fost 

folosite atât flota comercială, cât şi cea militară. 

Prin intermediul transportului fluvial şi maritim, care era şi este şi la ora actuală cel mai 

convenabil, din punct de vedere economic, se livrau pe piaţa Imperiului Roman produsele 

provinciilor dunărene şi însemnate cantităţi de metale ce se dobândeau în minele Daciei: aur, argint, 

cupru, fier, plumb. 

Un rol important îl deţinea comerţul cu sare, utilizată nu numai în alimentaţie, ci şi în 

conservarea produselor, prelucrarea pieilor etc. 

Dezvoltarea comerţului fluvial şi maritim continuă şi în epoca medievală.  

Porturile din bazinul Mării Negre efectuau un comerţ intensiv pe malurile mării şi al râurilor 

din spaţiul Carpato-Danubiano-Pontic, cu Imperiul Bizantin, ţările Orientului, şi cu republicile 

feudale italiene – Genova şi Veneţia. 

În perioada Evului mediu aveau o mare importanţă pentru Moldova porturile Cetatea Albă şi 

Chilia. Apogeul dezvoltării economice a acestor cetăţi-porturi sunt constatate în perioada de domnie 

a lui Ştefan cel Mare.  

În Cetatea Albă, care la epoca dată avea vreo 25.000 locuitori (pentru comparaţie: Parisul şi 

Londra aveau câte 30.000-35.000 locuitori), se efectua un comerţ de amploare atât cu mărfurile 

Orientului, cât şi cu cele din ţările Occidentului. 

Moldova avea flotă comercială şi flotă militaro-maritimă. Dacă menţionăm că Constanţa şi alte 

porturi de pe litoralul românesc erau ocupate de Imperiul Otoman, cetăţile Moldovei de Jos – 

Cetatea Albă şi Chilia – aveau rolul de porţi ale Europei. Prin intermediul lor se comercializau 

mărfurile tradiţionale moldovenești (cereale, vite, ceară, miere, sare) şi mărfuri orientale şi 

occidentale. Un mare venit obţinea vistieria statului. Vameşii noştri percepeau taxe de la tranzacţii 

comerciale şi pentru tranzitarea mărfurilor. Statul moldovenesc îşi lua obligaţia să garanteze 

securitatea negustorilor şi a mărfurilor. Tot aici se efectuau schimburi valutare. Monedele din 

diferite state ale lumii circulau în ţările româneşti şi erau schimbate de către zarafii din aceste oraşe.  
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După cedarea cetăţilor Chilia şi Cetatea Albă, care au intrat în componenţa Imperiului Otoman 

(1484), în ultima perioadă a domniei lui Ştefan cel Mare, acest tip de transport este în declin, nu mai 

avea Moldova ieşire la mare. Cu toată rezistenţa garnizoanelor acestor cetăţi şi eroismul armatei 

moldoveneşti venite în ajutor, ele au fost cucerite de către turci şi transformate în raiale, unităţi 

administrativ-teritoriale turceşti.  

O nouă perioadă de dezvoltare a acestui tip de comunicaţie începe în perioada modernă, când 

autorităţile româneşti au acordat o atenţie constantă amplificării transporturilor pe apă, atât celor 

fluviale, cât şi celor maritime. În 1882 statul român răscumpără calea ferată Cernavodă-Constanţa şi 

amenajările din portul Constanţa de la compania engleză, căreia Imperiul Otoman i le concesionase 

în 1887. 

În 1885 a fost încheiat un contract cu antreprenorul A.Hailer pentru efectuarea lucrărilor de 

modernizare a portului Constanţa [1]. Acestea au început în 1899 şi au continuat timp de un 

deceniu, dar de acum sub regia statului român. Asistenţa tehnică a fost asigurată de către un grup de 

ingineri români sub conducerea lui Anghel Saligni. Portul Constanţa a fost inaugurat în varianta 

modernizată în 1909.  

Concomitent, în anii 1888-1889, după proiectele şi sub conducerea lui Anghel Saligni au fost 

modernizate porturile Brăila şi Galaţi pe malul Dunării. În procesul construcţiei silozurilor şi 

docurilor din aceste două porturi, precum şi a celor din portul Constanţa, au fost folosite în premieră 

mondială betonul armat şi plăcile prefabricate în construcţiile masive, soluţii tehnice care optimizau 

raporturile dintre costuri, soliditatea şi durata de execuţie a construcţiei [2]. 

Dezvoltarea transporturilor fluvial şi maritim a impus crearea unor companii naţionale de 

transport naval. În acest scop, în anul 1888, a fost adoptată legea pentru înfiinţarea unui serviciu de 

navigaţie fluvială şi maritimă, cadrul juridic ce oferea baza pentru înfiinţarea de către stat în 1890 a 

companiei Navigaţia Fluvială Română, iar în 1895 – a companiei Serviciul Maritim Român. Acesta 

din urmă funcţionând iniţial în cadrul NFR, ulterior devenind autonomă. 

Prima efectua transporturi de mărfuri şi de călători între porturile dunărene româneşti şi străine, 

precum şi pe râuri de importanţă internaţională ce se varsă în Dunăre, iar celelalte pe traseele 

principale în porturile mediteraneene. Cele două companii, care la înfiinţare aveau 5 remorchere şi 

43 de şlepuri, iar SMR avea 5 vapoare şi 6 cargouri, după Primul Război Mondial va creşte 

semnificativ numărul şi calitatea vaselor.   

În anii 1897-1913, veniturile obţinute de transportul de mărfuri au sporit de la 511.000 de lei la 

4.047.000 lei, iar cele din transportare de călători de la 304.000 lei la 627.000 lei. Au crescut şi 

veniturile SMR de la 1.107.000 lei la 1.200.000 lei.  

Pentru dezvoltarea traficului fluvial propriu, în 1893 statul român a cumpărat DDSG – 

societatea austriacă, care domina navigaţia pe Dunăre şi şantierul naval de la Turnul Severin. Cu 

scop similar, a fost amenajat şenalul Porţile de Fier, care a uşurat navigaţia în zona Cazane.  

La începutul sec.XX, au fost amenajate braţele Dunării, lucrări de mare anvergură care au implicat 

multe forţe de muncă. Cheltuielile pentru aceste lucrări au fost suportate de bugetul statului român. 

În preajma războiului, în anul 1913, a început construcţia unei conducte petroliere magistrale, 

pe traseul Câmpina-Ploieşti-Constanţa.  

În Basarabia, care din 1812 până în 1918 a fost colonie rusească, tot traficul de mărfuri agricole era 

orientat spre portul internațional Odesa. Transportarea mărfurilor pe Nistru, Prut şi Dunăre avea un rol 

neînsemnat. Nu în zădar, după unirea Basarabiei cu România, portul Odesa a devenit un oraş mort. 

O nouă etapă în dezvoltarea transportului fluvial a fost perioada interbelică – 1918-1940. În 

această ordine de idei, am vrea să remarcăm că Basarabia avea căi fluviale şi maritime foarte 

importante – Prutul, Dunărea, Nistrul şi Marea Neagră.  

Prutul, care în perioada precedentă era râu de frontieră şi era puţin valorificat, după unire lega 

pe o distanţă de peste 150 km zece judeţe din Basarabia şi vechiul regat. Numai din judeţul Cahul se 
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transporta anual cu şlepurile fluviale pe Prut circa 8-10.000 de vagoane de cereale cu destinaţia 

Galaţi şi Brăila. 42% din cerealele recoltate în Basarabia erau destinate exportului. Porturile de la 

Cetatea Albă şi Tighina aveau un caracter auxiliar, cu atât mai mult că în 1918-1940 funcţionarea 

lor era deseori blocată de URSS. În aceste condiţii, Basarabia avea nevoie de un port maritim pe 

litoralul Mării Negre. În 1918-1924 s-au efectuat mai multe investigaţii în privinţa determinării unui 

loc potrivit pentru aceasta, fiind aleasă localitatea Bugaz, situată mai la sud de Cetatea Albă [3]. 

Atunci a fost construită o linie feroviară, de la Basarabeasca până la Bugaz, în scopul transportării 

mărfurilor. 

În conformitate cu investigaţiile ştiinţifice, realizate de Camera de Comerţ şi Industrie din 

Cetatea Albă, a fost elaborat planul de construcţie a portului Bugaz şi determinate mijloacele 

necesare pentru acesta. De acum în 1934-1936, portul Bugaz primea anual câte 20.000 de vagoane 

de cereale pentru export. Acest port, faţă de cele din Galaţi şi Brăila, aducea Basarabiei o economie 

de 25.000 lei pentru fiecare vagon. Preşedintele Camerei de Comerţ şi Industrie din Chişinău, 

P.Sinadino, spunea că portul Bugaz trebuia să întărească poziţia strategică a României faţă de 

statele vecine. S-a redus cu mult navigaţia pe Nistru. Din 1918 Nistrul devine un fluviu de frontieră 

între URSS şi România şi între România şi Polonia. 

În baza conferinţelor de la Barselona, Tiraspol, Tratatului de la Versalles, Nistrul a fost con-

siderat fluviu internaţional. Navigaţia pe acest râu a început să se realizeze numai în limita apelor 

teritoriale româneşti, exclusiv între punctele malului drept, de la răsăritul şi până la apusul soarelui. 

Capacitatea navigaţiei pe Nistru era foarte mare până-n 1918. Dar în perioada interbelică, din 

cauza politicii expansioniste a URSS, navigaţia pe acest râu a devenit aproape imposibilă. Mai 

raţional s-a exploatat linia fluvială de la Cetatea Albă până la Bugaz.  

În 1918-1939, s-au realizat multe lucrări de practicare a navigaţiei pe râul Prut. În locurile unde 

adâncimea era mai mică, se foloseau şlepuri mai mici (de la Vasile-Vodă spre Nemţeni), iar unde 

adâncimea era mai mare (Nemţeni-Leova-Reni), se foloseau şlepuri mai mari. 

În această perioadă, a existat un serviciu hidraulic pentru întreţinerea albiei şi curăţirea ei 

sistematică. De navigaţia pe râul Prut se foloseau judeţele Iaşi, Fălciu, Covurlui, Bălţi, Lăpuşna, 

Cahul, Ismail şi Tutova. Aceste judeţe puteau să producă 10.000 de vagoane de ovăz, 40.000 de 

grâu, 80.000 de porumb, 50.000 de orz, 10.000 de secară. În total 190.000 de vagoane. 50% se 

foloseau pentru consum, iar 50% pentru export. Numai din judeţul Cahul au fost transportate pe 

apele Prutului cca 8.000 vagoane de cereale.   

O mare importanţă pentru economia Basarabiei au avut porturile Reni, Ismail, Chilia Nouă, 

Leova, Sculeni, Bugaz, Tighina, Cetatea Albă. În 1930 prin porturile Basarabiei s-au exportat 

631.579 t de cereale, inclusiv prin portul Reni – 306.386 t, Ismail – 89.900 t, Chilia Nouă – 237.393 t, 

înregistrându-se o creştere de 222.293 t faţă de anul 1929 [4]. 

În anii crizei economice mondiale, cantităţile de cereale exportate s-au micşorat, deoarece au 

scăzut preţurile mondiale la aceste mărfuri. 

În concluzie, vrem să remarcăm că, deşi existau unele greutăţi de ordin organizatoric, porturile 

din Basarabia activau în regim constant şi bine dirijat, contribuind substanţial la traficul de mărfuri 

şi pasageri din provincie, observându-se o creştere substanţială a exportului din România în anii 

1918-1940.   

În perioada anilor 1918-1940, s-a dezvoltat transportul pe apă de călători şi de mărfuri în tot 

spaţiul românesc. Dacă Basarabia dispunea de puţine posibilităţi de a dezvolta acest tip de 

comunicaţie, alte provincii din România aveau mai mare avantaj în această privinţă. Cele două 

companii de transporturi navale, create în perioada precedentă (sec.XIX) – Serviciul Maritim 

Român şi Navigaţia Fluvială Română, şi-au continuat activitatea şi în perioada interbelică.  

Deşi dispunem de date relativ puţine, ne putem crea o imagine despre activitatea din domeniul 

transporturilor navale. Transportul SMR în 1924 a realizat următoarele: 20.985 călători şi 193,1 mii t 
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mărfuri; în 1929 – 17.058 călători şi 187,9 mii t mărfuri. Iar transportul NFR a realizat în 1924 

următoarele servicii: 622.000 călători şi 32,6 mii t mărfuri şi colete, şi 153,2 mii t mărfuri 

transportate cu şlepurile, în 1929 – 568.000 călători şi 36,3 mii t mărfuri, 217,9 mii t de mărfuri cu 

şlepuri. 

A crescut, în comparaţie cu anul 1913, capacitatea marinei comerciale de pe Dunăre, sub 

Pavilion românesc. Astfel, în 1924, acesta dispunea de 637 vase faţă de 144 în 1913, cu o forţă 

motrice de 34.345 cp faţă de 10.130 şi o capacitate de 449.000 t faţă de  79,3 mii t cât avea în 1913. 

Categoriile de vase erau următoarele: de pasageri – 22 (11 în 1913), remorchere – 87 (12 în 1913), 

şlepuri şi tancuri cu motor – 2 (1 în 1913), tancuri – 25 (13 în 1913), şlepuri – 51 (107 în 1913).  

În perioada anilor 1924-1929, activitatea SMR s-a încheiat cu deficite, iar NFR a înregistrat o 

tendinţă de creştere.  

Acestea fiind spuse, putem remarca o tendinţă a dezvoltării transportului fluvial şi maritim, fapt 

benefic pentru dezvoltarea economiei naţionale a României în perioada 1918-1940.   
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One purpose of the intellectual property rights system is to provide incentives to innovators to produce 

new inventions and creations. This in turn provides society with a steady stream of innovations that fuel eco-

nomic, cultural and social progress, help to alleviate poverty and disease, and enrich our cultural heritage. 
Intellectual property rights enable people to benefit from their innovations and creative work, and to 

prevent others from copying or unfairly gaining from the inventor’s creativity and investment. By according 
these rights, society provides an incentive for people and organizations to invest time, resources and original 
thinking to develop innovative products and technologies and expand knowledge and culture. This encou-
rages the production of a wide range of quality goods and services, and helps maintain fair competition. 

Cuvinte-cheie: evoluţie, dreptul proprietăţii intelectuale, legislaţie, drepturi de autor, ştiinţă, invenţie, 
sistem juridic, raport juridic. 

 
În Republica Moldova, are loc o prefacere a tuturor valorilor. Un nou spirit obiectiv, un nou 

mod de a gândi şi de a fi, de a valoriza şi de a crea, sunt pe cale de a se institui. În general, două 
condiţii majore trebuie îndeplinite pentru ca reflecţia despre valori să devină prioritară: libertatea 
gândirii şi impulsionarea sistemului existent de valori. În societatea Republicii Moldova, la fel ca şi  
în societăţile română, rusă, maghiară, bulgară etc., sistemul de valori se află într-un proces de 
restructurare radicală. În această reconstituire a sistemului de valori, locul principal este rezervat 
valorilor intelectuale. Iată de ce, în cadrul noii societăţi, creaţia devine realmente, şi nu declarativ, 
valoarea socială supremă, care trebuie ocrotită cu ajutorul tuturor mijloacelor juridice. 

Legislaţia privind protecţia proprietăţii intelectuale a apărut recent. Regimul anterior al unor 
aşa obiecte precum creaţiile literare, ştiinţifice, al invenţiilor reieşea din prioritatea drepturilor 
statului. Sistemul juridic nou-format şi integrarea Republicii Moldova în spaţiul economic 
internaţional a impus atragerea atenţiei asupra întregului complex de probleme legate de protecţia 
proprietăţii intelectuale. Participarea Republicii Moldova la actele internaţionale, care presupun 
obligaţiile statului-membru în domeniul proprietăţii intelectuale, obligă Republica Moldova la 
racordarea legislaţiei naţionale în conformitate cu actele internaţionale în vigoare. 

Dreptul proprietăţii intelectuale este ramura de drept cu cea mai spectaculoasă evoluţie în 
ultimii 120 de ani, mărturie, în acest sens, stând numărul mare de convenţii şi tratate internaţionale 
semnate, directive comunitare adoptate şi organizaţii înfiinţate. Aşa cum s-a arătat în literatura 
juridică de specialitate, au trebuit să treacă aproape 2600 de ani pentru ca „în ordinea internaţională 
a vremurilor noastre, importanţa ce se acordă proprietăţii intelectuale să fie uriaşă, neexistând vreun 
drept care să aibă o recunoaştere mai mare decât dreptul asupra creaţiilor intelectuale” [1]. 

În doctrină [2], Chapelier este considerat a fi primul care a proclamat în anul 1791  în Adunarea 
Constituantă a Franţei că „cea mai sacră, cea mai legitimă, cea mai inatacabilă şi, s-ar putea spune, 
cea mai personală dintre toate proprietăţile este opera intelectuală, fructul gândirii omeneşti”, iar 
Lakanal, raportorul legii franceze din 1793 asupra proprietăţii literare, aprecia că „dintre toate 
proprietăţile, ceea ce se poate contesta mai puţin este, fără îndoială, cea a producţiunilor geniului şi 
dacă trebuie să ne mirăm de ceva, este de faptul că a mai putut fi nevoie ca această proprietate să fie 
recunoscută şi exerciţiul ei să fie asigurat printr-o lege pozitivă”. 

De asemenea, în Raportul pentru Legea asupra brevetelor de invenţie, adoptată în Franţa la 7 

ianuarie 1791, Stanislas de Boufflers spunea că „dacă există pentru om o adevărată proprietate, 

aceea este a gândirii sale; aceasta este cel mai puţin susceptibilă de atingere, este personală, este 
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independentă, este anterioară oricărei tranzacţii; nici copacul care creşte pe câmp nu aparţine atât de 

incontestabil stăpânului câmpului, cât ideea care este produs al spiritului omului şi care aparţine 

autorului”, iar Napoleon, referindu-se la proprietatea literară, spunea în 1803: „cred că opera 

intelectuală este o proprietate ca şi o moşie, ca şi o casă, şi că trebuie să se bucure de aceleaşi 

drepturi şi să nu poată fi înstrăinată decât pentru cauză de utilitate publică”. 

Cea mai sacră şi mai incontestabilă dintre proprietăţi, cea asupra produselor spiritului, are, în 

spaţiul comun al României şi Republicii Moldova, o istorie de doar un secol şi jumătate. Prima 

reglementare a instituţiei o găsim în Legea presei din 13 aprilie 1862, adoptată în timpul domniei 

lui Alexandru Ioan Cuza, şi care, într-un capitol special dedicat, recunoştea autorilor (scriitori, 

compozitori, creatori de opere artistice) „dreptul de a se bucura ca de o proprietate pe timpul vieţii 

lor, de dreptul de a reproduce, vinde sau ceda creaţia lor”. Istoriei comune a acestei instituţii în cele 

două ţări îi aparţine şi Legea proprietăţii literare şi artistice din 28 iunie 1923, considerată, la 

vremea ei, a fi una dintre cele mai complete şi moderne reglementări a dreptului de autor şi a cărei 

influenţă se face şi astăzi simţită [3]. 

Natura juridică a drepturilor de proprietate intelectuală are un caracter complex ce este 

consacrat atât în sistemul Convenţiei de la Paris, cât şi în sistemul Convenţiei de la Berna, fiind 

însuşit, cu unele rezerve, de majoritatea statelor membre, în argumentarea lor se manifestă tendinţe 

diferite, exprimându-se mai multe opinii ce au condus la formularea a două teorii: teoria monistă 

(unitară) şi teoria dualistă [4]. 

Teoria monistă susţine că între personalitatea autorului şi opera realizată de el există o legătură 

strânsă, care împiedică disocierea drepturilor morale de cele patrimoniale şi ierarhizarea lor. Potrivit 

acestei concepţii, drepturile morale constituie prerogative ale dreptului de autor, având aceeaşi 

valoare şi durată ca şi drepturile patrimoniale. 

Soluţia dreptului de autor ca drept dualist este soluţia adoptată în aproape toate ţările Europei, 

cu excepţia Germaniei, îndeosebi după ce, ca urmare a Convenţiei de la Roma din 1928, ea a fost 

adoptată şi în textul Convenţiei de la Berna (revizuire ce a intrat în vigoare la l august 1931) [3]. 

În dreptul român, soluţia calificării dreptului de autor ca un drept complex este tradiţională, 

pentru că Legea presei din 1862 recunoştea scriitorilor, compozitorilor şi creatorilor de opere 

artistice dreptul de a se bucura „ca de o proprietate”, în tot timpul vieţii lor, de dreptul de a 

reproduce, de a vinde sau de a ceda operele lor, retipărirea, reproducerea sau imitarea unei opere era 

posibilă numai cu consimţământul autorului. Cu alte cuvinte, legiuitorul român de la 1862 nu 

asimila dreptul de autor cu dreptul de proprietate şi împărtăşea teza dualistă a dreptului de autor, 

teză care a fost împărtăşită şi dezvoltată în doctrina din România de profesorii Aurelian Ionaşcu, 

Constantin Stătescu, Francisc Deak, Stanciu Cărpenaru, Yolanda Eminescu [3]. 

În dreptul român, Legea nr.8/1996 a pus capăt disputei pe marginea naturii dreptului de autor, 

prevăzând, în art.1, că acest drept este legat de persoana autorului şi comportă atribute de ordin 

moral şi patrimonial [5]. Cu alte cuvinte, legiuitorul nostru a adoptat calificarea dreptului de autor 

ca un drept complex, având în compunerea sa atât drepturi morale, cât şi drepturi patrimoniale. 

Moral şi patrimonial, în acelaşi timp, dreptul de autor se naşte din faptul creării operei şi este 

recunoscut ex lege, fără îndeplinirea vreunei formalităţi. Simplul fapt al creării operei, chiar 

neterminată şi independent de aducerea la cunoştinţa publică, are ca efect recunoaşterea şi 

protejarea operei. 

Republica Moldova, prin art.4 alin.(3) din Legea nr.293-XIII din 23.11.1994, a adoptat o 

soluţie identică, dispunând că „dreptul de autor se constituie din drepturi cu caracter patrimonial 

(economic) şi nepatrimonial (personal, moral)”. Aceeaşi este soluţia legiuitorului francez, care, în 

art.111-1 din Codul proprietăţii intelectuale, califică dreptul asupra operei ca pe un drept de 

proprietate incorporată, exclusiv şi opozabil tuturor, care comportă atribute de ordin intelectual şi 

moral, precum şi atribute de ordin patrimonial [3]. 
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Conform art.301 alin.(1) titlul I „Patrimoniul” al cărţii a II-a Drepturile reale a CC RM, în 

cazul şi în modul stabilit de lege, se recunoaşte dreptul exclusiv al persoanei fizice şi juridice asupra 

rezultatelor activităţii intelectuale şi asupra atributelor de identificare a persoanelor juridice, de 

individualizare a producţiei, a lucrărilor executate sau a serviciilor prestate (denumirea de firmă, 

emblema comercială, marca de deservire etc.) [6]. 

În Legea Republicii Moldova privind dreptul de autor şi drepturile conexe se menţionează: 

„Subiecţi ai drepturilor conexe sunt interpreţii, producătorii de fonograme şi organizaţiile de 

difuziune” (alin.(1) art.26); „Producătorii de fonograme şi organizaţiile de difuziune îşi realizează 

drepturile în conformitate cu prezenta lege în temeiul unui contract încheiat cu autorii şi interpreţii 

(colectivele de interpreţi) ai operei înregistrate pe fonogramă sau difuzate pe cale radioelectrică sau 

distribuite prin cablu” (alin.(2) art.26). 

În baza acestor prevederi, se poate afirma că drepturile conexe reprezintă o serie de drepturi 

subiective complexe, care constau, fiecare în parte, dintr-un ansamblu de facultăţi de sorginte 

patrimonială şi/sau nepatrimonială pe care le au interpreţii, producătorii de fonograme şi 

organizaţiile de difuziune asupra auxiliarilor operelor literare şi artistice (adică asupra 

interpretărilor, fonogramelor sau emisiunilor), auxiliarii având, de regulă, un suport material. 

Expresia „drepturi morale” a fost adoptată în doctrina majorităţii ţărilor europene, dar cu 

acelaşi înţeles este folosită şi expresia „drepturi personal nepatrimoniale de autor”. Dreptul moral de 

autor este expresia juridică a legăturii care uneşte opera de creatorul ei. El este justificat de nevoia 

de protejare a intereselor autorilor de opere, interes rezultând din faptul că operele concepute de 

aceştia sunt o reflectare a personalităţii lor. 

Caracterul complex al dreptului de autor a fost consfinţit de sistemul Convenţiei de la Berna 

privind protecţia operelor literare şi artistice din 9 septembrie 1886 [7] care divizează dreptul de 

autor în drepturi personale (morale) şi drepturi patrimoniale, ce au un conţinut economic. 

De asemenea, este necesar de menţionat că cele mai rentabile propuneri în afaceri, care 

generează activitatea productivă cu şanse mari de dezvoltare şi profil, sunt cele care au la bază 

invenţii brevetabile. 

Acordarea brevetului de invenţie demonstrează că realizarea brevetată a fost comparată cu tot 

ce este mai nou în domeniul dat şi atestă că a fost o performanţă modernă pe plan mondial, la data 

depunerii cererii de brevet [8]. 

În strategia brevetării au importanţă primordială patru factori: tehnic, economic, comercial şi 

evaluarea noutăţii pe care o va prezenta viitoarea invenţie. 

Factorul tehnic va urmări, în primul rând, avantajele tehnice ale invenţiei, în raport cu produsele 

existente la data analizei, precum şi detaliile referitoare la fabricarea şi utilizarea produsului [9]. 

Factorul economic va fi evaluat prin efectuarea unui calcul comparativ între costul necesar 

brevetării plus menţinerea în vigoare a invenţiei şi avantajele economice pe care le oferă existenţa 

protecţiei. Astfel, dacă invenţia se referă la un produs, cheltuielile cu brevetarea şi menţinerea în 

vigoare, trebuie împărţite la numărul estimativ al produselor vândute. 

În acest fel, este posibil să se constate dacă, eventual, creşterea preţului produsului, cauzată de 

costurile brevetării, este rezonabilă sau nu. 

Factorul comercial va cuprinde cunoaşterea clienţilor potenţiali şi a eventualelor pieţe de 

desfacere. Se vor analiza existenţa altor competitori, costurile de realizare a produsului şi 

eventualele venituri obţinute prin acordarea de licenţe. 

Există situaţii în care, deşi prin brevetare agentul economic ar avea numai de câştigat, el totuşi 

nu solicită protecţia, datorită faptului că unitatea nu doreşte în acel moment să modifice situaţia de 

pe piaţă, preferă să păstreze în secret noua tehnică sau deţine o poziţie atât de dominantă pe piaţă 

încât nu are interesul să-şi modifice producţia şi tehnologia existentă. 
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Perioada sovietică nu a fost una dintre cele mai reuşite şi favorabile pentru protecţia brevetelor 

de invenţie. În general, spaţiul sovietic era supus unor reglementari diferite faţă de alte ţări ale lumii 

şi să spunem că direcţia de dezvoltare în domeniul proprietăţii intelectuale nu era una pronunţată. 

Trăsătura distinctivă a progresului istoric la momentul actual îl constituie, după sintagma lui  

Jean-François Revel, „revirimentul democraţiei”. Nu este vorba nicidecum de o euforie 

democratică, ci, dimpotrivă, de o perspectivă realistă şi pragmatică asupra reapariţiei democraţiei în 

state cărora decenii de-a rândul li s-au impus guvernări totalitare. 

Rămânând a fi cea mai perfectă modalitate de a conduce cu treburile publice, actualmente,   

democraţia   este   afectată   de   unele   imperfecţiuni,   numite şi  „paradoxuri ale democraţiei”. 

Datorită acestora, în cadrul societăţii contemporane îşi au izvorul tensiuni sociale, care duc sau la 

slăbirea democraţiei, sau la înlocuirea acesteia cu un regim antidemocratic, autoritar. La capitolul 

unor asemenea imperfecţiuni, sunt menționate unele contradicţii între diferite laturi ale democraţiei: 

consens şi conflict; reprezentativitate şi guvernabilitate; legitimitate şi eficacitate [10].  

Când încă puterea sovietică era la orizont, a fost întocmit primul regulament care se referea la 

invenţii datând cu anul 1919 în care au fost formulate principiile de bază de dezvoltare a invenţiilor 

în societatea socialistă. Cea mai importantă şi semnificativă stipulaţie se considera cea prin care 

întreaga proprietate privată se transformă în proprietate a poporului, de asemenea, a fost introdus un 

element nou de protecţie a invenţiilor – certificatul de autor. 

O alta etapă în dezvoltarea legislativă serveşte anul 1973, se adoptă Regulamentul cu privire la 

descoperiri, invenţii şi propuneri de raţionalizare, care a intrat în vigoare la 1 ianuarie 1974, 

respectiv, acest act se referă nu numai la invenţii. 

În continuare, vom face o comparaţie între Regulamentul cu privire la descoperiri, invenţii şi 

propuneri de raţionalizare din 1975,  Legea cu privire la invenţii din 1991  şi legislaţia prezentă,  

mai concret Legea privind protecţia invenţiilor nr. 50-XVI din 07.03.2008 a Republicii Moldova. 

În primul rând, câteva cuvinte despre cercul de relaţii sociale, care sunt reglementate de Legea 

din 1991. Deşi actul în special nu defineşte, în urma analizei normelor sale, se poate ajunge la 

concluzia că obiectul de reglementare include întreaga gamă de relaţii în legătură cu crearea şi 

utilizarea de invenţii precum şi de protecţie a drepturilor de autor şi titularilor de brevete. Cu alte 

cuvinte, actul constituie un act juridic de reglementare a invenţiei, relaţii diferite din sectorul 

industriei [11]. În acest sens, în comparaţie cu legislaţia anterioară, în special furnizarea de 

descoperiri, invenţii şi propuneri de raţionalizare, aprobat prin decret al Consiliului de Miniştri al 

URSS din 21 august 1973 nr.5842  au crescut semnificativ reglementările incluzând aproape toate 

aspectele-cheie şi, respectiv, avem ceva asemănător cu legislaţia din prezent, ceea ce era destul de 

necesar în acea perioadă. 

Una din problemele care cereau răspuns şi nu erau reflectate în aceste legi era dacă statele 

membre ale uniunii au vreo competenţă în stabilirea unor drepturi sau limitarea altora, deci nici din 

una nu reiese acest lucru şi, de asemenea, nici nu se stipula nimic concret, unica stipulaţie expresă 

era că statele membre pot face modificări la capitolul drepturi şi obligaţii, în aşa mod legile aveau 

un caracter rigid şi statele nu aveau posibilitate să le modifice conform necesităţilor lor  naţionale, 

conform bugetelor fiecărui stat, altfel spus, se încălca suveranitatea fiecărui stat de a stabili 

reglementări proprii necesităţilor şi posibilităţilor. 

Referindu-ne la condiţiile de brevetabilitate, putem menţiona că în diferite perioade ele erau 

diferite, Regulamentul din 1973 [12] nu defineşte clar condiţiile şi ele se reduc numai la stipulaţia 

că trebuie să fie o soluţie nouă şi să poată fi aplicată în diferite domenii, în Legea din 1995 [13] 

vedem prezenţa celor trei condiţii care se află şi în legea din 2008 art.6 [14], astfel aici avem 

noutatea, activitatea inventivă, aplicabilitatea industrială. Art. 6 din Legea privind brevetele de 

invenţie, din 04.07.2008, prevede: 
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(1) Brevetul se acordă pentru orice invenţie având ca obiect un produs sau un procedeu din 

orice domeniu tehnologic, cu condiţia ca invenţia să fie nouă, să implice o activitate inventivă şi să 

fie susceptibilă de aplicare industrială.  

(2) Nu sunt considerate invenţii, în sensul alin.(1):  

a) descoperirile, teoriile ştiinţifice şi metodele matematice;  

b) creaţiile estetice;  

c) planurile, principiile şi metodele în exercitarea activităţilor intelectuale, în materie de jocuri 

sau în domeniul activităţilor economice, precum şi programele de calculator;  

d) prezentările de informaţii.  

(3) Prevederile alin.(2) nu exclud brevetabilitatea obiectelor sau activităţilor specificate decât în 

măsura în care cererea de brevet sau brevetul se referă la astfel de obiecte sau activităţi în sine.  

(4) Invenţiile din domeniul biotehnologiei sunt brevetabile în cazul când se referă la:  

a) un material biologic izolat din mediul său natural ori produs printr-un procedeu tehnic, chiar 

dacă anterior se producea în natură;  

b) plante sau animale, dacă realizarea tehnică a invenţiei nu se limitează la un anumit soi de 

plante sau la o anumită rasă de animale;  

c) un procedeu microbiologic ori la un alt procedeu tehnic sau la un produs, altul decât un soi 

de plante ori o rasă de animale, obţinut prin aceste procedee;  

d) un element izolat din corpul uman sau altfel produs printr-un procedeu tehnic, inclusiv 

secvenţa ori secvenţa parţială a unei gene, chiar dacă structura acestui element este identică cu cea a 

unui element natural [15]. 

Acest articol presupune o protecţie eficientă a rezultatelor activităţii intelectuale a persoanelor, 

şi anume, a rezultatelor ştiinţifice – invenţiilor. 

Specific la aplicarea industrială în Legea din 1991 [16] era că aplicarea industrială se percepea 

într-un sens dublu, în primul rând, se va considera ca aplicabilă în industrie invenţia care va putea fi 

transferată în practică, adică în forma sa materială nefiind indicat termenul în care trebuie să fie 

materializată, şi al doilea sens, se considera aplicabilă în industrie când sunt propuse resurse tehnice 

concrete, şi nu idei sau teorii ştiinţifice. 

Ironic era faptul că pe când toate ţările încercau să armonizeze legislaţia cu privire la invenţii, 

legile formulate în Uniunea Sovietică, din contra, de a renunţa la reglementările internaţionale, într-

un fel impunând prin aceasta autoritatea naţională, acest lucru se observa foarte bine la capitolul 

renunţării la clasificarea internaţională a brevetelor, ce aducea o izolare de întreaga lume de 

progresul ştiinţific şi tehnologic. 

Diferenţele cele mai mari se observau la posibilităţile de perfectare a cererii, în legile vechi 

numai titularul putea să depună cererea de brevet şi nu era prevăzută procedura de depunere a 

cererii prin reprezentant sau printr-o persoană specializată, ceea ce făcea procedura destul de 

anevoioasă, fiindcă nu orice persoană putea să cunoască toate cerinţele şi procedurile necesare. 

Ineficienţa acestui sistem este demonstrată de datele unde în medie se depuneau anual în Uniunea 

Sovietică peste 160 mii de cereri de brevet, dar se acorda brevet numai la jumătate, din cauza 

faptului nepregătirii corecte a cererii.  

Toate obligaţiile de ajutor de perfectare a cererilor cădeau pe seama Uniunii inventatorilor şi 

inovatorilor, creată în anul 1958, care în anul 1979 era constituită dintr-un număr de 7 mil. de 

persoane.  

Aici se putea adresa orice persoană care a inventat ceva pentru a-i fi acordat un ajutor de 

perfectare a tuturor documentelor necesare şi împlinirea tuturor formalităţilor pentru obţinerea 

brevetului. Ceea ce mai era diferit în Regulamentul din 1973 în care erau termene mai reduse 

aproape pentru toate procedurile, termenele din Legea din 1991 erau asemănătoare cu cele pe care 

le avem în prezent. 
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Partea cea mai diferită de prezent era dreptul la remunerare şi proprietate asupra invenţiei sale. 

Dacă e  să vorbim de Regulamentul din 1919, în general, nu putem vorbi de anumite drepturi de 

proprietate asupra invenţiei, el prezenta, pur şi simplu, certificatul de autor pe numele 

inventatorului, ceea ce era mai mult formal în acea perioadă; toate invenţiile aparţineau întregii 

comunităţi, cu alte cuvinte, statului. Unicul lucru pe care putea să-1 câştige autorul era remuneraţia 

unică şi medalia de inventator al Uniunii Sovietice. 

Regulamentul din 1973 aduce reglementari relativ noi în proprietatea asupra invenţiei şi remu-

neraţia autorului acesteia.  

Autorului i se oferă două posibilităţi – prima era că autorul îşi reţine dreptul de autor asupra 

invenţiei sau transmite dreptul asupra invenţiei statului, pentru aceasta i se va acorda o remuneraţie 

conform legii sau lasă atât dreptul de autor, cât şi dreptul de inventator pentru sine şi îl 

administrează cum doreşte. Dar aici se poate de spus că legislaţia de atunci era formată în aşa mod 

că puţine persoane erau care doreau ca invenţia să le aparţină, deoarece autorul nu putea să facă 

practic nimic cu ea. 

Referitor la folosirea prin licenţă a dreptului asupra invenţiei, Legea din 1991 se aseamănă, în 

mare parte, cu legea actuală potrivit căreia autorul poate să acorde dreptul unei altei persoane de a 

folosi invenţia contra unei sume băneşti. 

Aşadar, prin „proprietate intelectuală” trebuie de înţeles ansamblul drepturilor patrimoniale şi 

personale nepatrimoniale asupra rezultatelor exprimate materialmente ale activităţii intelectuale, 

precum şi asupra atributelor de identificare şi de individualizare a participanţilor la circuitul civil. 

Odată cu obținerea independentei, RM urmează o altă cale în dezvoltarea legislaţiei şi 

reglementarilor în domeniul proprietăţii intelectuale prin aderarea la convenţii internaţionale care 

sporesc armonizarea legislaţiei, protecţia juridică şi folosinţa fructului activităţii creative într-un 

mod democratic şi corect. 
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ÎNDRUMAR PENTRU AUTORI 

 

Analele ştiinţifice ale USPEE „Constantin Stere” constituie o ediţie ştiinţifică periodică în care sunt 

publicate realizările ştiinţifice ale USPEE, precum şi ale altor instituţii şi centre ştiinţifice. Analele ştiinţifice 

apar într-un singur număr în luna iunie a fiecărui an. 

Articolele prezentate pentru publicare pot reflecta realizări şi rezultate ştiinţifice originale, obţinute atât 

în cadrul instituţiilor ştiinţifice din ţară, cât şi peste hotarele ei. 

Articolele trebuie să fie însoţite de rezumate: în limba engleză – pentru articolele scrise în limba română; 

în limbile română şi engleză – pentru articolele scrise în limba rusă; în limba română – pentru articolele 

scrise în alte limbi. 

Articolul (până la 20 pagini) trebuie scris clar, succint, fără corectări şi să conţină data prezentării. 

Materialul cules la calculator în editorul Word se prezintă pe dischetă împreună cu un exemplar imprimat (cu 

contrast bun), semnat de toţi autorii. Pentru relaţii suplimentare se indică telefoanele de contact şi e-mail-ul unuia 

dintre autori. 

Articolele se vor prezenta cu cel puţin 30 de zile înainte de luna în care va fi scos de sub tipar volumul la 

adresa: Republica Moldova, mun. Chişinău, bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt, 200, bir.308. www.uspee.md.  

Structura articolului: 

TITLUL (se culege cu majuscule) va fi prezentat atât în limba română (rusă), cât şi în limba engleză. 

Prenumele şi NUMELE autorilor (complet). 

Afilierea (Denumirea instituţiei fiecărui autor) 

Rezumatele (până la 200 de cuvinte). 

Textul articolului (la 1,5 interval, corp – 12, încadrat în limitele 160×260 mm
2
). 

Referinţe 

Figurile, fotografiile şi tabelele se plasează nemijlocit după referinţa respectivă în text sau, dacă autorii nu 

dispun de mijloace tehnice necesare, pe foi aparte, indicându-se locul plasării lor în text. În acest caz, desenele 

se execută în tuş, cu acurateţe, pe hârtie albă sau hârtie de calc; parametrii acestora nu vor depăşi mai mult de 

două ori dimensiunile lor reale în text şi nici nu vor fi mai mici decât acestea; fotografiile trebuie să fie de bună 

calitate. 

Sub figură sau fotografie se indică numărul de ordine şi legenda respectivă. 

Tabelele se numerotează şi trebuie să fie însoţite de titlu. 

În text referinţele se numerotează prin cifre încadrate în paranteze pătrate (de exemplu: [2], [5-8]) şi se 

prezintă la sfârşitul articolului într-o listă aparte în ordinea apariţiei lor în text. Referinţele se prezintă în modul 

următor: 

a) articole în reviste şi în culegeri de articole: numele autorilor, titlul articolului, denumirea revistei (cu-

legerii) cu abrevierile acceptate, anul ediţiei, volumul, numărul, paginile de început şi sfârşit (ex.: Zakharov 

A., Müntz K. Seed legumanis are expressed in Stamens and vegetative legumains in seeds of Nicotiana 

tabacum L.,în J. Exp. Bot., 2004, vol.55, p.1593-1595); 

b) cărţile: numele autorilor, denumirea completă a cărţii, locul editării, anul editării, numărul total de pagini 

(ex.: Смирнова О.В. , Структура травяного покрова широколистных лесов,  Наука, Москва, 1987. 206 с.); 

c) referinţele la brevete (adeverinţe de autor): în afară de autori, denumire şi număr se indică şi denu-

mirea, anul şi numărul Buletinului de invenţii în care a fost publicat brevetul (ex.: Popescu I., Procedeu de 

obţinere a sorbentului mineral pe bază de carbon. Brevet de invenţie nr.588 (MD). Publ. BOPI, 1996, nr.7); 

d) în cazul tezelor de doctorat, referinţele se dau la autoreferat, nu la teză (ex.: Karsten Kling, Influenţa 

instituţiilor statale asupra sistemelor de ocrotire a sănătăţii. Autoreferat al tezei de doctor în ştiinţe politice, 

Chişinău, 1998. 16 p.). 

Lista referinţelor trebuie să se încadreze în limite rezonabile. 

Nu se acceptă referinţe la lucrările care încă nu au ieşit de sub tipar.  

 

 

Articolele prezentate fără respectarea stilului şi a normelor gramaticale, a cerinţelor expuse anterior,  

precum şi cu întârziere vor fi respinse. 

http://www.uspee.md/
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