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REGLEMENTĂRI CONSTITUŢIONALE 
ALE DREPTURILOR ŞI LIBERTĂŢILOR FUNDAMENTALE 

ALE OMULUI ÎN REPUBLICA MOLDOVA

Nicolae Nicolae OSMOCHESCU,OSMOCHESCU,
profesor universitar, doctor în drept,profesor universitar, doctor în drept,

USPEE „Constantin Stere”USPEE „Constantin Stere”

 (1) Dispoziţiile constituţionale privind drepturile şi libertăţile omului se interpretează şi se aplică 
în concordanţă cu Declaraţia Universală a Drepturilor Omului, cu pactele şi cu celelalte tratate la care 
Republica Moldova este parte. 

(2) Dacă există neconcordanţe între pactele şi tratatele privitoare la drepturile fundamentale 
ale omului la care Republica Moldova este parte şi legile ei interne, prioritate au reglementările 
internaţionale. 

În ultimele decenii, dezbaterile internaţionale şi naţionale privind drepturile şi libertăţile funda-
mentale ale omului au luat o amploare deosebită. 

Datorită preocupării permanente a statelor şi societăţilor civile de această problemă, conceptul 
Drepturilor omului este receptat de comunităţile umane şi de fi ecare membru al acestora ca o instituţie 
fi rească, care îngăduie: 

a) înţelegerea mai completă şi exactă a statutului fi inţei umane în cele mai diferite ipostaze 
ale sale; 

b) cunoaşterea mijloacelor politice, juridice, sociale şi economice necesare pentru reglementarea 
acestui statut; 

c) garantarea împlinirii cerinţelor implicate de acest statut prin măsuri adecvate de pedepsire a 
celor vinovaţi de încălcarea drepturilor şi libertăţilor inerente tuturor oamenilor. Drepturile omului au 
ajuns să fi e analizate ca o condiţie primordială în menţinerea păcii şi securităţii internaţionale şi să fi e 
puse la baza dreptului internaţional contemporan.

În această ordine de idei, Constituţia Republicii Moldova consacră în titlul I. Principii generale, 
art.4 Drepturile şi libertăţile omului. Menţionăm că art.4 nu reglementează drepturile şi libertăţile 
fundamentale propriu-zise, ele fi ind consacrate şi sistematizate în titlul II – Drepturile, libertăţile şi 
îndatoririle fundamentale şi grupate în trei capitole.

Art.4 reglementează raportul dintre actele juridice internaţionale în materia drepturilor şi libertă-
ţilor fundamentale ale omului şi dreptul naţional, modul de aplicare a dreptului naţional în raport cu 
principalele acte internaţionale multilaterale şi alte tratate la care RM este parte.

La analiza alin.(1) este necesar să determinăm – 1. ce se are în vedere prin formula „dispoziţiile 
constituţionale, privind drepturile şi libertăţile omului” şi, în al doilea rând, să determinăm – ce se 
are în vedere prin formula conform căreia aceste dispoziţii constituţionale „se interpretează şi se 
aplică în concordanţă cu Declaraţia Universală a Drepturilor Omului, cu pactele şi cu celelalte 
tratate la care Republica Moldova este parte.”

1. Prin dispoziţiile constituţionale privind drepturile şi libertăţile omului trebuie să înţelegem  
drepturile şi libertăţile fundamentale cuprinse în titlul II, capitolul I – Dispoziţii generale – art.15-23 
şi capitolul II – Drepturile şi libertăţile fundamentale – art.24-54. 

 Pornind de la ideea că nu există drepturi şi libertăţi fără îndatoriri, nu ar fi  o cale greşită să inclu-
dem, în dispoziţiile constituţionale care urmează să fi e interpretate şi aplicate conform prevederilor 
internaţionale şi îndatoririle fundamentale stipulate în capitolul III – art. 55-59. Omul este nu numai 
un titular de drepturi şi libertăţi, dar şi un subiect de obligaţii şi al răspunderii juridice indiferent de 
faptul că ele derivă din dreptul naţional al statelor sau din principiile şi normele unanim recunoscute 
de drept internaţional ori din tratatele la care Republica Moldova este parte.
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Prevederile constituţionale referitoare la drepturile şi libertăţile fundamentale ale omului nu sînt 
altceva decît drepturi şi libertăţi fundamentale ale omului, care la momentul formării Republicii Mol-
dova şi adoptării Constituţiei statului erau deja unanim recunoscute în calitate de principiu fundamen-
tal de drept internaţional public, fi ind consfi nţite într-un număr impunător de instrumente juridice cu 
caracter universal şi regional. Republica Moldova nu le-a negociat, neexistînd în perioada respectivă 
ca subiect de drept internaţional, însă a aderat la ele şi le-a implementat în legislaţia naţională, inclu-
siv în Constituţia Republicii Moldova.

2. Alineatul (1) stipulează că Dispoziţiile constituţionale în materia drepturilor omului se inter-
pretează şi se aplică în concordanţă cu: 

– declaraţia Universală a Drepturilor Omului;
– pactele la care Republica Moldova este parte;
– celelalte tratate la care Republica Moldova este parte. 
Urmează să concretizăm natura juridică a actelor indicate. În primul rând, Constituţia consacră 

Declaraţia Universală a Drepturilor Omului (DUDO), care a fost adoptată de Adunarea Generală a 
ONU prin Rezoluţia nr.217/A/III din 10 decembrie 1948. Este primul document internaţional poli-
tic, care enunţă, în mod solemn, drepturile şi libertăţile fundamentale ce trebuie garantate oricărei 
fi inţe umane, şi conceput a fi  „un ideal comun atins pentru toate popoarele şi toate naţiunile”. Prin 
conţinutul său şi contextul epocii în care a fost elaborat şi adoptat, declaraţia a devenit un document 
de referinţă, utilizat pentru a determina măsura în care sunt respectate şi aplicate normele referitoare 
la drepturile omului recunoscute pe plan internaţional. 

Prin natura sa, DUDO este un document politic şi, respectiv, nu are o putere obligatorie, expri-
mând doar un ideal. DUDO nu implică consecinţe juridice, este un act complementar, interpretativ 
care a pregătit domeniul unei codifi cări a drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului. 

Este cert şi incontestabil că DUDO, prin impactul asupra reglementărilor ulterioare, a dobândit 
un incontestabil prestigiu politic şi moral, pe care niciun alt document de asemenea anvergură nu l-a 
dobândit. Dar Declaraţia rămâne totuşi încă un document programatic, orientativ, ea fi ind temelia 
pentru codifi carea unei ramuri distincte a dreptului internaţional, codifi cată prin Pactul cu privire la 
Drepturile Civile şi Politice şi Pactul cu privire la Drepturile economice, sociale şi culturale, adoptate 
de Adunarea Generală a Naţiunilor Unite la 16 decembrie 1966 prin Rezoluţia 220/A /221 care au 
intrat în vigoare din 3 ianuarie 1976 şi, respectiv, 23 martie 1976. Ele au fost ratifi cate prin Hotărârea 
de Parlament al RSSM din 28 iulie 1990, nr. 217-XII (până la proclamarea Independenţei), în vigoare 
pentru RM din 24 aprilie 1993.

Declaraţia şi pactele formează aşa-numita Carte Internaţională a Drepturilor Omului, care, din 
punct de vedere formal, ca document unic nu există. În primul rând, în concordanţă cu aceste do-
cumente fundamentale trebuie să fi e interpretate drepturile şi libertăţile fundamentale ale omului în 
Republica Moldova.

În cadrul ONU au fost adoptate numeroase documente naţionale şi internaţionale, privind apăra-
rea, garantarea şi respectul drepturilor omului care pot fi  grupate după specifi cul reglementării [1]: 
dreptul la autodeterminare; dreptul populaţiei autohtone şi minorităţilor; lupta contra discriminării; 
lupta contra torturii, tratamentelor crude, inumane, degradante; lupta contra sclaviei şi muncii forţate; 
dreptul femeii; drepturile copilului; dreptul persoanelor în vârstă; dreptul persoanelor cu dezabilităţi; 
dreptul la bunăstare, progres, dezvoltare.

Potrivit Cartei ONU, pentru promovarea şi încurajarea respectului faţă de drepturile şi libertăţile 
fundamentale pentru toţi fără discriminare, organele principale ale ONU – Adunarea Generală, Con-
siliul de Securitate, Curtea Internaţională de Justiţie şi Consiliul Economic şi Social – sunt abilitate 
cu anumite competenţe în materia drepturilor omului. 

Ca organe auxiliare în Consiliul Economic şi Social al ONU, sunt create trei organe speciale în 
materia drepturilor omului:

– Înaltul Comisariat pentru Drepturile Omului: Rezoluţia AG ONU 48/141 din 7.01 1991 [2];
– Consiliul pentru Drepturile Omului – organ interguvernamental format din reprezentaţi a 47 

de state-membre ale ONU, creat prin Rezoluţia AG ONU 60/251 din 15.03.2006 [3];
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– Înaltul Comisariat ONU pentru refugiaţi (ICNUR), creat prin Rezoluţia AG ONU319/IV din 
3.XII.1949 [4] – care are reprezentanţă în Republica Moldova.

Majoritatea convenţiilor internaţionale cu caracter de universalitate stabilesc propriile mecanisme 
de evaluare şi monitorizare a gradului de respectare a dispoziţiilor stipulate de către statele-părţi. 

Prin sintagma „celelalte tratate la care Republica Moldova este parte” urmează să înţelegem in-
strumente juridice cu caracter regional, în primul rând, Convenţia Europeană pentru Apărarea Drep-
turilor Omului şi a Libertăţilor Fundamentale, adoptată la Roma la 4 noiembrie 1950.

Convenţia Europeană a fost semnată de către Republica Moldova la 13 iulie 1995 şi ratifi cată prin 
HP nr.1298-XIII din 24 iulie 1997. Prin această hotărâre au fost ratifi cate şi protocoalele nr.1 adiţio-
nal, nr. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 şi 11, instrument de ratifi care nr. 23/97 din 01.09.97. Convenţia şi protocoa-
lele ratifi cate sunt în vigoare pentru RM  din 12.09.1997 [5].

Prin natura juridică, Convenţia Europeană pentru Apărarea Drepturilor Omului şi a Libertăţilor 
Fundamentale reprezintă un tratat internaţional multilateral cu caracter regional, în virtutea căreia 
statele şi-au asumat anumite obligaţii juridice. CEDO a fost extinsă şi amendată prin protocoalele 
adiţionale. În 1959 prin Convenţie a fost înfi inţată Curtea Europeană a Drepturilor Omului. 

În cadrul Consiliului Europei au fost adoptate şi alte numeroase instrumente, cu organisme 
proprii de monitorizare a respectării prevederilor lor. Principalele din ele sunt: Convenţia Con-
siliului Europei pentru protecţia persoanelor referitor la prelucrarea automatizată a datelor cu caracter 
personal din 28 ianuarie 1981 în vigoare din 01.10.1985 (Republica Moldova a ratifi cat Convenţia 
dată prin Hotărârea Parlamentului nr. 483-XIV din 02.07.1999 şi Protocolul adiţional la Convenţie 
din 2001 (statul nostru, la momentul de faţă, îndeplineşte procedurile interne pentru semnarea Proto-
colului menţionat); Convenţia Europeană pentru prevenirea torturii şi pedepselor sau tratamen-
telor inumane sau degradante din 26 noiembrie 1987, completată prin protocoalele nr. 1 şi 2 din 
04.11.1993, în vigoare din 01.03.2003; Convenţia-cadru pentru protecţia minorităţilor naţionale 
din 01.02.1998; Convenţia europeană asupra exercitării drepturilor copiilor din 25.12.1996, în 
vigoare din 01.07.2000; Carta socială europeană revizuită din 05.05.1996; Convenţia pentru 
drepturile omului şi a demnităţii fi inţei umane faţă de aplicarea biologiei şi medicinii – din 
04.04.1997, în vigoare din 01.12.1999; Convenţia europeană cu privire la protecţia copiilor con-
tra exploatării şi abuzurilor sexuale din 25.10.2007, în vigoare din 01.07.2010.

Examinarea problemelor generate de alin. (1) art.4 din Constituţie ne permite să concluzi-
onăm că, în cazul interpretării şi aplicării prevederilor constituţionale referitoare la drepturile 
omului în concordanţă cu actele internaţionale în domeniu la care RM este parte, se impune 
formula conform căreia: 

– de fi ecare dată şi în toate cazurile de discordie între legislaţia internă a Republicii Moldova ce 
reiese din dispoziţiile constituţionale, din cauza unei interpretări sau aplicări incorecte, să se aplice 
actele internaţionale care se bucură de prioritate.

Cuprinsul alin.(2) nu este o derivată a alin.(1), ci o argumentare juridică a acestuia, mergând mai 
departe prin modifi carea expresă a priorităţii reglementărilor internaţionale în caz de neconcordanţă 
între legile interne al Republicii Moldova şi pactele şi tratatele la care ea este parte.

Se impune o precizare importantă: prioritate au numai reglementările din pactele şi tratatele la 
care Republica Moldova este parte.

Cu toate acestea, este de menţionat că tratatele în materia drepturilor omului pe care Republica 
Moldova  le semnează sau la care aderă, nu devin obligatorii pentru organele statului, inclusiv instan-
ţele judecătoreşti, decât dacă au fost introduse în dreptul intern prin procedura ratifi cării aşa cum pre-
vede art.11 alin.(1) din Legea privind tratatele internaţionale ale RM, nr.595-XIV din 24.09.1999 [6].

Conţinutul alin.(2) urmează să fi e interpretat în legătură indisolubilă cu art.8 din Constituţie, care 
reglementează, în fond, corelaţia dintre dreptul intern al RM şi dreptul internaţional. 

Alin.(2) din art.4 consfi nţeşte primatul tratatelor în materia drepturilor omului în raport cu dreptul 
intern, precum şi posibilitatea de aplicare directă în dreptul intern a normelor internaţionale în materia 
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drepturilor omului. Această poziţie a fost confi rmată şi prin Hotărârea Curţii Constituţionale a RM. 
În acest scop, menţionăm că este sufi cient ca statul nostru să devină parte la un astfel de tratat prin 
aderare şi ratifi care. Prevederile acestui tratat devin obligatorii numai din momentul în care actul de 
ratifi care sau de aderarea fost încorporat print-o lege de ratifi care publicată în Monitorul Ofi cial al 
Republicii Moldova.

În ceea ce priveşte actele internaţionale care nu se referă la drepturile omului, interpretarea se va 
face la art.8 al Constituţiei.

În concluzie, menţionăm că textul constituţional analizat şi interpretat are unele consecinţe ma-
jore, în perspectiva aplicării prevederilor stipulate. Astfel, întotdeauna când se vor examina şi se vor 
adopta proiecte de legi, ele trebuie supuse unei verifi cări suplimentare pentru a se constata deplina lor 
concordanţă cu actele internaţionale în materia drepturilor omului, la care RM este parte. Totodată, 
după intrarea în vigoare a actelor internaţionale, în legislaţia internă trebuie introduse modifi cările 
necesare, dacă ele se impun de actele internaţionale. 

Jurisprudenţa Curţii Constituţionale:
– HCC nr. 168 din 21.02.1996, Monitorul Ofi cial al Republicii Moldova, nr. 14-15 din 

07.03.1996;
– HCC nr. 12 din 02.10.1996, Monitorul Ofi cial al Republicii Moldova, nr. 67-68 din 17.10.1996;
– HCC nr. 9 din 03.03.1997, Monitorul Ofi cial al Republicii Moldova, nr. 18 din 20.03.1997;
– HCC nr. 19 din 10.06.1997, Monitorul Ofi cial al Republicii Moldova, nr. 43-44 din03.07.1997;
– HCC nr. 19 din 06.06.1998, Monitorul Ofi cial al Republicii Moldova, nr. 66-68 din 16.07.1998;
– HCC nr. 38 din 15.12.1998, Monitorul Ofi cial al Republicii Moldova, nr. 12 din 07.01.1998.

Referinţe:Referinţe:

1. Drept internaţional Public, Ediţia a III-a (revăzută şi adăugită), Chişinău, 2009, p. 242-243.
2. http://daccessdds.un.org/UNDO/GEN/N94/012/57/PDF
3. Ibidem GEM/N05/502/67/IMC/NO550267/
4. http://www.icnur.org/cgi-bin/texis/vtx/home.
5. Monitorul Ofi cial al Republicii Moldova, nr.44-55 din 21 august 1997.
6. Monitorul Ofi cial al Republicii Moldova, nr.24-26/137 din 02.03.2000.
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REGLEMENTĂRI CONSTITUŢIONALE 
ALE TERITORIULUI ÎN REPUBLICA MOLDOVA

Nicolae Nicolae OSMOCHESCU,OSMOCHESCU,
profesor universitar, doctor în drept,profesor universitar, doctor în drept,
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SumarSumar
Teritoriul este unul din elementele constitutive de bază a statului suveran. În dreptul şi relaţiile 

internaţionale el este guvernat  în mod direct de două principii fundamentale ale Dreptului Interna-
ţional Public – integritate teritorială a statelor şi inviolabilitatea frontierelor de stat. Totodată DIP 
admite modifi cări legale ale teritoriului de stat şi al frontierelor. Care sunt acestea şi cum sunt regle-
mentate în Constituţia Republicii Moldova şi este obiectul prezentului studiu.       

Studiul este bazat pe analiza şi interpretarea Constituţiei şi practica jurisdicţională naţională şi 
internaţională.

Cuvinte cheie: stat suveran, teritoriu, teritoriul terestru,  teritoriul acvatic, spaţiul aerian, inalie-
nabil,  inviolabilitatea frontierelor. 

SummarySummary
Territory is one of the key elements of a sovereign state. In international relations and law it is 

governed directly by the two fundamental principles of the Public International Law - territorial in-
tegrity of states and inviolability of state borders. PIL also admits legal changes of the state territory 
and borders. Which are and how these situations are regulated by the Constitution of the Republic of 
Moldova constitutes the subject of this study. 

The study is based on the analysis and interpretation of the Constitution and national and inter-
national legal practice.

Keywords: sovereign state, territory, land area, aquatic territory, airspace, inalienable, inviola-
bility of borders.

 
(1) Teritoriul Republicii Moldova este inalienabil. 
(2) Frontierele ţării sunt consfi nţite prin lege organică, respectându-se principiile şi normele una-

nim recunoscute ale dreptului internaţional. 
Acest articol reafi rmă o serie de idei şi principii unanim recunoscute în doctrina şi practica Drep-

tului Internaţional Public Contemporan şi Dreptul Constituţional al majorităţii statelor.
Teritoriul, alcătuit din spaţiile terestru, acvatic şi aerian, împreună cu populaţia, sunt considerate 

premisele materiale şi naturale ale organizării  politico-statale şi defi nesc supremaţia teritorială a sta-
tului ca parte integrală a suveranităţii, obligând statele să nu-şi aducă atingere integrităţii teritoriale, 
pentru a păstra  astfel indivizibilitatea teritoriului în sensul neînstrăinării unor componente ale sale.

Teritoriul ca spaţiu – loc  de stabilire şi asigurare a condiţiilor materiale de existenţă a colectivi-
tăţii umane, are un rol primordial în apariţia, formarea şi dezvoltarea tipurilor de organizare socială 
şi evoluţie a societăţii.

Teritoriul, ca element esenţial – în formarea, evoluţia şi constituirea popoarelor şi naţiunilor în 
state, este şi expresia materială a exercitării dreptului la autodeterminare [1]. 

Teritoriul de stat – este o categorie istorico-juridică, fi ind dimensiunea materială a statului, el tre-
buie analizat nu numai ca o noţiune geografi că, ci, în primul rând, ca un concept şi categorie politică 
şi istorico-juridică. În doctrina dreptului internaţional şi naţional sunt cunoscute mai multe concepţii 
privind natura juridică a teritoriului de stat, dobândire şi modifi care de teritorii, care examinează ra-
portul sat-teritoriu [2]:
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– „Teoria  patrimonială”, a teritoriului-obiect al dreptului de proprietate;
– „Teoria teritoriului-subiect” porneşte de la ideea că teritoriul este un element constitutiv al per-

sonalităţii juridice a statului;
– „Teoria teritoriului-obiect” susţine că asupra teritoriului se pot exercita în paralel şi concomi-

tent două drepturi: 1) dreptul proprietarului; 2) dreptul statului care îşi exercită suveranitatea  asupra 
întregului teritoriu.

– „Teoria teritoriului-limită”  potrivit căreia teritoriul ar reprezenta un spaţiu de exercitare a pute-
rii statale – limita  materială a acţiunii efective a guvernanţilor”.  

– „Teoria competenţei” reprezintă un sistem de reguli juridice stabilite de dreptul internaţional, 
aplicabile teritoriului de stat, ca „sfera de competenţă spaţială a statului”  şi „cadru de validitate a 
ordinii statale”. 

În Doctrina actuală, general acceptată, teritoriul este considerat ca primul element constitutiv al 
statului, care reprezintă spaţiul  în care se exercită competenţa statului şi în care se realizează organi-
zarea lui politică şi juridică.

Teritoriul de stat este alcătuit din solul, subsolul, apele interioare – fl uvii, râuri, canale, lacuri, 
mări interioare, ape maritime interioare, subsolul şi coloana aeriană de deasupra solului şi apelor. 

Teritoriul terestru. Solul şi subsolul – afl ate sub suveranitatea unui stat, indiferent de locul unde 
sunt situate – alcătuiesc teritoriul terestru. Acest teritoriu poate fi  compus din mai multe părţi – sepa-
rate între ele – dar afl ate sub suveranitatea statului.

Solul – elementul principal al teritoriului este alcătuit din uscatul (pământul) afl at sub suveranita-
tea absolută şi exclusivă a statului.

Subsolul – partea scoarţei terestre cu întinderea până la adâncimi accesibile pentru exploatare. 
Statul îşi exercită suveranitatea deplină şi exclusivă asupra sa în sensul că-i  poate explora şi exploata 
bogăţiile, poate construi tuneluri,  poate instala conducte şi cabluri etc., în vederea realizării [3] sau 
dezvoltării unor activităţi economice sau de altă natură.

Teritoriul acvatic. Fluviile, râurile, canalele, lacurile, mările interioare şi  apele maritime in-
terioare – alcătuiesc teritoriul acvatic al statului în măsura în care apele respective sunt situate. În 
întregime, pe teritoriul statului ele sunt o componentă a acestui teritoriu, şi statul exercită  asupra lor 
suveranitatea deplină.

Cursuri de apă care formează frontiera de stat între două sau mai multe state se numesc continue. 
Cursuri de apă  care traversează teritoriile a două sau mai multe  state se numesc succesive. 

Apele maritime interioare cuprind apa portului (acvatoria), raza portului, golfurile şi băile interi-
oare, apele maritime între ţărm şi linia interioară a mării teritoriale [4]. Marea teritorială se afl ă sub 
suveranitatea deplină a statului riveran.

Spaţiul aerian reprezintă coloana aeriană de deasupra solului şi a teritoriului acvatic al statului a 
cărui determinare – pe orizontală, se efectuează  prin frontierele terestre, fl uviale şi maritime, iar pe 
verticală se întinde până la limita inferioară a spaţiului extraterestru, apreciată a fi  estimată la aproxi-
mativ la 100-110 km deasupra nivelului mării [5].

Statutul  juridic al spaţiului aerian, în baza principiului suveranităţii statului asupra sa, a fost regle-
mentată prin Convenţia de la Paris din 1919, prin Convenţia de la Chicago din 1944 şi alte  convenţii 
multilaterale. În baza acestor reglementări, statul stabileşte regimul de zbor; modalităţile de desfăşu-
rare a activităţii comerciale; căile de desfăşurare a activităţii comerciale, căile şi metodele soluţionării 
problemelor din spaţiul său aerian.

Alin.1 consfi nţeşte caracterul inalienabil al teritoriului Republicii Moldova, inalienabilitatea este 
un element juridic fundamental al teritoriului şi este strict corelat cu enunţarea de la art.1 alin.(1) – 
„Republica Moldova este un stat  suveran şi independent, unitar şi indivizibil”.

Proclamarea inalienabilităţii teritoriului înseamnă, înainte de toate, interzicerea înstrăinării a aces-
tuia sub orice formă. Abandonarea, pierderea prin prescripţie, cesiunea, donaţia, vânzarea de teritoriu 
sunt incompatibile cu principiul consfi nţit de Constituţie, deci sunt nule şi neavenite.
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Inalienabilitatea înseamnă, de asemenea, imposibilitatea oricărui alt stat de a exercita atribute de 
putere asupra teritoriului statului. 

Principiul inalienabilităţii teritoriului statului creează obligaţia de a fi  respectat  şi de către  statele 
terţe, precum şi obligaţia de a respecta cele două principii fundamentale de drept internaţional cu 
care  inalienabilitatea este indisolubilă: integritatea teritorială a statelor şi inviolabilitatea frontierelor 
de stat. Aceste principii sunt unanim recunoscute ca principii fundamentale de drept internaţional, 
principii consacrate în CARTA ONU, Actul Final al CSCE din Helsinki (1 august 1975), Carta din 
Paris pentru o Europă Nouă (1990), Declaraţia Mileniului adoptată de AG a ONU (septembrie 2000). 
Obligaţia de a respecta aceste principii este  consacrată în constituţiile majorităţii statelor democrati-
ce, inclusiv în art.8 din Constituţia Republicii Moldova.

Menţionăm că transformările teritoriale, implicit al frontierelor, intervenite între state, sunt recu-
noscute în dreptul internaţional contemporan numai dacă sunt fundamentate pe acordul liber exprimat 
al statelor şi se efectuează în interesele popoarelor, care-şi exercită dreptul la autodeterminare, printr-
un referendum, ca formă de consultare a populaţiei [6].

Teritoriul statului trebuie să fi e delimitat de teritoriul statelor vecine, de marea deschisă şi de spaţiul 
cosmic pentru a stabili limitele întinderii suveranităţii statului şi a jurisdicţiei naţionale. Delimitarea 
se face prin frontiere de stat. În acest sens, alin.(2) specifi că „Frontierele ţării sunt consfi nţite prin 
lege organică, respectându-se principiile şi normele unanim recunoscute ale dreptului internaţional”.

Frontierele de stat în general şi ale Republicii Moldova în particular sunt acele linii reale sau 
imaginare, care despart pe uscat şi pe apă, teritoriul Republicii Moldova de teritoriul statelor vecine 
România – la sud-vest şi Ucraina la nord-est. În plan vertical, frontierele despart spaţiul aerian şi sub-
solul Republicii Moldova  de spaţiile analogice ale statelor vecine. Limita de 100-110 km desparte 
spaţiul aerian al statului  de spaţiul cosmic. Frontierele  ocupă un loc important în relaţiile interstatale, 
stabilirea lor implicând ample şi difi cile negocieri. 

Având în vedere faptele că frontierele reprezintă limita juridică a spaţiului teritorial în care 
statul îşi exercită suveranitatea [7] este necesară o defi nire cât mai riguroasă a acestora. Frontierele 
după natura lor pot fi : naturale, ca expresie a particularităţilor geografi ce existente – albia râurilor, 
văi, înălţimi, litoral maritim;  geometrice, stabilite prin linii drepte. Frontierele Republicii Moldova 
sunt naturale.

După elementele componente ale teritoriului, frontierele sunt: terestre, delimitând uscatul dintre 
statele vecine; fl uviale, delimitând fl uviul sau râul dintre două state vecine; maritime, marcând linia 
exterioară a mării teritoriale şi linia laterală a acestora în raport  cu statele vecine; aeriene, care sunt 
linii perpendiculare de la nivelul frontierelor de pe sol până la limita interioară a spaţiului extraatmo-
sferic. Republica Moldova nu are frontieră maritimă. Frontierele dintre statele limitrofe sunt stabilite 
prin două operaţiuni: delimitarea şi demarcarea. Delimitarea înseamnă descrierea frontierei în conţi-
nutul tratatului, stabilind direcţia şi dispunerea generală a frontierei, fi ind descris traseul fi xat pe hartă 
– care este parte componentă a tratatului.

Demarcarea reprezintă fi xarea în teren a frontierei, potrivit coordonatelor stabilite prin tratat. Sta-
tele părţi formează o Comisie  mixtă de demarcare a frontierei cu următoarele atribuţii: de a fi xa trase-
ul liniei frontierei conform tratatului; să fi xeze semnele de demarcare; să întocmească documentele de 
demarcare şi modalităţile de folosire şi întreţinere a drumurilor; modalităţile de utilizare şi amenajare 
a cursurilor de apă, precum şi cele privind întreţinera semnelor de frontieră.

Conform uzanţelor internaţionale, frontiera terestră se trasează pe liniile distincte de relief, fl uvi-
ală pe mijloc  a râului, pe calea navigabilă principală sau pe talvegul râului. Pe lacuri şi alte bazine 
de apă frontiera se trasează pe linie dreaptă care uneşte extremele terestre.  Pe poduri frontiera se 
trasează pe linia de mijloc sau pe axul lor tehnologic.

Aşadar frontierele de stat ale Republicii Moldova sunt consfi nţite prin lege organică în conformi-
tate cu prevederile tratatelor încheiate cu statele vecine. Actualmente, Republica Moldova are înche-
iat un singur Tratat de Frontieră cu Ucraina semnat la 18.08.1999, ratifi cat de Parlamentul Republicii 
Moldova prin Legea  nr.343-XV din 12.07.2001, în vigoare din 18.11.2001.
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Referirea la adoptarea unei legi organice pentru consfi nţirea frontierei de stat evidenţiază im-
portanţa unei reglementări cuprinzătoare cu privire la frontiera de stat. Modifi cările frontierelor de 
stat pot fi  consfi nţite tot doar prin lege organică.

În Republica Moldova, Legea privind frontiera de stat a Republicii Moldova nr.108-XIII din 
17.05.1994 [8] a fost supusă unor multiple şi serioase modifi cări. Prin această lege organică  au fost 
stabilite reglementări cuprinzătoare care defi nesc frontiera de stat, regimul său juridic, atribuţiile or-
ganelor de  grăniceri privind paza şi supravegherea frontierei, organizarea şi funcţionarea punctelor 
de control pentru trecerea frontierei, efectuarea controlului, accesul, circulaţia şi alte activităţi în zona 
de frontieră, răspunderi şi sancţiuni.

Referinţele care se fac în text la principiile şi normele unanim recunoscute ale dreptului interna-
ţional au în vedere, în opinia noastră, în primul rând cele 10 principii  fundamentale  ale Dreptului 
Internaţional Public consfi nţite în normele internaţionale.

Principiile fundamentale, în materia frontierelor de stat, sunt concretizate  printr-o  serie de 
principii şi norme speciale consfi nţite prin convenţii internaţionale care guvernează regimul juridic 
al frontierelor dintre state, precum problema vizelor de intrare în anumite ţări, diverse angajamente 
internaţionale ale statelor de a colabora în combaterea trafi cului de droguri, terorismului interna-
ţional, trafi cului de fi inţe umane, a altor fapte care prezintă  un pericol deosebit pentru mai multe 
state, chiar şi pentru toată comunitatea internaţională. Se au în vedere, evident, şi facilităţile ine-
rente trecerii frontierei pentru persoanele care îndeplinesc o misiune specială, ofi cială în calitate de 
diplomat, precum şi micul trafi c de frontieră cu ţările vecine, pentru Republica Moldova în acest 
sens România şi Ucraina.

Importante sunt şi normele recunoscute de utilizare în comun de către state a unor părţi din terito-
riul unui stat. Cele mai semnifi cative, în opinia noastră, sunt normele dreptului internaţional: maritim, 
aerian, spaţial, fl uvial, umanitar, refugiaţilor.

Jurisprudenţa Curţii Constituţionale:
 – HCC nr. 35 din 21.12.1995, Monitorul Ofi cial al Republicii Moldova, nr. 2-3 din 11.01.1996;  

CHD 1995-1996, p. 88;
 – HCC nr. 1 din 15.03.2010, Monitorul Ofi cial al Republicii Moldova, nr. 41-43 din 26.03.2010.
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1. Mereuţă Mihai, pr. univ. Osmochescu Nicolae. Aspecte teoretice şi practice ale teritoriului de stat 
şi frontierelor în dreptul internaţional. Botoşani: Editura AXA, 2007, p.19-44.

2. Ibidem, p. 44-58.
3. Art. 3 din Codul subsolului Republicii Moldova (nr. 1511-XII din 15.06.93).
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6. Mereuţă Mihai, pr. univ. Osmochescu Nicolae, op.cit., p. 72-122.
7. Legea nr.108-XII din 17.05.1994.
8. Monitorul Ofi cial al Republicii Moldova, nr. 12/107 din 13.11.1994.
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RezumatRezumat
După anexarea Basarabiei la Imperiul Rus ţarul a promis populaţiei băştinaşe păstrarea legilor 

şi obiceiurilor, dar această promisiune  treptat a fost dată uitării.
Tendinţa de marginalizare a acţiunii legilor locale şi de impunere a dreptului Imperiului Rus 

reiese clar din deciziile Senatului Imperiului Rus. Interpretările divergente a legilor locale au avut 
ca rezultat desconsiderarea tradiţiilor juridice româneşti şi o jurisprudenţă extrem de confuză, cu 
scopul întroducerii în legile locale a spiritului dreptului rus.

AbstractAbstract
After the annexation of Bessarabia to the Russian Empire Tsar promised the local population keep 

its laws and customs, but this promise was gradually emptied of meaning.
Tendency of  marginalization of local laws and action of  imposing the Russian Empire’s law in 

Bessarabia is clear from the decisions of the Senate of the Russian Empire. Different interpretation 
of local laws has resulted in a very confusing case., introduce in local laws  spirit of Russian laws.

Tratatul din 16 mai 1812, semnat în urma Războiuliu Ruso-Turc (1806-1812), punea capăt 
ostilităţilor dintre cele două Imperii: Rus şi Otoman. Imperiul Rus, câştigator, anexa nişte pă-
mânturi care nu i-au aparţinut niciodată cu o populaţie ce avea limba, cultura, modul de viaţă, 
obiceiurile diferite de cele din Imperiul Rus.  Evoluţia istorică a dreptului, a culturii juridice 
în diverse ţări a demonstrat faptul că fi ecare popor şi-a elaborat şi dezvoltat un sistem juridic 
propriu, în conformitate cu tradiţiile naţionale, procese care au fost parţial (într-o măsură mai 
mare sau mai mică – de la caz la caz) infl uenţate de legislaţia altor state, această infl uenţă fi ind 
determinată de diferiţi factori.

Pe parcursul istoriei sale, poporul roman a cunoscut mai multe infl uenţe străine, în virtutea cărui 
fapt sistemul dreptului naţional a fost impulsionat spre anumite modifi cări. Majoritatea infl uenţelor 
s-au produs în legătură cu ocupaţiile străine, astfel dominaţia romană a intervenit atunci când dreptul 
geto-dac era în curs de consolidare şi, în consecinţă, dacă în domeniul dreptului public s-a produs o 
recepţie cvasitotală a dreptului roman, în sfera dreptului privat a avut loc o sinteză juridică daco-ro-
mană în benefi ciul sistemului de drept autohton.

Dominaţia otomană, practic, nu a infl uenţat (cel puţin, direct) sistemul dreptului românesc, în 
special, dreptul privat, Imperiul Otoman limitându-se la exploatarea economică a Principatelor 
Române cu cele mai rudimentare metode. Ambele dominaţii – romană şi otomană – s-au instaurat 
în urma unor războaie purtate împotriva strămoşilor noştri. Dominaţia Imperiului Rus în Basarabia 
s-a stabilit în alte condiţii, şi anume, în urma războiului împotriva Imperiului Otoman, sub motivul 
eliberării creştinilor ortodocşi de sub jugul otoman, motiv care a fost intens vehiculat şi promovat de 
autorităţile ţariste.

Teritoriul anexat era mai important pentru cercurile guvernante din Rusia decât populaţia, căci 
teritoriul Basarabiei se preconiza a fi  un cap de pod pentru expansiunea Imperiului Rus în Balcani. 
În ceea ce priveşte băştinaşii, necesităţile acestora rareori au benefi ciat de atenţia cercurilor guver-
nante ale ţarismului, deşi ţarismul promova conştient şi insistent imaginea unei Rusii „eliberatoare”  
a popoarelor asuprite de otomani şi, în acest sens, demonstra unele abilităţi diplomatice, dorind să 
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inoculeze în opinia publică europeană ideea rolului progresiv al politicii ţariste.  Însă dacă analizăm 
acţiunile concrete întreprinse de autorităţile ţariste, putem evidenţia semnifi caţia reală a declaraţiilor 
împăratului rus. 

Urmărind insistent promovarea imaginii Rusiei „protectoare a creştinilor ortodocşi”, ţarismul a 
folosit un set de metode (unele mai subtile) de deznaţionalizare a populaţiei româneşti din Basarabia. 
În realizarea acestui scop, autorităţile ţariste în primii ani după anexare şi-au ascuns adevăratele in-
tenţii după paravanul unei autonomii  administrative şi juridice, mai mult aparente, formale şi lipsite 
de substanţă. Imediat după anexarea Basarabiei la Imperiul Rus, ţarul a promis populaţiei băştinaşe 
– românilor basarabeni –  păstrarea legilor şi obiceiurilor lor. 

În Decretul imperial din 21 august 1813, alcătuit pe baza raportului Sfântului Sinod, despre or-
ganizarea eparhiei Chişinăului şi Hotinului, semnat de ţar, se indica în ceea ce priveşte organizarea 
eparhiei că se permite mitropolitului exarh să se conformeze obiceiurilor locale în măsura în care ele 
nu contravin legiuirilor civile ruse. Dar în acest caz era vorba doar de un domeniu – cel al organizării 
religioase, ceea ce nu permite ca de aici să se tragă concluzia că, păstrând legile locale, puterea ţaristă 
le-a dat doar importanţă subsidiară. 

Într-o scrisoare datată 1 aprilie 1816 (urmare a unei plângeri colective a boierilor basarabeni, vi-
zând fărădelegile comise de noua administraţie şi zvonurile că şi boierii vor fi  pedepsiţi cu pedepse 
corporale), adresată personal mitropolitului Gavriil Bănulescu-Bodoni, un mare apărător al dreptu-
rilor basarabenilor, Alexandru I, promitea: „Intenţia mea este să-i dăruiesc Basarabiei o autoadmi-
nistrare civilă independentă, potrivită cu drepturile, obiceiurile şi legile ei, căci toate categoriile de 
locuitori au dreptul egal la această moştenire a strămoşilor” [1].

 Această promisiune a fost consacrată normativ încă în Regulamentul privind instituirea admi-
nistraţiei provizorii în Basarabia, act semnat de împăratul Rusiei la scurt timp de la anexare, la 23 
iulie 1812. În acest Regulament era prevăzută păstrarea legilor şi obiceiurilor locale pentru români, 
populaţia băştinaşă a Basarabiei. În continuare, Legea cu privire la instituirea a două departamente 
şi a Adunării generale din 12 februarie 1813 prevedea că „întrucât la întocmirea stăpânirii Basa-
rabiei s-a promis că locuitorii îşi păstrează legile lor, toate procesele de judecată se vor rezolva 
conform legiuirilor şi obiceiurilor locale” [2]. Deci, în mod constant erau indicate două izvoare 
de drept – legile locale şi obiceiurile. Această promisiune a fost reiterată din nou şi în Decretul 
imperial din 21 august 1813 referitor la organizarea eparhiei Chişinăului şi Hotinului, în care se re-
comanda ca organizarea bisericească să se adapteze la obiceiurile locale atât pe motiv că populaţia 
locală de-abia de curând a fost încadrată în Imperiul Rus, cât şi pentru faptul că „în daravelile (pri-
cinile) civile este lăsată poporului folosinţa vechilor sale drepturi moldoveneşti” [3]. Prin urmare, 
basarabenilor li se recunoştea o autonomie juridică, ca izvoare de drept urma să rămână în vigoare 
legislaţia Principatului Moldovei, parte componentă a căruia a fost până la 1812 şi teritoriul dintre 
Prut şi Nistru, numit de ţarism Basarabia.  Dar se poate observa că la distanţa de doar jumătate de 
an a intervenit o schimbare în politica imperială de aplicare a legilor locale, fi ind restrânsă aria lor, 
menţionându-se doar legile civile şi fi ind omise obiceiurile.

Consecinţă a politicii imperiale de colonizare masivă a Basarabiei a fost aşezarea pe pământurile 
basarabene a populaţiei de diferită origine etnică – bulgară, găgăuză, germană etc. Asupra acestor co-
lonişti îşi produceau acţiunea legile Imperiului Rus şi nu cele locale. Mai mult decât atât – în temeiul 
Regulamentului pentru administrarea regiunii Basarabia din 29 februarie 1828  legile locale nu se 
aplicau locuitorilor din judeţele Ismail şi Akkerman, sub motivul lipsei de moldoveni acolo, litigiile 
urmând să fi e soluţionate potrivit legilor Imperiului Rus. Acest Regulament lichida particularităţile 
administrative ale Basarabiei prin suprimarea Consiliului Suprem, introducea instituţiile guberniale 
ruseşti şi limba rusă devenea limbă ofi cială unică în Basarabia.

De aceea Senatul Imperiului Rus în 1876 şi 1909  încă concluziona că „dreptul de a se conduce 
de legile civile locale o au, dacă nu exclusiv, în mod esenţial, moldovenii, ca locuitori băştinaşi, 
(„korennâm iskonnâm obâvateleam”) sau altfel numiţi – „mestnâm urojenţam”. Trebuie remarcată 
falsitatea constatării lipsei de moldoveni, căci recensământurile realizate chiar de autorităţile ţariste 
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mărturisesc că în judeţele Ismail şi Akkerman populaţia moldovenească era destul de numeroasă şi 
a locuit neîntrerupt, în anul 1816 în judeţul Akkerman 33% din populaţie erau moldoveni, iar în ju-
deţul Ismail – 35% erau moldoveni. Este adevărat că în legătură cu politica ţaristă ponderea acestora 
a scăzut dramatic în următoarele decenii, aşa, de exemplu, în 1850 în judeţul Akkerman erau 27%  
moldoveni, iar în 1897 moldovenii alcătuiau doar 22% din populaţia judeţului [4]. 

Declaraţia autorităţilor ţariste că legile locale ale Basarabiei vor fi  păstrate a necesitat clarifi carea 
sensului noţiunii de „legi locale”. În 1825 din competenţa Consiliului Suprem al Basarabiei au fost 
excluse atribuţiile de instanţă de apel şi acestea au fost transmise la Sankt Petersburg Senatului Impe-
riului Rus, care trebuia să se conducă şi el de legile locale ale Basarabiei. La interprelarea Senatului, 
care cerea să i se explice, ce legi trebuie considerate locale, Consiliul Suprem al regiunii Basarabia a 
arătat că în calitate de astfel de legi sunt socotite: Manualul Donici, Hexabiblul Armenopol, Soborni-
cescul Hrisov din 1785. 

Opinia Consiliului de Stat al Imperiului Rus din 15 decembrie 1847 despre modifi carea unor 
articole din legile locale confi rma că legile locale – Hexabiblul Armenopol, Manualul Donici, So-
bornicescul Hrisov – rămân în vigoare. Şi în 1909 Senatul încă explica noţiunea de legi locale ale 
Basarabiei, arătând că în calitate de legi locale ale Basarabiei se consideră Hexabiblul Armenopol, 
Manualul Donici, Sobornicescul Hrisov din 1785 (decizia nr.73 din 1909)” [5].

 Departamentul Civil de Casaţie al Senatului Guvernant al Imperiului Rus a recunoscut cele 
trei izvoare în calitate de legi locale ale Basarabiei. Treptat însă autorităţile ţariste au optat pentru  
completarea legilor locale cu cele ale Imperiului Rus. Deşi nemenţionat în unele acte ofi ciale, 
obiceiul nu a dispărut cu totul din câmpul de vedere al autorităţilor ţariste, care s-au adresat 
acestui subiect în repetate rânduri. Această stare de lucruri  a fost consacrată şi de Regulamentul 
cu privire la înfi inţarea regiunii Basarabia din 29 aprilie 1818, unde  se menţiona că, în ceea ce 
priveşte protecţia proprietăţii private, Curtea Civilă regională se va conduce de drepturile, pri-
vilegiile şi obiceiurile ţinutului (“zemli”). În aceeaşi manieră decretul din 3 august 1825 despre 
transferarea apelurilor din Curtea civilă a Basarabiei în departamentul 2 al Senatului Imperiului 
Rus poruncea: „Senatul se va conduce la examinarea acestor dosare de legile locale şi obiceiuri-
le regiunii Basarabia”. În hotărârea nr.35 din 1909, Senatul a menţionat într-o formulă arogantă 
şi neadecvată că „Într-o ţară puţin dezvoltată juridic obiceiul juridic are o răspândire largă. În 
momentul alipirii Basarabiei la Rusia populaţiei Basarabiei i-a fost păstrat dreptul de a se folosi 
de obiceiurile sale juridice”. În paranteză fi e spus, atitudinea autorităţilor ţariste faţă de obicei 
a fost inconsecventă şi contradictorie, un alt exemplu în acest sens a fost iniţierea în 1912 de 
către autorităţile ţariste a unor sondaje de opinie privitor la obiceiurile juridice ale băştinaşilor 
basarabeni. Că această acţiune a fost una de propagandă cu ocazia centenarului de la anexarea 
Basarabiei sau a existat o preocupare serioasă izvorâtă din necesităţile practice putem numai 
face presupuneri, căci la scurt timp după aceasta Imperiul Rus, zguduit de revoluţii, a căzut, iar 
Basarabia s-a reintegrat în regatul Român.

În Opinia Consiliului de Stat al Imperiului Rus, aprobată de împărat la 15 decembrie 1847, des-
pre modifi carea unor prevederi ale legilor locale din Basarabia se indica: „Senatul este în drept a 
atenţiona instanţele competente că în caz de insufi cienţă a legilor locale ce se cuprind în Hexabiblul 
Armenopol, Manualul Donici şi Sobornicescul Hrisov ce rămân în vigoare, se iau ca bază legile 
ruse conform art.3585 din vol. X al Codului general de legi al Imperiului Rus; în caz de neclaritate, 
obscuritate, contradicţie şi incomoditate se procedează conform regulilor generale pentru astfel de 
cazuri”. Astfel dacă în cazul insufi cienţei legilor locale, situaţia era clară – se aplicau legile ruse, nu 
acelaşi lucru se poate spune despre „aplicarea regulilor generale în caz de neclaritate, obscuritate, 
contradicţie”.

Pe baza acestor prevederi, autorul unui studiu publicat în 1914, avocatul M.G. Savenko, a tras 
concluzia că aplicarea legilor locale ale Basarabiei înseamnă aplicarea Hexabiblului Armenopol, 
Manualului Donici şi a Hrisovului de Sobor din 1785, dar în caz de neclaritate, contradicţii să se 
apeleze la izvoarele romane ce au servit ca bază pentru acele legi locale, ele să fi e consultate  pentru 
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a clarifi ca şi a dezvolta  instituţiile dreptului civil local, iar în caz de insufi cienţă a acestora trebuiau 
aplicate legile Imperiului Rus. Insufi cienţa legii era considerată lacună, când nu exista o reglementare 
datorită faptului că la momentul întocmirii legilor locale nu exista obiectul reglementării, ca exemplu 
erau aduse legile ce reglementau transportul pe calea ferată [6], căci până la 1812 transportul pe căi 
ferate încă nu se practica nicăieri, nu numai în Basarabia.

Contradicţia dintre legile locale şi legile ruseşti nu era considerată un motiv justifi cat pentru a nu 
aplica legile locale. Senatul a explicat în decizia nr. 14 din 1881 că în Basarabia, conform art. 130, 
vol.II despre instituirea guberniei Basarabia legile generale ale Imperiului Rus se aplică doar în acele 
cazuri când legile locale sunt insufi ciente, dar nu pomeneşte de contradicţii în legile locale. 

În urma reformei judiciare din 1864, au fost puse în aplicare şi în Basarabia Regulamentele judi-
ciare. Conform art.9 al Regulamentului de procedură civilă în caz de neclaritate, contradicţii, caracter 
incomplet al legislaţiei instanţele erau obligate să-şi întemeieze deciziile pe sensul general  al legilor. 
Dar apărea întrebarea fi rească: sensul căror legi, a celor locale sau a celor ruse?  În deciziile Senatului 
din 1885 nr. 59, din 1886 nr.25 şi chiar în 1900 (decizia 72) încă se explica că este vorba de legile 
locale.  Instanţelor li se recomanda ca să interpreteze aceste legi conform originii lor istorice – prin 
confruntarea cu izvoarele din care au fost împrumutate (receptate).

M.G. Savenko considera că Basilicalele au fost aplicate în Moldova, fi indcă aceasta a fost parte a 
Imperiului Bizantin, opinie, sigur, eronată, dar care îşi avea suportul în atitudinea autorităţilor ţariste, 
căci şi Senatul în 1909 în decizia nr. 35 arăta că trebuie folosite preponderent Basilicalele în legătură 
cu faptul că Manualul Donici este doar un material ajutător pentru a aplica Basilicalele. În astfel de 
circumstanţe nu numai că se pierdea spiritul legilor locale, dar şi se promova şi o stare de stagnare 
arhaizantă în domeniul reglementărilor juridice aplicate românilor basarabeni. Un argument în plus 
pentru întemeierea acestei concluzii reprezintă faptul că Manualul Donici nu avea ca izvor doar Basi-
licalele, ci şi alte izvoare, inclusiv obiceiurile româneşti.

Altă difi cultate a apărut în legătură cu traducerea Hexabiblului Armenopol de către autorităţile 
ruse. Încă în 1822 funcţiile de apel ale Consiliului Suprem al Basarabiei pe dosarele civile i-au fost 
retrase şi transmise unui Comitet provizoriu, înfi inţat la Petersburg, căruia i se transmiteau cererile de 
apel prin intermediul Ministerului Afacerilor Interne, iar deciziile Comitetului, prin acelaşi Minister, 
erau înaintate împăratului pentru aprobare. Această situaţie temporară a încetat potrivit Decretului 
imperial din 3 august 1825, conform căruia hotărârile Curţii civile din Basarabia puteau fi  atacate cu 
apel în Departamentul doi al Senatului Imperiului Rus, iar Comitetul provizoriu a fost dizolvat. Sena-
tul trebuia să aplice legile locale în cazul examinării în ordine de apel a pricinilor civile basarabene. 
Curtea civilă era obligată să expedieze Senatului cererea de apel împreună cu materialele dosarului, 
traduse în limba rusă, anexând la ele şi extrase din legile locale aplicate în luarea hotărârii [7]. Această 
procedură era doar provizorie; ea decurgea anevoios, procesele se tergiversau, astfel încât Senatul a 
cerut să i se remită şi exemplare ale legilor locale în întregime. 

Consiliul Suprem al regiunii Basarabia a prezentat Senatului Sobornicescul Hrisov în traducere în 
limba rusă, dar Manualul Donici şi Hexabiblul Armenopol – în limba română, neexistând la acea dată 
în Basarabia traduceri în limba rusă. În cadrul procesului de traducere a Hexabiblului, s-a constatat că 
din Basarabia a fost trimis un exemplar al Hexabiblului în redacţia sec.XVIII, dar nu cel original din 
1345. Atunci Colegiul de Stat pentru afacerile externe s-a adresat bibliotecii imperiale ruse, care, la 
solicitare, a transmis textul Hexabiblului în redacţia din 1345. În 1831 decizia departamentului doi al 
Senatului (de competenţa căruia tinea examinarea apelurilor pe dosarele din Basarabia) se explica că 
se traduce din textul în greaca nouă (sec. XVIII), dar cu corectări după textul grec vechi (sec. XIV). 
Decizia respectivă a fost revizuită pe parcurs, astfel încât după traducere în instanţele judecătoreşti 
din Basarabia şi în Senatul Imperiului Rus a fost trimis textul Hexabiblului în ediţia Senatului din 
1834, care reprezenta traducerea din greaca veche. Autorul M. G.Savenko considera că această deci-
zie a organului judecătoresc era adresată instanţelor de atunci şi nu era obligatorie pentru instanţele 
organizate în baza reformei din 1864. Senatul, întemeind decizia sa pe regula că orice lege trebuie să 
se aplice în forma originală, a ajuns la concluzia că este obligatoriu textul în greaca veche. În opinia 
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senatorilor, un motiv suplimentar reprezenta şi faptul că aproape 40 de ani a fost folosit textul vechi, 
ceea ce a dus la formarea unei practici. În 1909 în decizia nr. 35 Senatul a explicat că, atunci când 
sensul legii nu-i clar, urmează ca instanţele  să se ghideze după sensul  originalului.

Deci, problema complexă a recepţiei dreptului bizantin în Moldova medievală, a originalităţii 
acesteia, era privită foarte simplist, doar în legătură cu modernizarea limbii, fără a se ţine cont de 
modernizarea vieţii sociale şi a raporturilor juridice respective. În ceea ce priveşte corelaţia pravilă – 
obicei, originalitatea recepţiei romano-bizantine în Principatele Române este semnifi cativ enunţată în 
anaforaua din 31 octombrie 1819 a boierilor din Moldova, în care se afi rma necesitatea de a ţine cont 
de existenţa obiceiului, arătând că puterea obiceiului prevalează, el poate întări sau oborî (abroga) 
pravilele nepotrivite „cu stările unui neam”.

Difi cultăţile practicii judiciare se multiplicau şi în legătură cu faptul că legile locale nu au fost 
sistematizate, deşi o comisie de sistematizare a fost numită încă din 1817, iar apoi prin eforturile 
preşedintelui acesteia – Petru Manega, doctor în drept la Sorbona, Paris  – a fost defi nitivat un pro-
iect (1822) şi al doilea prioect (1825) de Cod civil, a cărui denumire, fi indcă era redactat în limba 
franceză, era Projet de Code civil pour la Bessarabie. Aceste proiecte nu au fost aprobate de ţar sub 
diverse pretext [8].

Tendinţa de a marginaliza acţiunea legilor locale şi a introduce legile Imperiului Rus în Basarabia 
poate fi  urmărită foarte clar prin intermediul deciziilor Senatului, astfel, în decizia nr.72 din 1900 a 
Senatului, se menţiona că  legile locale continuă să se aplice în Basarabia, dar în decizia nr.9 din 1902 
Senatul concluziona că legile civile  ruseşti din vol.X al Codului general de legi al Imperiului Rus se 
aplică doar în caz de insufi cienţă a legilor locale, iar în caz de neclaritate, caracter incomplet, contra-
dicţii se procedează în temeiul art. 9 al Regulamentului de procedură civilă, conform căruia instanţa 
trebuie să-şi întemeieze decizia pe sensul general al legilor, şi anume, al legilor locale. Insufi cienţa era 
interpretată de Senat în 1876 în decizia nr.444 ca lipsa totală de reglementare a chestiunii în litigiu, 
iar în decizia nr.74 din 1910 Senatul atenţiona instanţele că se poate apela şi la izvoarele legislaţiei 
greco-romane, pe care se întemeiază legile locale. Un şir de decizii ale Senatului –  nr.273 din 1871, 
nr.500 din 1876, nr.129 din 1885 [9],  reconfi rmau că în Basarabia se aplică legile locale, iar în caz de 
insufi cienţă – legile Imperiului Rus.

Tratatul de pace de la Bucureşti a marcat, în mod tragic, destinul populaţiei româneşti din Basa-
rabia care a fost supusă unei deznaţionalizări masive. Tendinţa populaţiei româneşti de a se folosi de 
vechile obiceiuri şi legi, tendinţă iniţial acceptată de ţarism, a reprezentat un obstacol natural de ordin 
juridic în calea procesului de deznaţionalizare. Dar promisiunile ţariste despre posibilitatea aplicării 
legilor locale basarabenilor urmăreau în general scopuri propagandistice, ceea ce s-a demonstrat în 
mod categoric după aproximativ două decenii de la anexare, când ţarul a semnat Regulamentul din 
29 februarie 1828, ce prevedea suprimarea particularităţilor administrative, limba rusă devenea unica 
limbă ofi cială a autorităţilor, iar românlor de la sudul Basarabiei li se refuza dreptul de a se folosi de 
legile locale. 

Modalitatea de aplicare a legilor locale a avut ca rezultat crearea unei jurisprudenţe extrem de con-
fuze, fapt datorat unor difi cultăţi de ordin obiectiv, dar şi subiectiv.  Printre cele de ordin obiectiv se 
pot enumera: insufi cienţa de cadre califi cate atât în Basarabia, cât şi în Imperiul Rus, lipsa de arhive 
judiciare anterioare anului 1812. Printre cele subiective – ruperea legăturilor dintre autorităţile din 
Principatul Moldovei şi cele din Basarabia, dorinţa ţarismului de a simplifi ca şi uniformiza normele 
legilor locale şi de a introduce spiritul legilor ruse, neîncrederea, ignorarea şi subaprecierea tradiţi-
ilor juridice româneşti, de care erau ataşaţi românii basarabeni înainte de anexare la Imperiul Rus.

Acţiunile autorităţilor  ţariste, în primul rând, ale Senatului Imperiului Rus, ilustrează în mod clar 
ideea că populaţiei româneşti din Basarabia i s-au impus forme şi mecanisme străine de spiritul naţio-
nal, dar acestora populaţia a încercat să opună rezistenţă şi parţial, cu mari eforturi, a reuşit prin faptul 
că funcţionarii şi organele imperial, au fost puse în imposibilitatea de a  abroga defi nitiv legile locale. 
Guvernanţii Imperiului Rus erau preocupaţi doar de interesele imperial, şi nu de cele ale populaţiei 
basarabene, o dovadă în plus fi ind neaprobarea proiectelelor de Cod civil pentru Basarabia.                                                   
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ASPECTE TEORETICO-PRACTICE ALE TAXELOR LOCALE 
ÎN REPUBLICA MOLDOVA

Vlad VLAICU, Vlad VLAICU, 
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Sistemul taxelor locale, al taxelor ce formează bugetele unităţilor administrativ-teritoriale în 
Republica Moldova este format din: impozitul pe bunurile imobiliare; taxele pentru folosirea re-
surselor naturale;  taxa pentru amenajarea teritoriului; taxa de organizare a licitaţiilor şi loteriilor pe 
teritoriul unităţii administrativ-teritoriale; taxa de plasare a publicităţii; taxa de aplicare a simbolicii 
locale; taxa pentru unităţile comerciale şi/sau de prestări servicii de deservire socială; taxa de piaţă; 
taxa pentru cazare; taxa balneară; taxa pentru prestarea serviciilor de transport auto de călători pe teri-
toriul municipiilor, oraşelor şi satelor; taxa pentru parcare; taxa de la posesorii unităţilor de transport; 
taxa pentru parcaj; taxa pentru unităţile stradale de comerţ şi/sau de prestare a serviciilor; taxa pentru 
evacuarea deşeurilor şi taxa pentru dispozitivele publicitare.

Impozitul pe bunurile imobiliare – este o plată obligatorie, în formă pecuniară achitată în bugetul 
local de către persoanele fi zice sau juridice care au în proprietate sau în posesie bunuri imobiliare, şi 
anume: terenuri, clădiri, construcţii, apartamente, case etc.

Subiectii impunerii în conformitate cu art. 277 al Codului Fiscal sunt persoanele fi zice şi persoa-
nele juridice care au în proprietate sau posesie bunuri imobiliare.

Obiect al impunerii sunt bunurile imobiliare menţionate anterior, inclusiv terenurile, indifi rent 
de locaţia şi destinaţia acestora precum şi acele bunuri care se afl ă în construcţie mai mult de 50%, 
rămase nefi nisate timp de 3 ani după începutul lucrărilor de construcţie [1].

 Cotele concrete ale impozitului pe bunurile imobiliare într-o unitate administrativ-teritorială con-
cretă sunt adoptate anual prin decizia Administraţiei publice locale. APL stabileşte cotele în confor-
mitate cu art. 280 al Codului fi scal, şi anume, pentru bunurile imobiliare cu destinaţie locativă, cota 
stabilită trebuie să fi e între 0,05% şi 0,3% din valoarea bunurilor imobiliare. 

Responsabil de calcularea impozitului pe bunurile imobiliare este în cazul persoanei fi zice Organul 
Fiscal, care calculează suma impozitului şi trimite contribuabilului avizul de plată; în cazul persoanei 
juridice, responsabilă de calcularea impozitului este însăşi persoana juridică care trebuie să-l calcule-
ze şi să-l vireze în contul bugetului de stat.

Impozitul dat este achitat de subiecţii impunerii în rate egale până la 15 august şi 15 octombrie, 
însă acei contribuabili ce vor achita impozitul până la 30 iunie, vor avea o reducere de 15% din suma 
acestuia [2].

Evaluarea bunurilor imobiliare în scopul impozitării o face Organul Cadastral care, odată la 3 ani, 
reevaluează bunurile imobile.

Sunt scutiţi total de plata impozitului pe bunurile imobiliare, în conformitate cu art. 283 al Codului 
fi scal, autorităţile publice fi nanţate din buget, societatea orbilor, surzilor, invalizilor, instituţiile peni-
tenciare, organizaţiile religioase, misiunile diplomatice etc. De asemenea, au scutiri parţiale la achi-
tarea impozitului pe bunurile imobiliare în conformitate cu anexa la titlul VI al Codului fi scal per-
soanele invalide, familiile celor decedaţi în război, celor care au participat la lichidarea avariei de la 
Cernobâl, în dependenţă de preţul imobilului şi amplasarea acestuia etc.

Taxele pentru folosirea resurselor naturale – sunt achitate de persoanele fi zice, înregistrate în 
calitate de întreprinzători sau persoanele juridice care folosesc resursele naturale, şi anume: extrag 
apa, efectuează exploarări geologice, prospecţiuni geologice, extrag minereuri utile, folosesc spaţiul 
subteran în scopul construcţiilor obiectivelor subterane etc.

Sistemul taxelor pentru folosirea resurselor naturale în Republica Moldova este alcătuit din urmă-
toarele taxe:
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Taxa pentru apă este achitată de persoanele juridice şi fi zice, înregistrate în calitate de între-
prinzători, care extrag apă din fondul apelor sau utilizează apa la hidrocentrale. Aceştia calculează 
taxa pentru apă de sine stătător şi o virează în bugetul local. Cota acestei taxe constituie 30 de bani 
pentru 1 m³ de apă extrasă din fondul apelor, 16 lei pentru 1 m³ pentru cei ce o îmbuteliază şi 16 
bani pentru fi ecare 10 m³ de apă folosită de către hidrocentrale. Taxa nu este achitată pentru apa 
extrasă din subsol concomitent cu minereurile utile sau extrasă pentru prevenirea acţiunii dăună-
toare a acestor ape; apa extrasă şi livrată populaţiei, autorităţilor publice şi instituţiilor fi nanţate 
de la bugetele de toate nivelurile; apa extrasă pentru stingerea incendiilor sau livrată pentru aceste 
scopuri; apa extrasă de întreprinderile societăţilor orbilor, surzilor, invalizilor şi instituţiile medico-
sanitare publice sau livrată acestora; apa extrasă de întreprinderile din cadrul sistemului penitenciar 
sau livrată acestora [3].

Taxa pentru efectuarea prospecţiunilor geologice este achitată de către persoanele fi zice sau juri-
dice, care efectuează cercetări, pe teren şi în laborator, pentru a descoperi şi a localiza zăcămintele de 
minerale utile dintr-o regiune, şi nu sunt fi nanţate din buget. Aceştia calculează taxa de sine stătător, 
din valoarea contractuală a lucrărilor, şi o virează pe contul bugetului unităţii administrativ-teritoriale 
până la începerea lucrărilor de prospecţiuni geologice [4]. Cota constituie 2% din suma contractului 
de efectuare a prospecţiunilor geologice.

Taxa pentru efectuarea explorărilor geologice este achitată de către persoanele fi zice sau juridi-
ce, care fac cercetări geologice şi geofi zice pentru a afl a adâncimea zăcămintelor minerale, preciza, 
structura acestora, cantitatea, calitatea lor etc., cu excepţia instituţiilor fi nanţate din buget. Taxa este 
calculată de către plătitor de sine stătător, din valoarea contractuală a lucrărilor şi achitată integral 
la bugetul unităţii administrativ-teritoriale până la începerea lucrărilor de explorări geologice. Cota 
taxei pentru efectuarea explorărilor geologice se stabileşte în mărime de 5% din valoarea contractuală 
(de deviz) a lucrărilor [5].

Taxa pentru extragerea mineralelor utile este achitată de către persoanele juridice şi fi zice, indi-
ferent de tipul de proprietate şi forma juridică de organizare, înregistrate în calitate de întreprinzător, 
care efectuează extragerea mineralelor utile, şi anume, a nisipului, argilei, ghipsului, petrolului, gazu-
lui, calcarului etc. Taxa este calculată de sine stătător de plătitor, din costul mineralelor utile extrase 
şi este achitată la bugetul unităţii administrativ-teritoriale pentru fi ecare trimestru separat. Cotele sunt 
prevăzute în anexa nr.2 a Codului fi scal şi constituie de ex.: 20% pentru petrol şi gaz, 10% pentru 
ghips şi gresie, 7% pentru piatră, nisip, argilă, calcar etc. Nu achită această taxă întreprinderile din 
sistemul penitenciar [6].

Taxa pentru folosirea spaţiilor subterane în scopul construcţiilor obiectivelor subterane este 
achitată de către persoanele juridice şi fi zice, indiferent de tipul de proprietate şi forma juridică de or-
ganizare, înregistrate în calitate de întreprinzător, care folosesc spaţiile subterane în scopul construc-
ţiei obiectivelor subterane, altele decât cele destinate extracţiei mineralelor utile. Taxa este calculată 
de către plătitor de sine stătător, din valoarea contractuală a lucrărilor de construcţie a obiectivului şi 
achitată integral la bugetul unităţii administrativ-teritoriale până la începerea lucrărilor de construcţie. 
Cota taxei constituie 3% din valoarea contractuală a lucrărilor de construcţie a obiectivului. Se scu-
tesc de taxă întreprinderile din cadrul sistemului penitenciar şi întreprinderile ce reprezintă o valoare 
ştiinţifi că, culturală şi educaţională deosebită [7].

Taxa pentru exploatarea construcţiilor subterane în scopul desfăşurării activităţii de întreprin-
zător – este achitată de către persoanele juridice şi fi zice, indiferent de tipul de proprietate şi forma 
juridică de organizare, înregistrate în calitate de întreprinzător, care au în proprietate sau posesie 
construcţii subterane altele decât cele destinate extracţiei mineralelor utile. Taxa este calculată de 
sine stătător de către contribuabil, din valoarea de bilanţ a construcţiilor şi achitată la bugetul unităţii 
administrativ-teritoriale pentru fi ecare trimestru separat, pe parcursul întregii perioade de exploatare 
a construcţiilor. Cota taxei constituie 0,2% din valoarea de bilanţ a construcţiei subterane. Se scutesc 
de taxă întreprinderile din cadrul sistemului penitenciar şi întreprinderile ce reprezintă o valoare şti-
inţifi că, culturală şi educaţională deosebită [8].
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Taxa pentru lemnul eliberat pe picior este achitată de către benefi ciarii forestieri persoane juridi-
ce şi fi zice, indiferent de tipul de proprietate şi forma juridică de organizare. Obiect al impunerii este 
volumul lemnului eliberat pe picior la tăierile din pădurile fondului forestier şi din vegetaţia forestieră 
din afara acestuia. Cotele taxei se stabilesc în funcţie de specia forestieră, grupa materialului lemnos 
şi destinaţia lemnului eliberat pe picior, potrivit anexei nr.3 la titlul VIII Cod fi scal şi constituie de ex.: 
25 lei m3 de lemn mare de salcâm special; 16 lei m3 pin; 14 lei m3 molid etc. [9].

Taxa pentru lemnul eliberat pe picior nu se aplică în cazul în care acesta a fost recoltat de către 
întreprinderile silvice la efectuarea tăierilor de reconstrucţie ecologică, a celor de conservare şi a celor 
de produse secundare, la efectuarea amenajamentului silvic, a lucrărilor de cercetare şi de proiectare 
pentru necesităţile gospodăriei silvice, de lichidare a efectelor calamităţilor naturale, precum şi a altor 
lucrări silvice legate de îngrijirea pădurilor etc. [10].

Taxele locale – sunt acele taxe specifi cate la cap.VII al Codului fi scal care, pe lângă impozitul pe 
bunurile imobiliare, taxele pentru folosirea resurselor naturale, formează bugetele locale.

Reglementarea normativă a taxelor locale este Legea privind fi nanţele publice locale [11]; 
Hotărârea Guvernului cu privire la activitatea serviciului de colectare a impozitelor şi taxelor locale 
din cadrul primăriei [12]; Instrucţiunea Ministerului Finanţelor privind modul de percepere de la po-
pulaţie şi transferare în buget a impozitelor şi taxelor locale de către primării [13].

Instituirea taxelor locale şi cotelor concrete ale acestora este de competenţa consiliilor locale. 
Acestea nu pot aplica alte taxe decât cele prevăzute de Codul fi scal. La aplicarea acestora, autorita-
tea locală trebuie să ia în consideraţie necesităţile unităţii administrativ-teritoriale, precum şi cotele 
maxime ale acestora [14]. Pe parcursul efectuării studiului, am analizat taxele locale aplicate în anul 
2011 pe teritoriul mai multor unităţi administrativ-teritoriale, deciziile pe anul 2012 în majoritatea 
localităţilor nu erau adoptate.

Sistemul taxelor locale în Republica Moldova este alcătuit din următoarele taxe:
a) taxa pentru amenajarea teritoriului;
b) taxa de organizare a licitaţiilor şi loteriilor pe teritoriul unităţii administrativ-teritoriale;
c) taxa de plasare (amplasare) a publicităţii (reclamei);
d) taxa de aplicare a simbolicii locale;
e) taxa pentru unităţile comerciale şi/sau de prestări servicii de deservire socială;
f) taxa de piaţă;
g) taxa pentru cazare;
h) taxa balneară;
i) taxa pentru prestarea serviciilor de transport auto de călători pe teritoriul municipiilor, oraşelor 

şi satelor (comunelor); 
j) taxa pentru parcare;
k) taxa de la posesorii de câini;
l) taxa de la posesorii unităţilor de transport;
m) taxa pentru parcaj;
n) taxa pentru unităţile stradale de comerţ şi/sau de prestare a serviciilor;
o) taxa pentru evacuarea deşeurilor;
p) taxa pentru dispozitivele publicitare.
Se scutesc de plata taxelor locale:
a) tuturor taxelor locale 

–  autorităţile publice şi instituţiile fi nanţate de la bugetele de toate nivelurile;
–  misiunile diplomatice, organizaţiile internaţionale, în conformitate cu tratatele internaţiona-

le la care  Republica Moldova este parte;
–  Banca Naţională a Moldovei; 

b) taxei de organizare a licitaţiilor şi loteriilor pe teritoriul unităţii administrativ-teritoriale – 
organizatorii licitaţiilor desfăşurate în scopul achitării datoriilor la buget, vânzării patrimoniului de 
stat şi patrimoniului unităţilor administrativ-teritoriale;
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c) taxei de plasare (amplasare) a publicităţii (reclamei) – producătorii şi difuzorii de publicitate 
socială şi de publicitate plasată pe trimiterile poştale;

d) taxei pentru amenajarea teritoriului – fondatorii gospodăriilor ţărăneşti (de fermier) care au 
atins vârsta de pensionare;

e) taxei pentru unităţile comerciale şi/sau de prestări servicii de deservire socială – persoanele 
care practică activităţi de pompe funebre şi acordă servicii similare, inclusiv care confecţionează si-
crie, coroane, fl ori false, ghirlande [15]. 

Taxa pentru amenajarea teritoriului – este acea plată în bugetul local achitată de persoanele 
juridice sau fi zice, înregistrate în calitate de întreprinzător, care dispun de bază impozabilă (salariaţi, 
fondatori), pentru amenajarea localităţii. Această taxă este achitată în funcţie de numărul salariaţilor 
şi fondatorilor până la ultima zi a lunii următoare trimestrului gestionat [16].

Cota concretă a taxei pentru amenajarea teritoriului este stabilită prin deciziile consiliilor loca-
le. De ex., în Chişinău, Cantemir, Orhei, Edineţ, Cahul, Briceni, Nisporeni, Basarabeasca, Leova, 
Criuleni, Cimişlia etc. cota este de 80 de lei; în Bălţi, Teleneşti, Şoldăneşti – 60 de lei. Gospodăriile 
ţărăneşti în unele unităţi administrativ-teritoriale au un şir de facilităţi ca, de exemplu, în Ialoveni – 40 
de lei; Teleneşti – 1 cotă – 20 de lei; 0,5 cote – 10 lei; până la 0,5 cote – 5 lei, iar la Edineţ gospodăriile 
ţărăneşti în general sunt scutite de taxa pentru amenajarea teritoriului.

Taxa pentru organizarea licitaţiilor, loteriilor este achitată de persoanele juridice sau fi zice înre-
gistrate în calitate de întreprinzător-organizator al licitaţiilor şi loteriilor din valoarea bunurilor decla-
rate la licitaţie sau biletele de loterie emise. Baza impozabilă a acestei taxe o constituie veniturile din 
vânzarea bunurilor declarate la licitaţie sau biletele de loterie [17].

Cota, de asemenea, este stabilită prin deciziile Consiliilor locale şi constituie 0,1% în Chişinău, 
Ialoveni, Cantemir, Soroca, Hânceşti, Cimişlia, Criuleni, Şoldăneşti, Basarabeasca, Nisporeni, 
Briceni, Cahul, Orhei, Teleneşti etc.

Taxa pentru amplasarea publicităţii – este acea plată achitată de persoanele juridice sau per-
soanele fi zice înregistrate în calitate de întreprinzător care plasează şi/sau difuzează informaţii pu-
blicitare (cu excepţia publicităţii exterioare) prin intermediul mijloacelor cinematografi ce, reţelelor 
telefonice, telegrafi ce, telex, mijloacelor de transport, altor mijloace (cu excepţia TV, internetului, 
radioului, presei periodice, tipăriturilor). Obiectul impozabil constituie serviciile de plasare şi/sau 
difuzare a anunţurilor publicitare prin intermediul serviciilor cinematografi ce, video, prin reţelele 
telefonice, telegrafi ce, telex, prin mijloacele de transport, prin alte mijloace cu excepţia TV, interne-
tului, radioului, presei periodice, tipăriturilor), precum şi afi şele, pancartele, panourile şi alte mijloace 
tehnice prin intermediul cărora se amplasează publicitatea exterioară. Baza impozabilă o constituie 
veniturile din vânzări ale serviciilor de plasare sau difuzare a publicităţii prin intermediul mijloacelor 
specifi cate [18].

Cota, de asemenea, este stabilită prin deciziile Consiliilor locale şi constituie 5% la Chişinău, 
Soroca, Cantemir, Hânceşti, Cimişlia, Nisporeni, Basarabeasca, Leova, Şoldăneşti, Edineţ etc.

Taxa pentru folosirea simbolicii locale – este acea taxă achitată de persoanele juridice sau fi zice, 
înregistrate în calitate de întreprinzător, care aplică simbolica locală pe produsele fabricate. Obiectul 
impunerii cu taxa dată sunt produsele fabricate cărora li se aplică simbolica locală. Baza impozabilă 
este venitul din vânzări a produselor fabricate cărora li se aplică simbolica locală [19].

Cota, de asemenea, este stabilită prin deciziile Consiliilor locale şi constituie 0,1% în Chişinău, 
Bălţi, Edineţ, Orhei, Ialoveni, Cahul, Basarabeasca, Soroca, Cantemir, Hânceşti, Cimişlia etc. Taxa 
pentru folosirea simboicii locale se poate aplica şi către un agent economic concret ca, de ex., la 
Nisporeni: pentru SRL Nis Struguraş, SRL Pascua – pentru alţi agenţi economici nu e prevăzută taxa.

Taxa pentru unităţile comerciale – este acea taxă achitată de persoanele juridice sau fi zice, în-
registrate în calitate de întreprinzător, care dispun de unităţi comerciale şi/sau de prestări servicii de 
deservire socială. Obiectul impunerii sunt unităţile de comerţ şi/sau de prestări servicii de deservire 
socială. Baza impozabilă este suprafaţa ocupată de unităţile de comerţ şi/sau de prestări servicii de 
deservire socială, amplasarea lor, tipul mărfurilor desfăcute şi serviciilor prestate [20].
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Cota, de asemenea, este stabilită prin deciziile Consiliilor locale şi constituie, de ex., în municipiul 
Bălţi selectiv:

I. Magazine cu asortiment universal de mărfuri: 
1. Centru comercial, magazin universal, hipermagazin, supermagazin – 10.800 lei. 

II. Magazine specializate, inclusiv cu sortiment combinat de mărfuri:
1. Magazine cu suprafaţa până la 25 m – 2.550 lei 

 mai mare de 25 şi până la 50 m2 – 1.080 lei; 
 mai mare de 50 şi până la 100 m2 – 1.600 lei; 
 mai mare de 100 şi până la 200 m2 – 3.100 lei;
 mai mare de 200 şi până la 300 m2 – 4.700 lei;
 mai mare de 300 m2 – 6.300 lei. 

2. Depozit angro şi depozite cu suprafaţa până la 100 m2 – 6.100 lei 
 mai mare de 100 şi până la 300 m2 – 8.100 lei;
 mai mare de 300 m2 – 10.800 lei. 

III. Diverse unităţi comerciale cu amănuntul:
1. Staţiile de alimentare cu petrol şi/sau gaz – 10.800 lei 
2. Farmaciile – 7.200 lei 
3. Pieţele (inclusiv hala):

 pieţele cu suprafaţa până la 0,05 ha – 3.600 lei; 
 mai mare de 0,05 ha până la 1,0 ha – 10.800 lei; 
 mai mare de 1,0 ha – 10.800 lei. 

IV. Unităţi ale comerţului ambulant:
1. Chioşcuri – 360 lei. 

V. Unităţile de prestate a serviciilor sociale:
1. Spălătoriile – 1.080 lei; 
2. Curăţătoriile şi vopsiri chimice – 1.080 lei.

VI. Obiectele, a căror activitate este legată cu jocurile de noroc şi jocurile pe bani:
1. Cazinou – 45.000 lei; 

VII. Obiectele, de intreţinere şi repararea autovechiculelor:
1. Centrele şi staţiile de întreţinere şi repararea autovechiculelor – 10.800 lei; 
2. Puncte de vulcanizare – 1.800 lei.
Taxa de piaţă – este acea taxă achitată de persoanele juridice sau fi zice, înregistrate în calitate de 

întreprinzător-administrator al pieţei, din venitul de la vânzări al serviciilor de piaţă prestate de ad-
ministratorul pieţei la acordarea de locuri pentru comerţ. Obiectul impozabil sunt serviciile de piaţă 
prestate de administratorul pieţei la acordarea de locuri pentru comerţ [21].

Cota, de asemenea, este stabilită prin deciziile Consiliilor locale şi constituie, de ex., în Chişinău, 
Cahul, Criuleni, Orhei, Edineţ, Teleneşti, Şoldăneşti, Briceni, Leova, Cimişlia, Hânceşti, Cantemir, 
Soroca, Bălţi etc. – 20%, la Ialoveni – 10%. 

Taxa pentru cazare – este acea taxă achitată de persoanele juridice sau fi zice, înregistrate în cali-
tate de întreprinzător, care prestează servicii de cazare din venitul de la vânzări al serviciilor prestate 
de structurile cu funcţii de cazare. Obiectul impozabil sunt serviciile prestate de structurile cu funcţii 
de cazare [22].

Cota, de asemenea, este stabilită prin deciziile Consiliilor locale şi constituie, de ex., în Chişinău, 
Nisporeni, Soroca, Cantemir, Hânceşti, Cimişlia, Leova, Criuleni, Cahul, Briceni, Edineţ, Orhei – 
5%, la Bălţi – 1,5%.

Taxa balneară – este taxa achitată de persoanele juridice sau fi zice, înregistrate în calitate de 
întreprinzător, care prestează servicii de odihnă şi tratament din venitul de la vânzări al biletelor de 
odihnă şi tratament. Obiectul impozabil sunt biletele de odihnă şi tratament [23]. 
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Cota, de asemenea, este stabilită prin deciziile Consiliilor locale şi constituie, de ex., la Edineţ, 
Cahul – 1%.

Taxa pentru prestarea serviciilor de transport auto – este taxa achitată de persoanele juridice sau 
fi zice, înregistrate în calitate de întreprinzător, care prestează servicii de transport auto de călători pe 
teritoriul municipiilor, oraşelor şi satelor (comunelor), în dependenţă de numărul de locuri în unitatea 
de transport. Obiectul impozabil îl constituie unitatea de transport, în funcţie de numărul de locuri [24]. 

Cota, de asemenea, este stabilită prin deciziile Consiliilor locale şi constituie, de ex., în Orhei, 
lunar 250 lei pentru fi ecare autoturism cu capacitate de până la 8 locuri inclusiv; 550 lei pentru fi ecare 
autovehicul (microbuz) cu capacitatea de la 9 până la 16 locuri inclusiv; 650 lei pentru fi ecare autobuz 
cu capacitatea de la 17 până la 24 de locuri inclusiv; şi 800 lei pentru fi ecare autobuz cu capacitatea 
de la 25-35 de locuri inclusiv. 

Taxa de parcare – este acea taxă achitată de către persoanele juridice sau fi zice, înregistrate în cali-
tate de întreprinzător, care prestează servicii de parcare şi se achită în dependenţă de suprafaţa parcării. 
Obiectul impozabil este însăşi parcarea. Baza impozabilă este suprafaţa parcării calculată în m2 [25]. 

Cota, de asemenea, este stabilită prin deciziile Consiliilor locale şi constituie, de ex., în Chişinău, 
Cahul, Bălţi, Orhei, Briceni, Leova, Cimişlia, Hânceşti, Cantemir, Ialoveni – 6 lei per m2; la Nisporeni, 
Soroca – 4 lei per m2; la Teleneşti – 2 lei per m2.

Taxa de la posesorii unităţilor de transport – este acea taxă achitată de persoanele juridice sau 
fi zice posesoare de unităţi de transport înmatriculate în autoritatea publică locală respectivă, în de-
pendenţă de capacitatea cilindrică a motorului, masa totală, numărul de unităţi de transport afl ate în 
posesie, sarcina masică pe osie a unităţii de transport afl ate în posesie pe parcursul unui an [26].

Taxa pentru parcaj – este taxa achitată de persoanele juridice sau fi zice posesoare de autovehicu-
le, care utilizează parcajul, adică locul de parcaj special amenajat, utilizat pentru staţionarea unităţii 
de transport pe un anumit termen [27].

Taxa pentru unităţile stradale de comerţ şi/sau de prestare a serviciilor – este acea taxă achitată 
de persoanele juridice sau fi zice, care dispun de unităţi stradale pentru comercializarea produselor şi/
sau prestarea serviciilor, şi anume: chioşcurile, gheretele, frigiderele, tonetele, tarabele, unităţile de 
transport specializate şi altele, amplasate în afara pieţelor autorizate [28].

Taxa pentru unităţile stradale de comerţ şi/sau de prestare a serviciilor este achitată trimestrial, 
până în ultima zi a lunii imediat următoare trimestrului gestionar, în dependenţă de suprafaţa ocupată 
de unităţile stradale de comerţ şi/sau de prestare a serviciilor, amplasarea lor, tipul produselor comer-
cializate şi/sau serviciilor prestate [29].

Taxa pentru evacuarea deşeurilorilor este achitată de persoanele fi zice, înscrise la adresa de-
clarată ca domiciliu. Această taxă se achită lunar până în ultima zi a lunii imediat următoare lunii 
gestionare, în dependenţă de numărul de persoane fi zice înscrise la adresa declarată ca domiciliu [30].

Taxa pentru dispozitivele publicitare este achitată de persoanele juridice sau persoanele fi zice, 
înregistrate în calitate de întreprinzător care sunt proprietari de afi şe, pancarte, panouri şi alte mijloa-
ce tehnice pentru amplasarea publicităţii exterioare. Ea este achitată trimestrial, până în ultima zi a 
lunii imediat următoare trimestrului gestionar, în dependenţă de suprafaţa feţei (feţelor) dispozitivului 
publicitar [31].
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SumarSumar

În realitate, toate organizaţiile sunt intr-o constantă competiţie, care infl uenţează managementul 
şi modul lor de organizare, toate cu dorinţe de progres, însă puţine care reuşesc sa obţină benefi cii în 
actuala economie globală, care are o structură atât de largă. În orice caz, activitatea, într-un mediu 
competitiv, cel puţin o organizaţie este plasată într-un context avantajos, cu alte cuvinte, organizaţia 
conduce o competiţie avantajoasă. O explicaţie simplistă despre obţinerea avantajelor competitive 
constă în aplicarea unor strategii care crează valori, pe care alte companii să nu le poată plagia 
(în acelaşi timp), în aşa fel încât să nu se producă valori competitive similare. 

Strategiile internaţionale prezentate şi susţinute de corpurile fi nanciare şi economice, promoteri 
ai globalizării, sunt cei care în general deţin leadershipul în economia lumii, trebuiesc analizate în 
permanentă interlaţionarea (în concordanţă sau discordanţă) cu strategiile naţionale, care sunt pe 
primul loc, bazate pe efortul lor constant, direcţionate pe obiectivele importante ale ţării (), cu scopul 
de a satisface interesele generale ale  comunităşii internaţionale.

Heterodox-ii minţile liberale, se focuseaza pe propriul progres, si susţin strategii nonconvenţi-
onale; ei susţin că independenţa politicii ar trebui să fi e în strânsă relaţie cu economia, şi cu inde-
pendenţa acesteia – de la deciziile luate din interiorul ţării, susţinute pană înafara graniţelor, prin 
corburile internaţionale, şi asta a cauzat atenţia asupra oferirii de prioritate la aspectul structural 
de dezvoltare.

AbstractAbstract

In reality, all organizations are in a constant competition, who infl uences their management and 
organizational behavior, all triying, but few managed to achieve a competitive advantage in the cur-
rent globalized economy wide structure. Whatever the activity, in a competitive environment, at least 
one organization at a time is placed in an advantageous context, in other words, the organization 
conducted a competitive advantage. The simplistic explanation about achieving competitive advan-
tage consists in applying a strategy that creates value, which the other companies (at that time) can 
not copy, in order to produce themselves a similar competitive advantage.

International strategies presented and supported by international fi nancial and economic bo-
dies, promoters of globalization, which is the general guidance and leadership of the economy in 
the world, must be seen and analyzed in permanent interrelation (concordant or discordant) with 
national strategies, which takes a place and a primary role, based on their sustained effort, directed 
towards the achievement of the country’s major objectives (precises, individuals), in agreement with 
satisfying the general interests of the international community.

The heterodox liberal thinkers focused on the own development effort, in support of unconventi-
onal strategies; they argue that political independence should be strengthened by the economy, and 
the economic independence - by the internal decisions of those countries, supported from outside, 
through international bodies, and this has caused that the attention to be focused on giving priority 
to structural aspects of development.
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IntroducereIntroducere

Cuvântul strategie sintetizează capacitatea sau arta de a conduce (iniţial un război). Spunem acest 
lucru deoarece, în limba greacă, strategos semnifi că ,,nume de comandă”, mai târziu     dându-i-se 
sensul sub care îl cunoaştem astăzi: ,,artă a generalului”. H. Mintzberg sublinia că strategie înseam-
nă ,,un curs prestabilit de acţiune, în vederea soluţionării unei situaţii”. Iar concepţia românească în 
domeniu vede în strategie – obiectivele majore ale fi rmei pe termen lung, folosind resursele alocate, 
în scopul obţinerii avantajului competitiv (subl.), în conformitate cu programul organizaţiei [1,2,3,].

După Webster New Collegiate Dictionary, strategia este defi nită ca fi ind arta şi ştiinţa folosirii 
forţelor existente (sociale, politice, economice, psihologice, militare) ale unui grup (naţiune, comu-
nitate de naţiuni, armată) pentru a construi suportul maxim de adaptare a politicilor de pace sau de 
război. Schimbările produse de organizaţie în mediul ambiant intern, sau chiar extern, pot fi  graduale 
sau deosebite, dramatice chiar, datorită dezvoltării continue sau prin salturi ale organizaţiei. De exem-
plu, dezvoltarea unei organizaţii prin creşterea nomenclatorului de produse şi servicii oferite se face 
printr-un proces evolutiv de creştere graduală. Foarte important de surprins echilibrul dinamic între 
organizaţie şi mediul ambiant, deoarece el dă sau trebuie să dea substanţă acţiunii efi cienţei ecologi-
ce, ce de altfel este neglijată sau puţin luată în calcul de marile societăţi transnaţionale. În realitate, 
organizaţiile se afl ă, toate, într-o permanentă competiţie, ce le infl uenţează atât managementul, cât 
şi comportamentul organizaţional, toate încercând, dar puţine reuşind, să realizeze un avantaj com-
petitiv în actuala economie de largă structură globalizată. Indiferent de domeniul de activitate, într-
un climat concurenţial cel puţin una dintre organizaţii se plasează la un moment dat într-un context 
avantajos sau, altfel spus, organizaţia respectivă a realizat un avantaj competitiv. Explicaţia dată, de o 
natură oarecum simplistă privind realizarea avantajului competitiv, este tocmai aplicarea unei strate-
gii creatoare de valoare şi pe care celelalte companii (la respectivul moment) nu o pot copia pentru 
a obţine şi ele, la rândul lor, un avantaj competitiv asemănător.

Avantajul competitiv dobândit nu este durabil în timp, reacţia celorlalţi competitori fi ind de a 
copia (de a-şi apropria) strategia primei organizaţii, în vederea obţinerii de benefi cii similare. De 
aceea, pentru a menţine avantajul competitiv, trebuie gândit strategic şi investit în permanenţă pentru 
perfecţionarea respectivei strategii creatoare de valoare adăugată suplimentară. Elaborarea şi imple-
mentarea unor astfel de strategii implică însă şi riscuri. Important este ca, la acelaşi nivel de risc cu 
ceilalţi competitori, strategia aleasă  să ajute la crearea unui avantaj competitiv strategic, tradus prin 
însemnate venituri, afl ate deasupra mediei din domeniul respectiv. Despre strategie şi, respectiv, 
managementul strategic putem spune că s-au dezvoltat în mediile afl ate în competiţie (confl ict) şi în 
care supravieţuirea şi reuşita depind de atingerea unui echilibru dinamic între forţele care acţionează 
asupra organizaţiei în vederea realizării unui avantaj competitiv. Dar iată câteva dintre trăsăturile 
importante ale strategiei, bineînţeles tot la nivelul microeconomic la care ne afl ăm: se are în vedere 
realizarea unor elemente (aspecte) bine precizate, cunoscute sub denumirea de obiective;  se urmăreş-
te viitorul fi rmei respective pe o perioadă de 3-5 ani; sfera de cuprindere priveşte structura organizaţi-
onală vizată, fi e în ansamblul ei, fi e pe părţi bine conturate din aceasta; elementele de natură strategică 
vizează evoluţia majoră a întreprinderii (fi rmei); se urmăreşte instituirea unui comportament compe-
titiv pe termen mediu sau lung; decurgând normal din cele precedente, se impune şi un intens proces 
de învăţare organizaţională, ce conduce la realizarea unei culturi organizaţionale adecvate, precum 
şi la achiziţionarea de noi abilităţi şi însuşirea de noi cunoştinţe; trebuie de avut permanent în vedere 
principiul echifi nalităţii; are un caracter formalizat, tradus prin existenţa unui aşa-numit ,,business 
plan”. După această trecere în revistă a principalelor caracteristici, să spunem, despre strategie,  că 
are  componente, şi anume (foarte importante pentru derularea în continuare a analizei): a) domeniul 
abordat; b) misiunea întreprinderii; c) desfăşurarea complexului de resurse; d) obiectivele fundamen-
tale; e) avantajul competitiv; f) sinergia.

Această structură, pornită de la clasifi carea făcută de Ansoff şi Chandler, îmbogăţită şi prin alte 
contribuţii [4,5] ne va ajuta să înţelegem evoluţia interioară a analizei. Spunem acest lucru, întrucât 
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ne vom concentra pe avantajul competitiv, pornind de la nivelul fi rmelor (întreprinderilor) şi care dau, 
de fapt, nivelul de competitivitate al unei economii naţionale (ilustrat de statisticile internaţionale), ca 
şi pe conceptul de sinergie, foarte util în abordarea problematicii dezvoltării.  Continuând lărgirea sfe-
rei de înţelegere a conceptului de strategie, la nivel microeconomic, se impune abordarea strategiei 
de dezvoltare, necesară în înţelegerea devenirii fi rmelor ca unităţi de bază ale economiei naţionale, 
sau entităţi în limbajul sistemelor contabile, adică în susţinerea rolului esenţial în activitatea economi-
co-productivă. Lucrul cel mai important, în acest domeniu, este reprezentat de elaborarea strategiei 
de dezvoltare, aspect ce implică parcurgerea următoarelor etape (faze): formularea misiunii de înde-
plinit, prin care se trasează o serie de orientări fundamentale privind produsele/serviciile oferite, 
ca şi aria geografi că de distribuţie a acestora; evidenţierea punctelor tari şi a celor slabe, dublată 
de descoperirea oportunităţilor şi pericolelor de dezvoltare, de fapt un studiu de analiză-diagno-
ză de tip SWOT; stabilirea obiectivelor strategice necesare evoluţiei organizaţiei; identifi carea 
locului fi rmei în mediul ambiant şi/sau de afaceri, importantă în localizarea factorilor externi, dar 
şi interni, ce pot perturba funcţionarea unităţii; alocarea resurselor umane, materiale, fi nanciare, 
fără de care nu se poate concepe derularea niciunui proces economic;  şi, ca o sinteză a etapelor 
deja amintite, – formularea strategiei de dezvoltare care, la rândul ei, se bazează pe următoarele 
criterii de bază: a) compatibilitatea, adică strategia adoptată asigură concordanţa dintre posibilită-
ţile fi rmei şi scopurile şi politicile formulate; b) consonanţa, presupune concordanţa între strategie 
şi trendul (tendinţa) înregistrat(ă); c) avantajul aplicării, prin care se asigură elementele necesare 
susţinerii strategiei: resurse superioare calitativ; resurse umane califi cate; o poziţie privilegiată pe 
piaţă. d) fezabilitatea, prin care se oferă posibilitatea ca strategia de dezvoltare propusă să se re-
alizeze într-un timp relativ scurt.

Obiectivul oricărei strategii a dezvoltării, într-o lume a liberalizării şi globalizării, trebuie să fi e 
crearea unui spaţiu economic pentru urmărirea (manifestarea) intereselor naţionale, precum şi ampli-
fi carea, dezvoltarea respectivelor obiective de atins.  

Toată această punere în temă are rolul de a demonstra că acea competitivitate de care se vorbeşte, 
mai bine zis de avantajul sau avantajele competitiv(e), pe care o anumită ţară trebuie să le aibă în 
noua structură economică mondială globalizantă, pentru a fi  viabilă pe pieţele lumii, se datorează 
fi rmelor care deţin această caracteristică şi care, prin activităţile lor transfrontaliere, devin principalii 
factori de susţinere a globalizării.

Competitivitatea în noul context economico-social şi istoricCompetitivitatea în noul context economico-social şi istoric
De fapt, ce este competitivitatea? Aşa după cum este inserată şi în World Competitiveness Year-

book, competitivitatea vizează atât naţiunile, cât şi fi rmele (subl.), privite dintr-o perspectivă globală, 
ca un holism şi care să urmărească gestionarea competenţelor şi abilităţilor, astfel încât să se obţină 
prosperitatea (pentru naţiuni) şi profi tul (pentru întreprinderi).  Deci, în sinteză, conform opiniei 
profesorului Stéphane Garelli, director la World Competitiveness Project [6], competitivitatea ana-
lizează cum naţiunile şi întreprinderile îşi organizează şi conduc totalitatea competenţelor de care 
dispun, în vederea atingerii prosperităţii sau profi tului.  Iar o defi niţie de natură academică ce s-ar 
putea da, ar fi  de genul că vorbind de competitivitatea naţiunilor, aceasta nu este altceva decât un 
domeniu al teoriei economice care analizează faptele şi politicile menite să dea contur capacităţii 
unei naţiuni de a crea şi menţine un mediu ce să asigure crearea de valoare suplimentară pentru 
întreprinderile sale şi mai multă prosperitate pentru propriul popor.  Detaliind, mediul se prezintă 
ca o combinaţie de fapte, asupra cărora efortul uman are un impact limitat, precum şi de politici, 
care pot şi sunt infl uenţate de activitatea creatoare a omului. Faptele şi politicile împreună defi nesc 
strategia şi libertatea de acţiune a unei naţiuni în direcţia stabilirii unui cadru competitiv adecvat. De 
asemenea, accentuarea ,,mai multă prosperitate” înseamnă depăşirea stadiului de simplă supravieţuire 
şi, corespunzător, trebuie percepută ca posibilitatea unei naţiuni de exploatare deplină a propriului 
potenţial de competitivitate. Nu este lipsit de interes o scurtă paralelă între trei concepte ce au con-
stituit şi constituie fundamente în cadrul schimburilor economice internaţionale: avantaje absolu-
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te; avantaje comparative; avantaje competitive. Acest lucru deoarece noile teorii ale comerţului 
internaţional pun accentul pe avantajele competitive, nu pe cele comparative, ţinând cont de  rolul 
tehnologiilor folosite, de diferenţierea produselor sau de randamentele de scară crescătoare. Astfel, 
avantajele  competitive permit unei fi rme (companii) să fi e mai profi tabilă decât cele rivale, prin ex-
ploatarea unor forme specifi ce de avantaje,  constând, fi e în abilităţi, fi e în active, precum: focalizarea 
pe consumator; produse de calitate superioară; renumele şi marca fi rmei; costuri de producţie mai re-
duse; competivitatea angajaţilor şi a echipei manageriale. Dacă le comparăm cu clasicele avantaje ale 
schimburilor economice internaţionale, acestea se dovedesc a fi  mult mai complexe şi cu o sferă mai 
largă de cuprindere, ţinând cont de noile realităţi şi provocări ale globalizării. Pentru susţinerea afi r-
maţiei, apelăm la ,,modelul diamant” (,,Diamond Model”), elaborat de profesorul american Michel 
E. Porter şi care, în esenţă, prevede unele aspecte ale avantajelor competitive ale naţiunilor: faţă de 
abordarea tradiţională a avantajelor comparative, care prezintă următorii factori luaţi în considerare 
pentru diferite regiuni sau ţări: pământul, localizarea spaţială, resursele naturale, munca, mărimea 
populaţiei, în modelul lui Porter intervin patru factori avansaţi şi interconectaţi: 1)  strategia, structura 
şi gradul de rivalitate al unei fi rme; 2)  condiţiile cererii; 3)  industriile-suport şi cele cu care se afl ă 
în relaţie; 4)  factorii specializaţi de producţie, ce sunt consideraţi creaţi şi nu moşteniţi, categorie 
în care Porter include munca califi cată, capitalul şi infrastructura. Deci avantajele absolute nici nu 
mai intră în discuţie, statele nu mai sunt specializate, dacă realizează bunurile cu costuri absolute mai 
mici, iar avantajele comparative rămân numai ca nişte elemente de teorie economică, precum şi  în 
comparaţiile dintre state în relaţiile lor bilaterale.  În acest sens, dorim să amintim şi ,,paradoxul lui 
F.D. Graham” sau ,,îndoiala faţă de universalitatea avantajului relativ” (comparativ), prin afi rmarea 
ideii că specializarea ţărilor lumii în producţie şi în schimburile internaţionale după criteriul avanta-
jului comparativ nu asigură întotdeauna avantajul reciproc, deoarece realitatea a demonstrat că 
există  parteneri ce pierd din tranzacţiile efectuate pe pieţele lumii. Gândirea şi practica economică 
în domeniu au relevat faptul că fi rmele sunt cele care creează valoare, în timp ce naţiunile nu făuresc 
direct valoare economică nouă, ele asigurând doar mediul-suport al respectivelor activităţi. 

Competitivitatea devine, în acest fel, unul dintre cele mai însemnate concepte ale gândirii şi prac-
ticii economice moderne. Determinant în întreaga construcţie a creşterii economice şi deci şi a dez-
voltării, întrucât conduce la consecinţe economice, datorită unor elemente noneconomice, precum 
educaţia, cercetarea ştiinţifi că, stabilitatea politică, sau sistemele de valori existente în societate. 
Acestea din urmă includ: a) munca perseverentă, prin care populaţia este dedicată în întregime 
atingerii obiectivelor corporatiste; b) bogăţia (prosperitatea), ce semnifi că urmărirea creşterii veni-
turilor populaţiei, pe lângă faptul că lucrează din greu; c) participarea la viaţa socială, situaţie ilus-
trată prin atenţie mai mică acordată muncilor grele şi mai mult spre modelarea societăţii (a se vedea 
exemplul SUA din anii ‘60 ai secolului trecut; d) autorealizarea, prin care cetăţenii sunt interesaţi 
mai mult în evoluţia vieţii lor private, decât să urmărească schimbările societale (cum este cazul 
Europei şi SUA de astăzi). În aceşti termeni, se poate vorbi de o persoană, întreprindere sau naţiune, 
competitivă, ce se străduieşte să dezvolte avantaje competitive în domeniul în care are posibilitatea să 
surclaseze ceilalţi competitori. De unde şi situaţia regăsită în statisticile internaţionale, cum este cazul 
World Competitiveness Yearbook şi în care se regăsesc îmbinate două abordări principale: ordinea în 
clasament (ierarhie) scoate în evidenţă benchmarking-ul competitivităţii, adică acel proces specifi c 
managementului strategic prin care se evaluează diferitele aspecte ale propriilor procese economice 
în relaţie cu cea mai bună linie de acţiune (practică) aleasă. Acest lucru permite întreprinderilor să-
şi dezvolte planurile în conformitate cu mijloacele practice alese. De fapt, benchmarking-ul trebuie 
înţeles ca un proces continuu prin care companiile îşi îmbunătăţesc permanent activităţile şi căile 
de acţiune;  profi lul competitivităţii naţionale ce indică cum naţiunile individuale funcţionează şi 
se specializează. Naţiunile intră în competiţie pentru că există pieţe mondiale deschise. Dezvoltarea 
relaţiilor comerciale externe, prin atingerea şi menţinerea, în primul rând, a unor ritmuri de creştere 
superioare în cazul exporturilor, constituie un element esenţial care poate impulsiona decisiv procesul 
de creştere economică, în special în cazul ţărilor mijlocii, care se afl ă într-o etapă de modernizare şi 
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transformare, cu implicaţii profunde şi deosebit de complexe asupra întregului sistem social, econo-
mic şi ecologic. În cazul ţării noastre, datorită unei capacităţi limitate de absorbţie a pieţei interne, 
pentru a maximiza nivelul efi cienţei economice generate de economiile de scară, fi rmele autohtone 
sunt determinate să se angreneze în derularea unor schimburi comerciale avantajoase cu exteriorul, 
care să asigure o utilizare optimă a resurselor naţionale. De asemenea, comerţul exterior reprezintă 
o posibilitate efi cientă pentru agenţii economici naţionali de a asimila tehnologii de ultimă generaţie 
prin intermediul importurilor şi, în acelaşi timp, de a procura resursele şi produsele care nu pot fi  
obţinute pe plan intern.

Dar iată şi poziţia exprimată, în acest sens, de un cunoscut specialist în domeniul analizei glo-
balizării, Manuel Castells [7] ce afi rma că productivitatea şi competitivitatea au devenit trăsături 
fundamentale, funcţii ale procesului cunoaşterii şi a societăţii informaţionale. Mai mult, fi rmele şi 
unităţile teritoriale au ajuns să fi e organizate în reţele de producţie, management şi distribuţie cu ca-
racter global, impunându-se necesitatea de a avea capacitatea de a lucra în strânsă unitate şi în timp 
real pentru îndeplinirea obiectivelor pe care şi le-au propus. Argumente ce vin să întărească ceea ce 
am susţinut sau vom susţine în prezenta analiză. Cu toate acestea, se poate considera că impactul dez-
voltării competitivităţii nu poate fi  garantat. În susţinerea acestui aspect, un exemplu cât se poate de 
simplu: dacă toate economiile se hotărăsc ca, în acelaşi timp, să exporte acelaşi produs, majoritatea 
dintre ele îşi vor agrava situaţia. Strategiile competitivităţii au succes în momentul când reuşesc să 
asigure echilibrul între imperativele economice impuse de existenţa pieţelor mondiale şi  cerinţele de 
ordin social ale unei naţiuni, alcătuite din istorie, sistemul de valori naţionale, tradiţie,… 

În mod obişnuit, competitivitatea este asociată agresivităţii internaţionale a unor state, manifesta-
tă în domeniul exporturilor şi a investiţiilor străine directe. De exemplu, Germania, Japonia şi Coreea 
de Sud au urmat această strategie, iar recent, alte state au reuşit să-şi construiască competitivitatea 
mondială, cum ar fi , Singapore sau Irlanda, dar folosindu-se de stimulente  pentru sporirea investiţii-
lor directe. Agresivitatea generează venituri în ţara de origine, dau în mod necesar şi locuri de muncă. 
Pe de altă parte, atractivitatea creează locuri de muncă în statele receptoare ale investiţiilor străine 
directe, de unde şi atenţia acordată de statele bogate atractivităţii, din cauza impactului deosebit asu-
pra gradului de ocupare a forţei de muncă. Se consideră că, în perioada actuală, atât agresivitatea, cât 
şi atractivitatea, sunt în competiţie, atunci când se vorbeşte de caracteristica unei economii naţionale 
pe eşichierul comerţului mondial.

Astfel, Irlanda este considerată o ţară mai puţin agresivă, în timp ce Coreea de Sud nu este văzută 
ca fi ind o ţară atractivă pentru investiţiile străine. Marea Britanie ne-a obişnuit cu agresivitatea sa, 
pentru ca acum să devină atractivă, iar SUA se pare că rămân singura ţară care îmbină atât atractivi-
tatea, cât şi agresivitatea.

Şi pentru că am vorbit de componentele atractivitate şi agresivitate, în cele ce urmează vom dis-
cuta despre alte două caracteristici de infl uenţare a competitivităţii, foarte importante pentru etapa 
actuală pe care o parcurgem: proximitatea şi globalitatea.  Sistemul economic al oricărei ţări nu se 
prezintă ca un tot omogen, în el coexistând, de cele mai multe ori, două tipuri de economie: economia 
de proximitate şi cea cu trăsături de globalitate.

a) Axându-ne pe prima categorie, aceasta cuprinde activităţile tradiţionale desfăşurate în econo-
mie, precum: artizanatul, serviciile de ordin social şi personal (învăţământul şi sănătatea), activităţile 
administrative (activitatea puterii executive şi a justiţiei), ca şi servicii post-vânzare efectuate pentru 
consumatori. Economia de proximitate, aşa după cum îi indică şi numele, asigură valoarea adăugată 
cât mai aproape de utilizatorul fi nal şi, drept urmare, are un caracter protecţionist şi este costisitoare.

b) Celălalt tip de economie, competitiv şi efi cient, este format din companii ce acţionează la nivel 
internaţional şi nu presupune ca producţia să fi e în mod necesar cât mai apropiată de utilizatorul fi nal, 
benefi ciile urmând să rezulte din existenţa avantajelor comparative pe oricare piaţă a lumii ar acţiona.

Proporţia în care cele două tipuri de economie asigură prosperitatea unei naţiuni, ţine cont de mă-
rimea şi gradul de dezvoltare al respectivei ţări. În general vorbind, în ţările vest-europene, 2/ 3 din 
PNB este generat de economia de proximitate, în timp ce statele mai mici sunt mult mai dependente 
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de economia globalităţii. Iată de ce, în prezenta analiză am insistat pe efectele benefi ce pe care 
globalizarea le  poate avea  asupra ţărilor sărace sau în dezvoltare. În ultimii 25 de ani, acest tip de 
economie a crescut în mod spectaculos, în multe cazuri invadând terenul economiei de proximitate, 
prin măsuri de integrare regională, dereglementare, privatizare, deschidere a legăturilor comerciale.

Prin urmare, rezultă o importantă consecinţă a procesului globalizării, în sensul infl uenţei asupra 
preţurilor, profi turilor, salariilor. Naţiuni remarcate printr-un înalt nivel de trai, Germania, Elveţia, de 
exemplu, trec actualmente printr-un  proces de adaptare mai rigid, în timp ce ţări precum Marea Brita-
nie, Singapore, Chile, au folosit mai departe caracteristicile globalizării pentru dezvoltarea propriilor 
economii. Şi, în afara acestor caracteristici de ordin material, bănesc, în plină epocă a globalizării, 
ţările intră în competiţie şi prin intermediul puterii minţii umane. Abilitatea (uşurinţa) unei anumite 
naţiuni de a-şi crea un foarte bine pus la punct sistem educaţional şi de a contribui, în acelaşi timp, la 
îmbunătăţirea utilizării cunoaşterii în activitatea forţei de muncă proprii, devine vitală determi-
narea gradului de competitivitate (lucru pe care România trebuie să-l aibă în vedere cu prioritate, dar 
şi cu obstinaţie).   

În acest fel, cunoaşterea (informaţia) devine cel mai important factor ce se manifestă în societatea 
actuală. Cu cât statele sunt antrenate în mişcarea inerentă a globalizării, cu atât ele vor pune accentul 
pe cunoaştere în direcţia asigurării prosperităţii şi a capacităţii de a concura cu şanse pe diferitele pieţe 
ale lumii. Atingem în acest mod un aspect semnifi cativ pentru ceea ce ne-am propus în lucrarea de faţă 
şi anume evidenţierea impactului tehnologiei asupra competitivităţii şi care s-a manifestat  prin in-
termediul noii revoluţii tehnologice: computere, telecomunicaţii, Internet. Competitivitatea a ajuns să 
fi e inclusă astfel în Noua Economie a cunoaşterii , deoarece: infrastructura tehnologică a devenit un 
activ-cheie pentru viitorul competitiv al unei naţiuni (se are în vedere aici marea disponibilitate şi preţu-
rile scăzute ale sistemelor de comunicaţii, Internet-ului, sistemelor de telefonie mobilă…); tehnologiile 
postmoderne revoluţionare au un impact deosebit asupra factorului educaţie. Ţările cele mai dezvoltate 
ale lumii sau cu un standard ridicat de viaţă, precum SUA, Marea Britanie, Franţa, Suedia sau Finlanda, 
au ca obiective îndrăzneţe fi e conectarea întregului sistem de învăţământ prin intermediul Internet-ului, 
fi e dezvoltarea învăţământului  electronic la distanţă (e-learning).

De aici rezultă şi prioritatea unei naţiuni competitive de a pregăti pe cei care vor opera cu noua 
infrastructură tehnologică şi care se străduie în acest fel să fi e ,,vârfurile de lance” ale dezvoltării. De 
asemenea, Internet-ul permite fi rmelor (companiilor) să dezvolte e-commerce, să acceseze direct pe 
linia licitaţiilor sau să acţioneze pe e-pieţe de pe întreg globul. 

Pe de altă parte, noile tehnologii revoluţionare nu trebuie neglijate din punctual de vedere al ris-
cului pentru o anumită ţară. Activitatea hacker-ilor [8] şi a cracker-ilor [9] a pus în evidenţă faptul 
că sistemele computerizate actuale sunt vulnerabile în faţa unor ,,minţi diabolice”. Într-adevăr, la ora 
actuală, a distruge infrastructura IT & C a unui stat are aceleaşi rezultate (aceeaşi semnifi caţie) cu 
un atac militar împotriva respectivei naţiuni. Ameninţări, şantaje sau acţiunile directe de ,,furt” de 
informaţii, folosind aceste tehnologii de ultimă oră, au devenit o realitate atât pentru companii, cât şi 
pentru guverne.

Competitivitatea este, prin urmare, un concept dinamic. Şi acest lucru deoarece permite ca fi ecare 
(agent economic, naţiune) să intre în competiţie cu oricine altcineva, asigurând din partea fi ecărui 
actor economic să-şi regândească rolul şi responsabilităţile ce-i revin. Competitivitatea subliniază 
importanţa educaţiei, cunoaşterii, bunurilor intangibile şi a infrastructurii tehnologice, aspecte ce 
conturează  teoria competitivităţii ca o parte inseparabilă a construcţiei teoriei şi practicii dezvoltării, 
având de luptat atât cu afi rmarea ideilor cu caracter de noutate, cât şi a debarasării de pattern-uri în-
vechite şi care nu mai au nicio valoare. 

Strategii internaţionale ale dezvoltării
Cât priveşte fi rma (companie), la stat (naţiune) afl ate într-o interconectare internaţională din ce în 

ce mai pronunţată, este necesar să subliniem ce ar trebui să facă un stat (sau ce învăţăminte trebuie să 
urmeze) pentru a deveni sau a se menţine competitiv în cadrul relaţiilor specifi ce mondoeconomiei:
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I.  În domeniul performanţelor economice: 1. Prosperitatea unei naţiuni refl ectă performanţele 
economice deja materializate; 2. Concurenţa (competiţia) guvernată de forţele pieţei îmbunătăţeşte 
performanţa economică; 3.  Cu cât este mai acerbă concurenţa pe plan intern, cu atât creşte competiti-
vitatea şi dorinţa de afi rmare a fi rmelor pe plan extern; 4. Deschiderea către activităţile şi cooperarea 
internaţională măreşte gradul de performanţă al economiei respectivei ţări; 5. Investiţiile internaţio-
nale au darul să aloce mult mai efi cient resursele oriunde în lume; 6. Exportul asigurat de competiti-
vitate este de multe ori asociat cu orientarea spre creştere a economiei interne.

II. Efi cienţa activităţii economice (a afacerilor): 1. Efi cienţa, împreună cu capacitatea de adap-
tare la schimbările produse în mediul competiţional, sunt atributele manageriale de bază în determi-
narea competitivităţii unei fi rme; 2. Sectorul fi nanciar este cel ce facilitează producerea de valoare 
adăugată; 3. Menţinerea unui înalt standard de viaţă reclamă integrarea în economia mondială; 4. 
Antreprenoriatul este esenţial în faza de pornire a oricărei activităţi economice; 5. O forţă de muncă 
bine pregătită profesional şi cu abilităţi dezvoltate conduce la sporirea nivelului de competitivitate 
a unei ţări; 6. Productivitatea este cea care refl ectă valoarea adăugată în activităţile productive sau 
prestatoare de servicii.

Dar şi statul intervine în activitatea economică comtemporană şi de aceea şi acestuia îi sunt dedi-
cate o serie de reguli de mare importanţă privind incitarea proceselor şi fenomenelor ce au loc într-o 
economie naţională şi care converg, şi ele, la maximizarea rezultatelor benefi ce şi la atingerea com-
petitivităţii dorite. Deci, vorbim de 

III. Efi cienţa intervenţiei puterii executive (a guvernului): 1. Intervenţia statului în activităţile 
economice trebuie cât mai mult redusă, cu excepţia cazurilor de creare a condiţiilor de competitivitate 
pentru fi rme (întreprinderi); 2. Guvernul trebuie să desfăşoare o activitate fl exibilă prin adaptarea 
politicilor economice la schimbările mediului internaţional; 3. Puterea executivă totuşi să asigure 
condiţii sociale şi macroeconomice care să fi e predictibile (previzibile), astfel încât să fi e minimizate 
riscurile externe ce pot acţiona asupra unei organizaţii; 4. Guvernul are obligaţia să asigure un cadru 
societal adecvat şi în care să fi e promovate corectitudinea, echitatea şi justiţia, când este vorba de 
politicile sociale destinate populaţiei.

În aceste condiţii, fi ecare naţiune îşi defi neşte şi etalează propria strategie de dezvoltare care să 
ţină seama de condiţiile sale existenţiale specifi ce, de resursele şi capacităţile de care dispune. Aceasta 
este strategia naţională şi care a căpătat noi confi gurări în condiţii geoeconomice de după anul 1990. 
Ţinând cont de diversitatea naţiunilor lumii, nu se poate formula o strategie a dezvoltării cu valabi-
litate peste tot şi în toate condiţiile. Şi caracterul de naţional derivă tocmai din susţinerea economiei 
naţionale a statului în cauză şi produce efecte numai pe teritoriul (sau teritoriile) pe care conducerea 
legislativă şi cea executivă îşi exercită atribuţiile specifi ce. Semnifi cative pentru crearea câmpului de 
acţiune pentru strategiile naţionale ni s-au părut imperativele formulate de Comisia Internaţională 
pentru Mediu şi Dezvoltare, constituită sub auspiciile ONU, privitoare la problema de faţă: urmărirea 
realizării creşterii economice; schimbarea calităţii întregului ansamblu de activităţi ce concură la ob-
ţinerea creşterii economice; asigurarea unui nivel (standard) de viaţă pentru populaţie corespunzător 
satisfacerii cerinţelor de bază; conservarea pe cât posibil a bazei de resurse naturale şi găsirea de 
resurse alternative pentru dezvoltarea bazei de resurse; reorientarea tehnicilor şi tehnologiilor de pro-
ducţie şi luarea în considerare şi a aspectelor ecologice privind deciziile. Însă aceste strategii, oricât 
de bune ar fi , nu pot exista numai în simplul cadru naţional şi, astfel, se ajunge la construirea strategi-
ilor internaţionale, defi nite printr-un program elaborat de Centrul planifi cării proiectelor şi politicilor 
referitoare la dezvoltare, din cadrul ONU, în felul următor: ,,(strategiile internaţionale se prezintă) 
sub forma unei serii de măsuri planifi cate luate de ţările în dezvoltare pentru a rezolva problemele 
specifi ce ale dezvoltării (subl.), secondate de politici şi de acţiuni corespunzătoare ale restului lumii”. 
În chintesenţă, Raportul pune accentul pe ,,Sfi darea punerii în aplicare” considerându-se că, în anul 
2005, s-a acordat prioritate realizării angajamentelor asumate, adică s-au depus eforturi pentru a se  
ajunge la situaţia în care promisiunile care se fac trebuie şi respectate. Momentul septembrie 2005, al 
aniversării a şase decenii de existenţă a ONU, nu a trebuit ratat (mai ales că  acum au participat şefi i 
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de stat sau guverne din statele membre) pentru a se construi noi perspective pentru dezvoltare, ratarea 
acestei ocazii putând conduce, în cel mai bun caz,  la împiedicarea procesului de dezvoltare.

Noile realităţi geopolitice de după sfârşitul comunismului şi  Războiului rece, au determinat, 
în contextul globalizării şi al existenţei unui singur pol de putere (şi de răspândire a globalizării), 
schimbarea opticii internaţionale în ceea ce priveşte abordarea problematicii dezvoltării. În sensul că 
strategiile internaţionale nu se mai bazează pe activitatea Organizaţiei Naţiunilor Unite, drept catali-
zator al elaborării unor modele la scară mondială privind existenţa şi viitorul omenirii, prin apelarea 
la cei mai buni specialişti în domeniu. Sunt cunoscute celebrele modele elaborate începând cu anii 
‚70 ai secolului trecut: 1. ,,Limitele creşterii” sau modelul ,,creşterii zero” [11] elaborat de un colectiv 
condus de soţii Meadows, care se caracteriza printr-o viziune catastrofi că a viitorului omenirii prin 
oprirea creşterii economice, în momentul când creşterea economică ajungea la limite de netrecut. 
Acest model lua în considerare cinci variabile în construcţia modelului global: populaţia şi dinamica 
ei; producţia de alimente (inclusiv luarea în  calcul a foametei cronice ce afecta o treime din popu-
laţia lumii); industrializarea (inclusiv acumulararea de capital şi investiţiile); consumul de resurse 
nerecuperabile; poluarea mediului înconjurător (cu pericolul ruperii echilibrului ecologic). Soluţia 
era ,,creşterea zero”, deci oprirea creşterii economice, proces ce nu era identic cu stagnarea econo-
mică, cu inactivitatea; 2. ,,Omenirea la răspântie”, adică modelul mondial integrat, elaborat de M. 
Mesarovič şi E. Pestel, a încercat să demonstreze că nu creşterea economică în sine duce omenirea 
spre catastrofă, ci modul defectuos, generator de crize, care se manifesta şi care a adus la inovaţii 
metodologice, mai ales considerarea diversităţii lumii, prin structurarea ei atât pe orizontală (în zece 
zone geografi ce), cât şi pe verticală (în cinci straturi sau nivele), dar şi enunţarea necesităţii dialogu-
lui dintre om şi calculator (este sublinierea noastră, pentru a înţelege importanţa devenirii acestui 
proces pentru etapa actuală) [12]. Concluzia majoră este că structurile economice şi sociale, tradiţi-
onale şi defectuoase au provocat marile probleme şi crizele cu care se confruntă umanitatea, atât la 
scară naţională, cât şi mondială; 3. ,,Viitorul economiei mondiale” [13] s-a constituit într-o încercare 
de prognoză a dezvoltării  economiei mondiale, fi ind un studiu redactat de un prestigios colectiv de 
autori sub conducerea laureatului Premiului Nobel pentru economie Wassily Leontief. Scenariul stra-
tegiilor internaţionale viza reducerea decalajului dintre ţările dezvoltate şi cele în dezvoltare prin 
înregistrarea de ritmuri înalte de creştere a PNB în ţările în dezvoltare şi care trebuiau să depăşească 
chiar ritmurile prevăzute în strategia ONU. Lucru greu de înfăptuit, ţinând cont şi de rata înaltă de 
creştere a populaţiei în grupul ţărilor sărace sau în dezvoltare şi care poate devansa ritmul creşterii 
PIB pe locuitor. Drept urmare, scenariul a luat în calcul situaţia inversă, adică realizarea în ultimele 
decenii ale secolului XX a unei rate de creştere a PIB pe locuitor constant înaltă (între 4,9% şi 7,2%) 
şi care să depăşească pe cea a sporului populaţiei, dar şi cu condiţia ca ritmul de creştere economică 
în ţările dezvoltate să scadă (să fi e în jurul valorilor de 3-3,9%); 4. ,,Catastrofa sau o nouă societate?” 
sau modelul sud-american de creştere economică la scară mondială a luat naştere în cadrul Fundaţiei 
argentiniene Bariloche, condusă de A.O. Herrera, conceput fi ind dintr-o perspectivă democratică şi 
într-o viziune radicală. Acest model acorda prioritate problemelor social-politice ale creşterii econo-
mice, introducând conceptul de trebuinţe umane fundamentale (hrană, locuinţă, educaţie, sănătate). 
Viziunea autorilor era cea a unei noi structuri economice, a unui nou tip de societate, societate care 
să poată asigura creşterea economică în vederea satisfacerii trebuinţelor de bază ale membrilor săi, 
ceea ce presupunea, în acelaşi timp, o politică democratică de repartizare a rezultatelor creşterii 
economice [14].

Au fost şi alte proiecte vizând restructurarea relaţiilor internaţionale din acea vreme, prin con-
struirea diverselor scenarii de evoluţie a economiei mondiale, precum: ,,Să ieşim din epoca risi-
pei” (D.Gabor, U.Colombo, Th. de Montbrial), în care se susţinea cauza economisirii energiei, sau 
,,Raportul global 2000. Intrând în secolul XXI”, elaborat de un grup de specialişti nord-americani 
sub conducerea lui G.O. Barney, ce a scos în evidenţă interdependenţa celor trei domenii de bază: 
populaţie, resurse, mediu, văzută într-o perspectivă globală şi pe termen lung. Dar, din toate, şi 
ca o sinteză a strategiilor internaţionale ale  dezvoltării elaborate sub egida ONU, trebuie reţinut 
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aspectul important că o strategie de acest tip se poate baza pe efortul propriu al statelor, ca factor 
determinant, şi pe cooperarea internaţională, ca factor complementar al dezvoltării.  După cum 
ştim, strategiile, fi e că sunt la nivel de întreprindere, naţionale, sau internaţionale, urmăresc printr-
un anumit curs de acţiune, soluţionarea unei situaţii sau atingerea unor obiective majore prestabilite. 
Aşa este şi cazul strategiilor internaţionale ce are ca obiective mutaţiile ce survin în economia 
mondială şi care să facă schimburile economice benefi ce pentru toate statele. Acest lucru presupune, 
înainte de toate, accesul liber pe pieţele mondiale, în special a produselor şi serviciilor provenind din 
ţările sărace sau în dezvoltare, pe rate mai scăzute ale dobânzilor, transfer mai mare de tehnologie 
şi implicit investiţii străine directe mai mari, ca şi fl uxuri mult mai semnifi cative de capital. Atenţie 
trebuie acordată economiilor sărace sau în dezvoltare (aşa cum a demonstrat şi Summit-ul G8 de anul 
2005 din Scoţia), pentru a se putea depăşi problemele delicate cu care se confruntă pe plan intern, 
printr-o îmbinare efi cientă a factorilor externi de sprijin şi ajutorare (lucru posibil datorită modului 
de acţiune al globalizării) cu factorii interni (cu aşa-numita dezvoltare endogenă), astfel încât să fi e 
atrase în sistemul puternic interconectat al relaţiilor economice internaţionale printr-un ritm de dez-
voltare sufi cient de rapid. Se impune deci continuarea politicii de creştere economică, diversifi carea 
activităţilor economice, combinate în mod obligatoriu cu introducerea noilor tehnologii şi  dezvol-
tarea deprinderilor manageriale, toate având ca scop asigurarea depăşirii constrângerilor economice 
cu care se confruntă aceste ţări, să le permită să depăşească dependenţa faţă de doar unul sau două 
produse principale primare care le-au asigurat, sau încă le mai asigură, veniturile din export. În acest 
sens, ţările recunoscute prin activităţile Programului Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD), ca 
intrând în categoria celor mai slab dezvoltate ţări, obţineau aproximativ trei sferturi din veniturile 
externe numai prin exportul de materii prime. De aici şi  preocuparea majoră care s-a manifestat în 
atitudinea grupului statelor mai puţin dezvoltate a fost aceea a stabilităţii acestor venituri rezultate 
cu deosebire din activitatea de export. Cadrul general internaţional a răspuns acestui deziderat prin 
încheierea de acorduri internaţionale, unele cu caracter prefernţial, pentru produsele de bază (aspect 
ce îl vom dezvolta în subcapitolul referitor la politicile regionale).

De asemenea, elaborarea strategiilor internaţionale ale dezvoltării nu mai poate fi  străină de 
considerentele de ordin ecologic ce trebuie avute în vedere.  Faptul că, multă vreme,  în ţările sărace 
sau în dezvoltare, costurile controlului poluării, ale drepturilor de emisie a noxelor în atmosferă, nu au 
fost cunoscute integral, tocmai pentru a facilita atragerea de investiţii străine, a împietat asupra bunei 
desfăşurări a relaţiilor comerciale internaţionale. Acest lucru pentru simplul fapt că  ţările menţionate 
nu au suportat controlul poluării care, dacă s-ar fi  calculat în funcţie de standardele ecologice din 
SUA, ar fi  însemnat milioane de USD ce s-ar fi  adăugat output-urilor din aceste ţări [15] (şi situaţia 
expusă se referea la ultimele decenii ale secolului trecut).  Ţinând cont de accentul care s-a pus pe 
cunoscutul proces al transferului de tehnologie pentru statele mai puţin dezvoltate, care s-a constituit 
într-o caracteristică de rezistenţă a strategiilor internaţionale ale dezvoltării, cu impact direct asupra 
procesului de reformare economică,  dar şi de caracteristicile actualei etape de manifestare a feno-
menului globalizării, ni s-au părut deosebit de sugestive ideile lui Lee W. Munnich Jr. [16] cu privire 
la evidenţierea unor principii ale dezvoltării economice pentru asigurarea unor strategii de înaltă 
performanţă. Analiza a pornit de la discutarea aspectului referitor la faptul că strategiile economice 
ale dezvoltării, în mod tradiţional, s-au focalizat asupra atragerii de noi afaceri (noi operaţiuni cu ca-
racter comercial), capabile să creeze locuri de muncă suplimentare. Dar simpla creare de noi job-uri 
nu a însemnat automat translarea întregii activităţi spre atingerea scopurilor majore ale strategiilor 
propuse, precum aplatizarea infl uenţelor ciclurilor economice (de afaceri), maximizarea avuţiei loca-
le, ca şi limitarea riscurilor ce pot afecta o anumită afacere. Să nu uităm nişte realităţi foarte impor-
tante ce infl uenţează procesele de realizare şi implementare a strategiilor dezvoltării. Ne referim la 
faptul că, în timp ce pieţele globale au tendinţa de a sprijini ţările sărace sau în dezvoltare, regulile, 
reglementările, după care se desfăşoară ,,jocul” mondial nu mai sunt aşa de favorabile. Prinse între 
acordurile OMC, observaţiile critice ale  Băncii Mondiale, condiţiile impuse de FMI, dar ţinând cont 
şi de necesitatea de a-şi menţine încrederea în pieţele fi nanciare internaţionale, aceste ţări trebuie să 
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implementeze agenda de reforme instituţionale întocmită de ţările dezvoltate şi măsurile adoptate de 
organismele fi nanciare şi care le îndepărtează de la propriile planuri de ieşire din stagnarea economică 
în care se afl ă. De unde şi anumite reacţii de renunţare la aceste acorduri încheiate cu respectivele 
organisme fi nanciare internaţionale (recenta ,,ruptură”, temporară, dintre România şi Fondul Monetar 
Internaţional este relevantă). Pentru că am amintit de aceste organisme ce guvernează lumea actuală, 
să spunem că FMI şi Banca Mondială sunt cele care gestionează şi controlează fl uxurile monetare 
internaţionale şi acordă împrumuturi, prin acordurile semnate, pentru echilibrarea balanţelor de plăţi 
şi pentru implementarea de politici structurale care să asigure reconfi gurarea şi restructrurarea econo-
miilor şi asigurarea funcţionalităţii acestora. 

Banca Mondială şi celelalte organisme fi nanciare internaţionale trebuie să se ocupe, în mod de-
osebit, prin iniţierea de strategii prioritare, şi de protecţia mediului înconjurător, reducerea sărăciei 
şi îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă pentru cele mai sărace şi defavorizate ţări sau segmente ale 
populaţiei. Aceste cerinţe nu se întâlnesc în fi ecare activitate sau acţiune întreprinsă de respectivele 
organisme. Din contra chiar, au fost sprijinite investiţii ale unor companii ce au condus la distrugeri 
ale mediului natural şi deplasări importante de populaţie în ţări, precum Nigeria, Columbia, Indone-
zia… Organizaţia Mondială a Comerţului (fostul GATT), emblematică pentru perspectiva analizată 
în această lucrare,  este organizaţia ce militează pentru instaurarea regulilor schimbului, internaţional 
şi interregional şi a eliminării  barierelor tarifare în comerţul internaţional. De asemenea, solicită 
ca  statele membre să-şi acorde, reciproc, clauza (statutul) naţiunii celei mai favorizate. Ea s-a năs-
cut la 1 ianuarie 1995, odată cu intrarea în vigoare a Acordurilor Rundei Uruguay, ce prevedeau 
reducerea tarifelor ţărilor bogate asupra produselor prelucrate la numai câteva procente. Trecerea de 
la GATT la OMC a însemnat schimbarea centrului de greutate al comerţului, de la cel predominant 
de bunuri la cel cu servicii. În noile condiţii create, OMC şi-a asumat în totalitate rolul de a asigura 
înfăptuirea managementului privind sistemul comerţului internaţional. De fapt, şi acest lucru dorim 
să-l accentuăm, crearea OMC a constat într-un compromis de succes între interesele ţărilor dezvoltate 
(industrializate) şi cele ale statelor în dezvoltare. Primele realizau o protecţie mai mare a drepturilor 
lor de proprietate intelectuală, ca şi accesul propriilor industrii prelucrătoare şi de servicii pe teritoriul 
şi pieţele celorlalte ţări, în timp ce categoria statelor în dezvoltare a obţinut un acces mai larg şi mai 
sigur la pieţele statelor dezvoltate, în special în ceea ce priveşte exporturile de produse prelucrate.  
Nu trebuie uitat şi aspectul, foarte important şi semnifi cativ de altfel, că existenţa celor două curente 
(politici) comerciale ce acţionează şi în comerţul internaţional actual, liberalismul şi protecţionis-
mul, se transpune în enunţarea unor opinii pro- sau contra globalizare a comerţului mondial. Acest 
lucru, pentru a face trimitere la interferenţa activităţii comerciale cu procesul globalizării. În ceea ce 
priveşte G8, organismul care, de facto, guvernează lumea globalizată de astăzi, ca un ,,guvern mon-
dial” neofi cial, acesta se preocupă de cele mai importante şi sensibile probleme globale ale lumii de 
azi. Eradicarea sărăciei şi mijloace concrete de sprijinire a celor mai sărace ţări ale lumii (cu referire 
expresă la cele de pe continentul african) au făcut obiectul summit-ului din vara anului 2005 din 
Scoţia, cu un slogan incitant ce indică, chiar dacă mai mult declarativ, dorinţa de a ,,face din sărăcie 
istorie” (,,Make Poverty History”).  Făcând o simplă trimitere la istoria recentă a celor două impor-
tante organisme fi nanciare amintite, să spunem că perioada 1970-1987 a fost una foarte grea pentru 
majoritatea ţărilor sărace sau în dezvoltare ce erau nevoite să se împrumute pentru a putea rambursa 
creditele acordate.

În practică însă  s-a observat că strategiile dezvoltării înglobează contradicţii inerente. Astfel, pe 
termen scurt, strategiile focalizate numai pe activităţi remunerate cu salarii scăzute în cadrul unor 
sectoare industriale limitate, nu pot asigura noi locuri de muncă decât pe cheltuiala celorlate scopuri 
urmărite  şi pe termen lung. Pe de altă parte, concentrarea activităţii pe realizarea productivităţii pe 
termen lung poate fi  realizată numai prin pierderea de locuri de muncă pe perioade limitate. De unde 
şi ideea fi nală că strategiile dezvoltării pe termen lung asigură totuşi cea mai bună efi cienţă atât pe 
activităţi, zone, cât şi pentru forţa de muncă implicată în diferite activităţi. Strategiile internaţionale 
enunţate şi susţinute de către organismele economico-fi nanciare internaţionale, promotoare ale glo-
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balizării, şi care constituie cadrul larg de orientare şi conducere a mondoeconomiei, trebuie văzute şi 
analizate în permanenta interrelaţie (concordanţă sau discordanţă) cu strategiile naţionale, ce capătă 
un loc şi un rol primordial, bazate fi ind şi pe un efort propriu susţinut, direcţionat spre îndeplinirea 
obiectivelor majore ale ţării (deci punctuale, individuale), în acord cu satisfacerea intereselor genera-
le ale comunităţii internaţionale. Efort propriu de dezvoltare pe care au pus accentul gânditorii liberali 
heterodocşi în susţinerea strategiilor neconvenţionale, susţinători ai faptului că independenţa politică 
trebuie consolidată prin cea economică, iar aceasta, la rândul ei, prin deciziile interne ale respective-
lor state, sprijinite din exterior, prin intermediul unor organisme internaţionale. Atenţia s-a focalizat 
pe acordarea priorităţii aspectelor de ordin structural ale dezvoltării.
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SummarySummary

Introduction of prospective methods in studying law aims not only increasing role in future 
prediction function, the ability to discover regularities developing legal phenomena, but also 
estimate and developed in their time, studying the circumstances that determine the appearance 
and evolution. 

These methods must be known in order to improve the quality of legal reality, to avoid negative 
processes that may occur in society, to make necessary corrections in the life and state law. A good 
knowledge, explanation and interpretation of the legal phenomenon requires an appropriate metho-
dology under which to achieve a scientifi c understanding of the mechanism of social action law’s 
functions, the essence of its content and form, its multiple links with society.

O problemă actuală a teoriei generale a statului şi dreptului este metodologia. Metodologia presu-
pune o totalitate de metode şi mijloace de studiere a apariţiei, funcţionării şi dezvoltării dreptului şi 
statului, a principiilor care stau la baza unei astfel de cercetări. 

În metodologia contemporană a teoriei dreptului, apare sarcina de a cerceta, în mod critic, baza 
metodologică anterioară, iar, pe de altă parte, descoperirea unor noi abordări ale realităţii juridice 
a societăţii, aplicarea unor metode noi care ar implica rezultate originale şi neobişnuite, adecvate 
pentru realitatea politico-juridică actuală. Considerăm că o categorie aparte de  metode, care pot 
face faţă noilor realităţi şi cerinţe şi care sunt puţin cercetate în literatura de specialitate sunt me-
todele prospective. 

O analiză  prospectivă cuprinde „cercetarea sistematică a viitorului prin studierea factorilor teh-
nici, ştiinţifi ci, economici, sociali etc. şi în stabilirea infl uenţei lor conjugate asupra evoluţiei acce-
lerate a lumii moderne” [1]. Prognozarea este aplicată în toate sferele vieţii sociale: în politică, în 
economie, în domeniul ecologic şi demografi c şi altele. Un loc aparte în cadrul acestor prognoze îl 
deţine prognozarea juridică, atât după criteriu cantitativ, cât şi calitativ al dezvoltării.

 Introducerea metodelor prospective în studierea dreptului urmăreşte nu numai creşterea rolului 
funcţiei de previziune în viitor, capacitatea de a descoperi legităţile dezvoltării fenomenelor juridice, 
ci şi estimarea apariţiei şi dezvoltării în timp a acestora, studierea împrejurărilor care îi determină 
apariţia şi evoluţia. Un autor rus defi neşte prognozarea juridică ca o activitate complexă şi multias-
pectuală, desfăşurată sistematic şi neîntrerupt de specialişti califi caţi (experţi), constând din cerceta-
rea pe viitor a fenomenelor statale şi juridice, ritmul de desfăşurare şi termenele concrete de  punere 
în aplicare a lor,  în baza principiilor teoriei dreptului, a disciplinelor de ramură, a criteriilor generale 
acceptabile de către sociologie [2].  

 Prognoza juridică presupune un aparat metodologic complex prin folosirea celor mai noi proce-
dee şi tehnici, cum ar fi  orientate spre reprezentarea dreptului ca valoare, necesitatea de a consolida 
democraţia şi statalitatea, păstrarea şi evaluarea economiei de piaţă. În acest caz, se foloseşte aborda-
rea sistemică, modelarea, metode matematice, statistice,  care se fi nalizează într-o concluzie logică ce 
exprimă situaţia de viitor a obiectului cercetat [3].  
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Spre deosebire de alte tipuri ale prognozării, cea juridică are următoarele trăsături: 
1) este o parte a prognozării sociale, ce se studiază de ştiinţele umaniste;
2) este o formă de cunoaştere a situaţiei pe viitor al fenomenelor stat şi drept;
3) rezultatul prognozării juridice are în mod obiectiv un caracter de probabilitate şi variabilitate;
4) prognozarea juridică are un termen optim de previziune ştiinţifi că egal cu 15-20 de ani;
 5) ea reprezintă un lanţ de raţionamente construite în baza unor principii ştiinţifi ce şi dovezi em-

pirice stabilite anterior;
6) procesul prognozării juridice este însoţit de transmiterea informaţiei despre starea obiectului 

din trecut şi prezent  pentru situaţia lui pe viitor.
Prognozarea juridică, ca formă a prognozării sociale dispune de propriu obiect, subiect şi proble-

matică. Drept obiect al prognozării juridice sunt sistemul juridic, metodele de reglementare juridică, 
procesul de evoluţiei a ramurilor de drept, dezvoltarea instituţiilor juridice, norma juridică, ştiinţa ju-
ridică, consecinţele aplicării legilor, sistemul judiciar etc.  În studierea acestora, sunt folosite metode 
elaborate şi aprobate, cum ar fi : scenariul generalizat, intervievarea experţilor, metode matematice, 
analiza factorilor sociali, politici, economici.

Din cauza complexităţii şi nivelului de difi cultate a fenomenelor juridice, este creată necesitatea 
elaborării unor noi metode de prognozare, aplicate sistemului de drept. Prognozarea juridică permite 
obţinerea unor informaţii despre principalele direcţii, situaţii, perioade şi termene de dezvoltare a fe-
nomenelor politico-juridice. Acest fapt este posibil datorită cunoaşterii legităţilor, tendinţelor inerente 
fenomenelor politico-juridice. În acest sens, prognozarea juridică interacţionează cu prognozarea po-
litică, economică, socială şi alte tipuri. Astfel, drept exemplu poate fi  adusă  prognozarea economică, 
care în mod obligatoriu vă folosi şi prognozarea juridică. În cazul în care este studiat un element 
aparte al unui sistem poate fi  folosit un singur tip de prognozare, iar când este studiat un fenomen 
complex, luat în ansamblu, se folosesc diverse tipuri ale prognozării legate organic între ele.

În studierea fenomenelor juridice, prognozarea juridică poate folosi prognoze deja elaborate de 
alte ştiinţe nejuridice, prognoze elaborate în comun cu aceste ştiinţe sau propriile elaborări. Acest 
fapt se datorează rolului pe care-l deţine ştiinţa juridică în sistemul ştiinţelor sociale, a importanţei 
fenomenelor stat, drept, putere publică, legalitate, democraţie, a interacţiunii dintre fenomenele poli-
tice, economice şi juridice. Prognozarea juridică  nu se rezumă doar la analiza fenomenelor politico-
juridice în particular, ci prin folosirea prognozelor altor ştiinţe sociale, manifestând infl uenţe asupra 
formării prognozelor politice, economice, demografi ce, informaţionale sau de altă natură [4]. În acest 
caz, o sarcină primară a prognozării juridice rămâne cercetarea unui complex de fenomene şi procese 
desfăşurate în practica juridică. În procesul acestei activităţi, vor apărea inevitabil alte concepţii des-
pre conducerea statală, esenţa şi structura normelor juridice, procesul elaborării actelor normative etc.

Enumerarea obiectelor prognozării juridice ne permite să evidenţiem următoarele tipuri ale acesteia:
1. Prognozarea efectelor conducerii statale, care este parte a teoriei generale a statului şi drep-

tului şi dispune de propriul bagaj teoretico-ştiinţifi c, având ca obiect statul, ca un sistem complex de 
conducere a societăţii [5]. Drept obiecte particulare pot fi : parametri generali ai statului(de ex. nivelul 
centralizării sau descentralizării, confi rmat de cadrul legislativ prin Legea pentru aprobarea Strategiei 
naţionale de descentralizare şi a Planului de acţiuni privind implementarea Strategiei naţionale de 
descentralizare pentru anii 2012-2015 [6]); aparatul de stat, modifi cările apărute în funcţiile statului; 
evoluţia principiului separaţiei puterilor în stat; legătura şi dinte stat şi societate; forma de guvernă-
mânt etc. 

2. Prognozarea dreptului, care are obiect al prognozării studierea dreptului, a sistemului de drept, 
a raporturilor juridice, a conştiinţei şi culturii juridice a societăţii şi a grupurilor sociale luate în parte, 
mecanismul de aplicare şi activitatea de realizare a dreptului. Unele aspecte ale unei astfel de pro-
gnozări sunt prevăzute în Programul de activitate al Guvernului „Integrarea Europeană: Libertate, 
Democraţie, Bunăstare” pentru perioada 2011-2014 [7].

3. Prognozarea criminologică este un tip al prognozării juridice care studiază modifi cările în 
dinamica criminalităţii ca fenomen antisocial, activitate de estimare a stării criminalităţii în viitor. În 
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unele studii acesta mai este formulată drept „estimarea formulată ca urmare a activităţii de predicţie” 
[8]. În esenţă, cercetarea de prognozare constă în: examinarea realităţii cu scopul de a stabili prezenţa 
şi starea acelor fenomene, a căror infl uenţă asupra criminalităţii se cunoaşte; clarifi carea impactului 
cunoscut al fenomenelor luate în calcul în condiţiile prezente; determinarea modifi cărilor pe care le 
va suporta criminalitatea sub acţiunea acestor fenomene, adică formularea prognozei. Criminologia 
dispune de patru metode de prognozare: metoda extrapolării – extinderea tendinţelor criminalităţii 
din trecut şi prezent asupra viitorului; metoda modelării – elaborarea unui model abstract al cri-
minalităţii, constituit din însuşirile defi nitorii ale criminalităţii, exprimate prin valori cantitative, şi 
determinarea evoluţiei fenomenului în funcţie de oscilaţiilor parametrilor constitutivi; metoda esti-
mării experţilor – chestionarea unui grup de persoane care au cunoştinţe solide despre criminalitate şi 
starea ei actuală în vederea afl ării opiniei specialiştilor referitoare la evoluţia fenomenelor criminale; 
metoda corelării unicaracteriale – examinarea realităţii sub aspectul relevării factorilor determinanţi 
cunoscuţi ai criminalităţii, interni şi externi, care tocmai şi-au început acţiunea, sunt pe punctul de 
a acţiona sau a căror constituire este foarte probabilă, şi determinarea stării viitoare a criminalităţii 
reieşind din modul de infl uenţare specifi c acestor factori.

 Cunoaşterea stării viitoare a fenomenelor criminale este ghidată de interesul practic şi ştiinţifi c 
şi vizează criminalitatea în ansamblu (nivelul, structura sau caracterul), formele ei particulare de 
manifestare (criminalitatea recidiviştilor, trafi cul de fi inţe umane etc.), comportamentul criminal in-
dividual (al indivizilor concreţi), criminalitatea dintr-o anumită regiune sau localitate, criminalitatea 
dintr-un domeniu de activitate socială (autorităţile publice locale, comerţ sau învăţământ) etc. 

4. Prognozarea juridică ramurală, care are obiect de cercetare dezvoltarea ramurilor dreptului 
cum ar fi  dreptul constituţional, administrativ, fi nanciar, bancar, funciar, civil, penal, procesual. Drept 
exemplu poate fi  adusă prognozarea făcută în Legea pentru aprobarea Strategiei de dezvoltare a pieţei 
fi nanciare nebancare pe anii 2011-2014 şi a Planului de acţiuni pentru implementarea Strategiei de 
dezvoltare a pieţei fi nanciare nebancare pe anii 2011-2014 [9].

5. Prognozarea juridică situaţională (locală), care studiază segmente concrete ale realităţii juridi-
ce. În acest caz are loc prognozarea unei singure sau unui grup de instituţii juridice, cum ar fi  Hotărâ-
rea Guvernului Republicii Moldova cu privire la aprobarea Planului de dezvoltare a Serviciului Fiscal 
de Stat pentru anii 2011-2015 [10].

6. Prognozarea conduitei individuale, unde subiect al prognozării devin reprezentanţii organe-
lor de drept. Astfel, organele afacerilor interne, de rând cu prognozarea dezvoltării situaţiei crimi-
nogene, elaborează  propuneri de lichidare şi neutralizare a cauzelor şi condiţiilor, care au favo-
rizat săvârşirea infracţiunilor, desfăşoară activităţi de profi lactică individuală, prognozând condu-
ita obiectului. Un exemplu poate fi  Hotărârea Guvernului Republicii Moldova pentru aprobarea 
Strategiei naţionale anticorupţie pe anii 2011-2015, care stabileşte un şir de previziuni în vederea 
combaterii corupţiei [11]. Această prognozare este parte a prognozării criminologice, necesitatea 
căreia este dictată de alegerea motivată ştiinţifi că a persoanei care necesită acţiune profi lactică 
[12]. Scopul este de a prezice posibilitatea săvârşirii de către o persoană concretă a infracţiunii; 
totalitatea circumstanţelor care îl determină la acţiune ilegală; condiţiile care ar putea contracara  
conduita negativă [13]. 

7. Prognozarea efectelor juridice ale lacunelor în drept, care este o problemă actuală a realităţii 
juridice, deoarece calitatea legilor devine tot mai joasă, iar uneori prevederile din aceeaşi lege se 
contrazic reciproc. Nu există o metodologie strict reglementată în legislaţia naţională a descoperirii 
lacunelor. În fi ecare caz concret se utilizează Constituţia Republicii Moldova, Legea cu privire la 
Curtea Constituţională, Codul jurisdicţiei constituţionale, inclusiv jurisprudenţa CEDO, dreptul 
constituţional comparat şi jurisprudenţa constituţională a altor ţări. Este binevenit ca o persoană 
sau un organ să dispună de viziuni clare despre modul cum trebuie să se dezvolte dreptul şi ce ra-
porturi sociale merită să fi e reglementate, care din ele sunt prioritare, ce cheltuieli va efectua statul 
pentru a implementa aceste idei în cadrul legii, care vor fi  cheltuielile pentru implementarea în 
viaţă a acestor legi [14]. 
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Redactarea legilor necesită cunoştinţe şi abilităţi juridice speciale, prin care o politică anume este 
transpusă într-un ansamblu coerent de norme. În afară de aceasta, redactorul are ca sarcină să facă 
astfel ca proiectul de lege să fi e corelat cu celelalte texte normative, ca metodele pe care le utilizează 
să fi e uşor de folosit şi din punct de vedere juridic efi ciente, iar formularea juridică să fi e pertinentă 
şi inteligibilă. Activitatea de realizare a programelor legislative implică nemijlocit evidenţierea lacu-
nelor în legislaţie, proces realizat, în unele cazuri atât prin examinarea sesizărilor concrete, cât şi prin 
adresele emise de către Curtea Constituţională, în cadrul examinării sesizărilor.  

8. Prognozarea consecinţelor nerespectării condiţiilor contractuale, care este o prognozare limita-
tă ce poate cerceta consecinţele negative ale neîndeplinirii obligaţiilor contractuale pentru determina-
rea mărimii daunelor provocate [15]. 

9. Prognozarea dezvoltării sistemului judiciar, care este un tip nou al prognozării juridice care 
are obiect concret de previziune – sistemul judecătoresc. În acest sens, pot fi  aduse mai multe regle-
mentări confi rmate prin Hotărârea Parlamentului Republicii Moldova pentru aprobarea Strategiei 
de consolidare a sistemului judecătoresc şi a Planului de acţiuni pentru implementarea Strategiei de 
consolidare a sistemului judecătoresc [16]; Hotărârea Parlamentului Republicii Moldova pentru apro-
barea Concepţiei privind fi nanţarea sistemului judecătoresc [17]. 

Aceste metode trebuie cunoscute pentru a îmbunătăţi calitatea realităţii juridice, a evita procesele 
negative care se pot produce în societate, a aduce corectările necesare în viaţa dreptului şi statului. O 
bună cunoaştere, explicare şi interpretare a fenomenului juridic reclamă o metodologie corespunză-
toare în baza căreia să se realizeze o înţelegere ştiinţifi că a mecanismului acţiunii sociale a dreptului, 
a funcţiilor lui, a esenţei conţinutului şi formei sale, a legăturilor sale multiple cu societatea.
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AbstractAbstract

At the end of sec. XVIII - beginning of sec. Century in Moldavia and Wallachia contact with works 
of great thinkers of Europe led to the formation of the Enlightenment with its features. The ideas 
infl uenced the French Revolution and the Declaration of Human Rights, in particular begin to be 
undertaken attempts to shape a new organization of political constitution.

That was a time of political turmoil and constitutional, start being made with the fi rst draft consti-
tution, drawn up in Moldova in 1822, known as the „Constitution cărvunarilor.” Is the fi rst Romanian 
constitution are entered modern principles of organization and management society, also appeared 
and the fi rst elements of political democracy.

Constitution provide basic principles of constitutional doctrine in Europe, applied to the concrete 
conditions in Moldova. It announced in early years of institutional searches earthly powers were to 
mark the next half century, later being one of the starting points adopted both in Moldova and the 
Romanian Country Organic Regulations.

Key words -the project Constitution of the „Carvunari”, the principle of separation of powers, 
the right to vote, the principle governing the nation itself, the priority of representative bodies of le-
gislative power to the word, the rule of law and protection rights and  freedoms, the right to petition, 
voting rights, freedom of all members of the society berofe the law and so on.

SumarSumar
„Constituţia cărvunarilor”  a fost primul proiect de constituţie, în care au fost inscrise primele 

elemente de democratism politic şi principii moderne de organizare şi conducere a societăţii.
Elaborat la Iaşi  şi supus  dezbaterii pe 13 septembrie 1822 proiectul de Constituţie al cărvunarilor 

moldoveni (aluzie peiorativă la societatea revoluţionară secretă a cărbonarilor italieni, motiv pentru 
care şi proiectul cărvunăresc moldav de constituţie a fost  „taxat revoluţionar”),  prevedea principii de 
bază ale doctrinei constitutionale din Europa, aplicate la condiţiile concrete din Moldova.

Proiectul de Constituţie cuprindea 77 de articole,  care  încercau  introducerea unui sistem mo-
dern de guvernare în Principatele Române. 

Pentru prima oara erau inserate într-un document toate elementele componente ale libertatii po-
litice: principiul   separării puterilor în stat, dreptul de a alege, principiul guvernării naţiunii prin ea 
însăşi, prioritatea organelor reprezentative ale puterii legislative faţă de Domn, principiul suprema-
ţiei legii, şi protecţia drepturilor şi libertăţilor inspirate din  Declaraţia franceză a drepturilor omului 
şi cetăţeanului de la 1789 cu privire la libertatea individului,  libertatea presei,  religiei, egalitatea 
tuturor la dobândirea unor slujbe publice, libertatea învăţământului, dreptul la apărare, dreptul la 
petiţie, drepturile electorale, inviolabilitatea domiciliului, egalităţatea  tuturor membrilor societăţii 
în faţa legii etc.  

Constituţia cărvunarilor nu a fost recunoscută ofi cial drept lege fundamentală a Moldovei, dar 
domnitorul Ioan Sandu Sturza, a aplicat în practică unele dispoziţii şi principii constituţionale for-
mulate în ea.
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Proiectul de Constituţie a  cărvunarilor a  constituit mai târziu unul din punctele de plecare în 
adoptarea atât în Moldova, cât şi în Ţara Românească a Regulamentelor Organice.

Cuvinte cheie- proiect de constituţie a cărvunarilor, principiul   separării puterilor în stat,  drep-
tul de a alege, principiul guvernării naţiunii prin ea însăşi, principiul supremaţiei legii, egalităţatea  
tuturor membrilor societăţii în faţa legii.  

La sfârşitul sec. XVIII-începutul sec. XIX, în Moldova şi Valahia contactul cu operele marilor 
gânditori ai Europei a dus la formarea unui iluminism cu trăsături proprii. Sub infl uenţa ideilor Re-
voluţiei franceze şi a Declaraţiei drepturilor omului,  în Principate încep a fi  întreprinse tentative de a 
contura o nouă organizare politică şi constituţională.

Datorită numeroaselor idei reformatoare, care au fost formulate,  această perioadă a fost consi-
derată, pe drept cuvânt,  ca o epocă în care „consti tuţiile şi proiectele plouă” [1, p.187]. Aceasta a 
fost epoca frământărilor politice şi constituţionale, debutul realizându-se odată cu primul proiect de 
Constituţie, elaborat în Moldova în 1822, cunoscută sub numele de „Constituţia cărvunarilor” [2, 
p.106]. Este prima constituţie românească în care sunt înscrise principiile moderne de organizare şi 
conducere a societăţii, apărând, totodată, şi primele elemente de democratism politic.

Elaborat la Iaşi  şi supus  dezbaterii pe 13 septembrie 1822, proiectul de Constituţie al cărvunarilor 
moldoveni (aluzie peiorativă la societatea revoluţionară secretă a cărbonarilor italieni, din care cauză 
şi proiectul cărvunăresc moldav de constituţie a fost  „taxat revoluţionar”),  prevedea principii de bază  
ale doctrinei constituţionale din Europa, aplicate la condiţiile concrete din Moldova.   

Redactat în timpul domniei  lui Ioniţă Sandu Sturza de către partizanii politici ai acestuia (printre 
care Ionică Tăutul, Iordache Drăghici, poate şi jurisconsultul Andronache Donici  [3, p.91]). Repre-
zentanţi ai boierimii mici şi mijlocii, autorii proiectului de Constituţie, în tendinţa lor de a rupe cu ab-
solutismul trecutului, s-au constituit într-o grupare politică liberală sfi dând, astfel, în contrapondere, 
marea boierime conservatoare, motiv pentru care au şi elaborat un proiect constituţional  de stat repu-
blican „aristo-democraticesc” (în sensul extinderii privilegiului de participare politică „democratică” 
la nivelul întregii „aristorcaţii” moldave). 

Deşi Ioan Sandu Sturza a acceptat Constituţia,   ea nu a trecut de stadiul de proiect din cauza 
opoziţiei Rusiei şi Turciei. Marea boierime a combătut vehement proiectul de Constituţie, cu atât 
mai mult, cu cât nu se reuşea a se ajunge la un compromis de formulare prin care boierimea să poată 
controla organul reprezentativ care ar fi  stat în centrul procesului de decizie.

Proiectul de Constituţie cuprindea 77 de articole (ponturi),  care  încercau  introducerea unui sis-
tem modern de guvernare în Principatele Române. 

Pentru prima oară erau inserate într-un document toate elementele componente ale libertăţii politice.
Art. 19, 20, 21, 71 din proiectul de Consti tuţie al cărvunarilor formulau principiul  constituţional 

al  separării puterilor în stat. Astfel,  art.19 „ pentru o bună   organizare internă în conformitate cu 
vechile privelegii ale ţării” [4, p.198] prevedea instituirea unui Sfat obştesc – reprezentanţă naţională 
suverană,  înzestrată cu atribuţii de legiferare. 

Dreptul de a alege  era acordat tuturor categoriilor de boieri, după cum rezultă din art. 20, 48, 51 
şi 60. Componenţa reprezentanţei naţionale (Sfatul obştesc) era limitată  la elementul boieresc, afară 
de cei doi episcopi care puteau fi  numiţi din popor. De aceea, deşi  sistemul reprezentativ propus de 
cărvunari  menţinea vechile privilegii ale boierilor în administraţia ţării şi nu asigura o reprezentare 
politică  a tuturor claselor sociale, totuşi era un principiu de esenţă politică şi constituţională modernă 
şi reprezenta un punct de plecare în regimul parlamentar ce se va statornici la sfârşitul secolului al 
XlX-lea în România.

Sfatul obştesc legifera împreună cu domnitorul. Atribuţiile  executive erau încredinţate, în mod 
exclusiv Domnitorului. 

 Dove dind o concepţie novatoare, Constituţia cărvunarilor tindea spre restrângerea puterilor 
domneşti, încredinţând dreptul de conducere efectivă a ţării Sfatului obştesc, organ reprezentativ.
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Astfel în activitatea de colaborare între Sfatul obştesc şi Domn, voinţa decisivă  aparţinea Sfatului 
obştesc, deoarece în caz de neînţelegere şi de divergenţă cu privire la alcătuirea unei legi, între Domn 
şi Sfatul obştesc, articolul 23 stator niceşte voinţa precumpănitoare a Sfatului obştesc. Prin această 
regle mentare se recunoaşte, în mod implicit, principiul guvernării naţiunii prin ea însăşi şi prioritatea 
organelor reprezentative ale puterii legislative faţă de Domn, organ al funcţiei  legislative, care este 
şi şeful funcţiei executive.

Art. 73, 74 şi 75 din acelaşi proiect statornicesc principiul supremaţiei legii asupra tuturor acte-
lor şi faptelor oricăror funcţiuni în stat – „însuşi Domnul şi Sfatul obştesc datoresc supunere legilor” 
[4, p. 208].  Aşadar, organele administraţiei, ale guvernării sunt subordonate dispoziţiilor legii, 
legea considerându-se „baza libertăţii individuale, limita puterii judecătoreşti şi administrative”, 
precum şi  temeiul „pentru apărarea drepturilor particulare şi publice” [4, p. 208].

Spre deosebire de perioadele anterioare, când drepturile omului erau tratate în general, proiectul 
de Constituţie al cărvunarilor proclamă principii noi, necunoscute şi neaplicate până atunci în ţările 
române în ceea ce priveşte existenţa şi protecţia drepturilor şi libertăţilor inspirate din  Declaraţia 
franceză a drepturilor omului şi cetăţeanului de la 1789 cu privire la libertatea individului, libertatea 
presei erau garantate libertatea religioasă, egalitatea tuturor la dobândirea unor slujbe publice, liberta-
tea învăţământului, dreptul la apărare, dreptul la petiţie, drepturile electorale, inviolabilitatea domici-
liului etc.  Singurul element al libertăţii politice, care nu a fost menţionat în Constituţia cărvunarilor, 
a fost libertatea întrunirilor. 

Un alt principiu modern, inserat în proiect, este principiul egalităţii  tuturor membrilor societăţii 
în faţa legii,  art. 18 al Constituţiei stipulând  într-o formă mai detaliată, comparativ cu legiuirile din 
trecut, că „toţi moldovenii sunt egali în faţa legii, iar legea urmează să fi e una şi aceeaşi pentru toţi” 
[4, p.197]. Principiul egalităţii în faţa legii urma să fi e aplicat şi la acordarea slujbelor (art. 12, 37, 39, 
46, 51, 72),  menţionându-se că ocuparea funcţiilor trebuia să se facă „numai după meritul bunelor 
fapte şi competenţă în  slujba ce li se încredinţează” [4, p. 202].

Proiectul mai prevedea garantarea dreptului de proprietate şi principiul exproprierii pentru cauză 
de utilitate publică.

Astfel, art. 3, 5 şi 58 prevedeau dreptul de proprietate şi respectarea acestuia. Exproprierea putea 
avea loc numai după o prealabilă despăgubire pentru  cauze de folos public, cauze ce urmau să fi e 
specifi cate într-o viitoare lege specială.

În proiect se pune accentul şi pe garantarea şi protecţia drepturilor şi libertăţilor, asigurarea res-
pectării lor fi ind în sarcina organelor de stat. Autorii proiectului militau pentru tragerea la răspundere 
a tuturor acelora care vor atenta la libertatea persoanei, prevăzând sancţionarea funcţionarilor de stat 
care „se vor atinge de cinstea altuia prin ocară, batjocură sau defăimare; prin viu grai sau prin scris, 
sau prin orice alt mijloc” [4, p. 198].

În acest sistem constituţional, legea este baza libertăţii individuale, limita atribuţiilor judecătoreşti 
şi administrative; este temeiul care reglemen tează toate activităţile şi sprijină apărarea drepturilor 
publice şi particulare.

 Proiectul Constituţiei din 1822 cuprinde reguli fundamentale privitoare la deosebirea dintre pămân-
tean şi străin, la dobândirea calităţii de pământean şi la drepturile recunoscute pământenilor, aşa cum se 
prevede în art. 14, 15, 16, 60, 68, 69 şi 70. Proiectul mai prevede decăde rile din calitatea de pământean, 
interzicerea străinilor de a cumpăra imobile urbane sau rurale şi interzicerea intrării evreilor în Ţară.

Proiectul de Constituţie al cărvunarilor a contibuit şi la dezvoltarea organizării judecătoreşti şi în 
cristalizarea principiului independenţei judecătorului. 

Art. 24-37 reglementau organizarea judecătorească, fi ind prevăzute următoarele instanţe de judecată:
1. Tribunalul de ţinut, ca instanţă de fond compus din ispravnicul ţinutului şi un judecător.
Judecata trebuia începută în primă instanţă, la judecătoria ţinutului unde se afl ă obiectul cauzei sau 

persoana fi zică chemată în judecată. Această dispoziţie avea drept scop suprimarea privilegiilor acordate 
boierilor mari de a fi  judecaţi, în primă instanţă, de instanţe judecătoreşti ierarhic superioare [7, p. 10].

Ispravnicii, fără participarea judecătorului, erau competenţi să judece doar cauzele referitoare la 
încasarea birurilor, economia recoltelor sau buna desfăşurare a activităţii târgurilor.
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În capitala Moldovei, la Iaşi, proiectul prevedea existenţa unui tribunal al agiei în componenţa 
căruia intrau aga şi un judecător.

2. Instanţa de apel în materie criminală (penală) era în concepţia proiectului, departamentul cri-
minalicesc, compus din cinci boieri de orice rang aleşi „după reputaţia lor de competenţă” [4, p. 199].

Proiectul prevedea în materie civilă o instanţă specială de apel, care să înlocuiască judecata veli-
ţilor boieri, compus din cinci boieri de rangul al doilea.

În privinţa datei înfăţişării la apel, aceasta urma să fi e fi xată de prima instanţă, ca urmare a mani-
festării nemulţumirii în privinţa hotărârii pronunţate în instanţa de  fond  de oricare dintre părţi.

3. A treia instanţă urma să fi e, în locul vechiului divan domnesc, divanul întâi, compus din cinci 
boieri de rangul întâi şi doi boieri din fruntea celor de rangul al doilea.

Această instanţă era exclusiv o instanţă de casare care urma să aibă în vedere doar conţinutul ac-
tului de dispoziţie al instanţelor inferioare.

Proiectul cărvunarilor mai prevedea, ca şi legiuirea lui Alexandru Ipsilanti, condicari, pe lângă 
judecătoriile de ţinuturi, şi logofeţi,  pe lângă celelalte instanţe, precum şi cancelarii ale judecătorilor, 
cu logofeţi însărcinaţi cu evidenţa şi conservarea dosarelor.

Atribuţiile şi prerogativele judecătoreşti ale domnitorului Moldovei urmau să fi e substanţial reduse.
Practic, aceste prerogative erau menţinute în situaţia în care între instanţa de apel şi instanţa de 

casare exista un dezacord referitor la soluţionarea pricinii (art. 34).
Constituţia cărvunarilor nu a fost recunoscută ofi cial drept lege fundamentală a Moldovei, deoa-

rece domnitorul Ioan Sandu Sturza, deşi împărtăşea el însuşi ideile „cărvunarilor”, nu a putut să o 
pună în aplicare.

 Însă domnitorul a aplicat în practică unele dispoziţii şi principii constituţionale formulate în ea, 
de exemplu cele referitoare la funcţionarea învăţământului, introducerea ordinii fi scale în ţară etc.

O parte din ideile cărvunarilor, privind principiul libertăţii, şi-au găsit refl ectare în Condica crimi-
nalicească a Moldovei din 1826, în care se menţionează că statul este dator „a purta de grijă pentru 
siguranţa supuşilor săi” [5,p.66].

Constituţia lui Tăutu a fost învinuită de spirit revoluţionar, anarhism, de dorinţa de a răsturna 
legiuita ordine socială. Chiar şi domnitorul Grigore Alexandru Ghica din Muntenia se împotriveşte 
reformelor propuse, taxând ideea de „constituţie” şi formă de guvernământ reprezentativă drept nepo-
trivită şi ridicolă, aşa încât cu excepţia acceptării în 1822 de către Poartă a revendicării administrării 
mănăstirilor închinate, şi aceasta doar până în 1827, constituţia a rămas literă moartă. Ea are totuşi 
semnifi caţii în epocă  ca fi ind „cea dintâi întrupare a unei gândiri constituţionale în Ţările Române” 
şi „cea dintâi manifestare politică a cugetării liberale” [6, p.90]. Cărvunarii, prin ideile lor de reformă 
îndreptate spre păturile de jos ale societăţii, pun în germene bazele unui partid liberal. Constituţia  
cărvunarilor anunţa încă din primii ani ai domniilor pământene căutările instituţionale ce urmau să 
marcheze viitoarea jumătate de secol,  constituind mai târziu unul din punctele de plecare în adopta-
rea atât în Moldova, cât şi în Ţara Românească a Regulamentelor Organice.
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SumarSumar
În procesul activităţii procesual penale se hotărăsc problemele privind descoperirea şi investiga-

rea infracţiunilor, pe parcursul petrecerii măsurilor operative de investigare de stabilire, descoperi-
re, contracarare şi preîntîmpinare al infracţiunilor. Specifi cul sarcinilor iniţiază specifi cul puterilor 
şi mijloacelor utilizate pentru soluţionarea acestora în activitatea procesual penală şi operativ in-
vestigativă. 

AbstractAbstract
In the process of criminal procedure law to decide issues relating to the discovery and investi-

gation of criminal offences, during the life of the operational measures of investigation, discovery, 
countermeasures and prevention of criminal offences. Specifi c duties and powers of specifi c needle 
used to settle them in penal and investigative task force.

Întreaga activitate de urmărire penală trebuie să-şi aducă contribuţia la prevenirea săvârşirii de in-
fracţiuni. Ceea ce este deosebit de important constă în faptul că instrumentând o anumită cauză penală, 
organele de urmărire au posibilitatea să stabilească care anume, din multitudinea de cauze, condiţii şi 
împrejurări, au determinat, favorizat sau înlesnit, în acelaşi caz, săvârşirea infracţiunii şi să stabilească 
măsuri de prevenire concrete, specifi ce, diferenţiat, care să le asigure o maximă efi cienţă [1]. 

Cu toate că majoritatea consideră că lupta cu criminalitatea constituie, în primul rând, micşorarea 
numărului de infracţiuni, criminologii demult au stabilit că criminalitatea este imposibil de nimicit, 
ea poate fi  controlată şi ţinută la un nivel social acceptabil. Despre faptul dat şi conştientizează cerce-
tătorii din Uniunea Europeană şi de aceea nu-şi pun în faţă scopuri care nu pot fi  din start realizabile.

Reforma justiţiei, care este iniţiată în prezent în Republica Moldova, constituie piatra de temelie 
al consolidării societăţii civile, al aprobării principiilor democratice şi asigurării siguranţei existenţei 
acesteia. Un loc important în desfăşurarea reformei date  este acordat organelor ce efectuează urmărirea 
penală şi realizează justiţia, efi cacitatea activităţii cărora, într-un mod nemijlocit, depinde de faptul 
cum sunt întocmite prevederile actelor normative.

Pe de altă parte, cel mai perfect sistem de drept al procesului penal, care stă în calea criminalităţii 
contemporane, rămâne a fi  nu mai mult decât o simplă declaraţie a bunelor intenţii, fără defi nitiva-
rea unui mecanism bine ajustat de realizare a acestuia, fără un sistem de organe bine organizate şi 
echilibrate, chemate să soluţioneze problemele descoperirii, investigării infracţiunilor şi examinării 
judecătoreşti a cauzelor penale.

În această privinţă, bineînţeles, sunt corecţi cercetătorii din estul Europei, care afi rmă: ,,dacă 
poliţia nu se lămureşte cu problema descoperirii infracţiunilor, nu poate fi  realizată o investigare 
penală, iar judecătoriile nu pot realiza justiţia ...cealaltă parte al justiţiei penale este sortită la inac-
ţiune... Vinovaţii nu sunt condamnaţi, iar societatea devine neprotejată”. De aceea în soluţionarea 
problemei de combatere a criminalităţii depinde mult de organul de investigare. Parametrii de bază 
ai acestuia sunt cunoscuţi. În prezent, după numărul şi profesionalitatea de pregătire a cadrelor, 
dotării tehnice, echipamentul experţilor tehnico-criminalişti, el nu este adecvat nici nivelului, nici 
caracterului criminalităţii [2]. 
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Urmărirea penală – care constituie prima fază a procesului juridic penal – are drept obiect, conform 
art. 252 CPP al Republicii Moldova, colectarea probelor necesare cu privire la existenţa infracţiunii, 
la identifi carea făptuitorului, pentru a se constata dacă este sau nu cazul să se transmită cauza penală 
în judecată în condiţiile legii şi pentru a se stabili răspunderea acestuia [3].

Urmărirea penală ca instituţie fundamentală a procesului-penal trebuie privită sub o dublă natură, 
şi anume: în primul rând, este o activitate procesuală, în al doilea rând, şi în acelaşi timp, este o ac-
tivitate specifi c criminalistică.

Fiind o ştiinţă judiciară (nu juridică), cu un caracter autonom şi unitar, criminalistica are un obiect 
propriu de cercetare şi un aport particular, specifi c la realizarea actului de justiţie.

În timp ce obiectul urmăririi penale este defi nit şi reglementat expres prin dispoziţiile art. 252 CPP 
al Republicii Moldova, obiectul criminalisticii nu este stabilit sau reglementat prin norme de drept, 
deoarece criminalistica este o ştiintă cu fi nalitate preponderent practică, o disciplină vie, afl ată într-un 
continuu progres generat de descoperirile ştiinţifi ce.

Cea mai strânsă legătură ştiinţa criminalistică o are cu ştiinţa dreptului procesual-penal, mai ales 
cu compartimentele teoria probaţiunii şi forma procesuală de efectuare a actelor de urmărire penală 
şi judecată. Ştiinţa procesual-penală stabileşte limitele şi condiţiile de aplicare a recomandărilor cri-
minalistice în sfera efectuării justiţiei, competenţa unor participanţi la proces referitoare la aplicarea 
metodelor şi mijloacelor tehnice criminalistice şi procedeelor, combinaţiilor, operaţiilor tactice de 
cercetare al unor tipuri de infracţiuni [4].

Scopul studierii legitimităţilor creării urmelor şi obţinerea informaţiei din urmele materiale şi alte 
izvoare, de obicei, se reduce la grupul de urme care pot fi  lăsate de infractor. Astăzi aceasta deja nu este 
sufi cient. În condiţiile de combatere a criminalităţii, în special cu crima organizată, când demascarea 
reală a infractorilor îndeosebi din eşalonul superior al structurilor criminale trebuie să fi e precedată 
de o activitate operativă de investigare, scopul căreia constituie crearea unei ”baze” pentru confi rma-
rea informaţiei acumulate a probelor, de a studia numai procesul cum sunt lăsate amprentele nu este 
destul. Este necesar a fi  elaborate mijloace şi măsuri chemate să asigure neadimiterea lăsării de urme, 
de exemplu în cazul activităţii lucrătorului operativ în lucrul cu documentele sau în alte mijloace de 
control al activităţii infractorului, care ar contribui la crearea de noi urme care ar fi  lăsate prin acţiunile 
infractorilor.

Aplicabil specifi cului activităţii serviciilor de securitate în legătură cu aceasta de către cercetătorii 
sovietici se scria despre „contracriminalistică”, adică despre faptul că este necesar de elaborat mijloa-
ce şi metode care ar permite de a nu lăsa urme, pentru a căror depistare sunt elaborate recomandările 
criminalistice. În acest sens nu poate fi  vorba despre ceva altfel (opus criminalisticii), deoarece la baza 
uneia (de a depista) şi alteia (de a nu lăsa urme, a le masca, schimba), se afl ă tot aceleaşi legitimităţi de 
creare a urmelor, pe care le studiază criminalistica. Dar iată că scopurile şi sarcinile aplicării acestor 
rezultate pot fi  diferite, în acelaşi rând şi opuse.

În legătură cu aceasta, mai apare o întrebare importantă: cine (criminalistica sau altă ştiinţă) ar 
trebui să se ocupe cu elaborarea mijloacelor şi procedeelor tehnice care sunt destinate pentru utilizare 
în activitatea operativă de investigaţie.

Autorul rus B.L Zotov remarca faptul că în afara procesului penal nu poate fi  criminalistică. La 
rândul său, alt cercetător rus în domeniu – A.N. Vasiliev, consideră că scopul criminalisticii constituie 
realizarea mijloacelor şi metodelor reglementate de legea procesual-penală în activitatea de investigare. 
Alţi autori ruşi determinau drept sens al criminalisticii elaborarea mijloacelor speciale şi metodelor, 
ce asigură realizarea scopurilor justiţiei, în baza studierii consecinţelor şi mecanismelor infracţiunii.

În procesul activităţii procesual-penale, se hotărăsc problemele privind descoperirea şi investigarea 
infracţiunilor, pe parcursul desfăşurării măsurilor operative de investigare de stabilire, descoperire, 
contracarare şi preîntâmpinare a infracţiunilor. Specifi cul sarcinilor iniţiază puteri şi mijloace utilizate 
pentru soluţionarea acestora în activitatea procesual-penală şi operativ investigativă.

Între acţiunile de urmărire penală şi măsurile operative de investigare este o asemănare după sco-
pul şi conţinutul acestora, dar nu rareori sunt întâlnite şi deosebiri destul de esenţiale după metoda şi 
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procedeul de realizare a acestora. Cu toate acestea, atât acţiunile de urmărire penală, cât şi măsurile 
operative de investigare constituie mijloace de obţinere a informaţiilor factice despre faptul cum a 
avut loc comiterea infracţiunii. Deoarece datele conţin urmele care sunt lăsate de către evenimentul 
produs (pe obiectele materiale sau în memoria oamenilor), atunci metodele de acumulare a datelor 
factice, indiferent de combaterea criminalităţii, oriunde acestea ar fi  fost aplicate, întotdeauna vor 
conţine aceleaşi operaţiuni utile pentru refl ectarea urmelor [5].

Cu toate acestea, prin descoperirea infracţiunii aplicabilă către investigarea preventivă în sens 
criminalistic, se înţelege starea de fapt al datelor care sunt utilizate în evenimentul investigat pe par-
cursul urmăririi penale. Descoperită (parţial), infracţiunea se consideră când sunt stabilite situaţiile 
de fapt esenţiale pentru crima investigată, cât şi persoana care a comis infracţiunea căreia îi poate fi  
înaintată învinuirea. O parte componenă importantă a unei asemenea descoperiri constituie stabilirea 
semnalmentelor infracţiunii respective. 

Conţinutul investigării cu mult este determinat prin activitatea rezultativă privind descoperirea 
infracţiunii. Totodată, el este determinat şi de activitatea îndreptată spre stabilirea circumstanţelor 
legate de personalitatea infractorului, scoaterea la iveală a circumstanţelor atenuante sau agravante şi 
a altor date care, fi ind cumulate, ar permite  aplicarea corectă a normelor legii către cazul supus in-
vestigării, garantează atragerea la răspundere nemijlocit a persoanei vinovate de comiterea infracţiunii 
respective şi nu permite atragerea la răspundere a unei persoane nevinovate. Odată cu soluţionarea 
acestor sarcini, în procesul investigării se realizează şi funcţiile procesuale, în particular asigurarea 
drepturilor şi intereselor legitime al participanţilor la proces, apărarea intereselor, poziţiilor, lezate în 
procesul comiterii crimei, prevenirea altor infracţiuni etc.

Temeiul pentru delimitarea  descoperirii şi investigării infracţiunilor se afl ă în funcţiile de stabilire 
şi de demonstrare a procesului penal. Cu alte cuvinte, în cadrul investigării, faptul crimei trebuie să fi e 
cunoscut nu numai detaliat, ceea ce este esenţial pentru descoperirea ei, dar şi în mod corespunzător 
procesual demonstrat.

O parte componentă importantă a modelării oricărei activităţi, în acelaşi rând şi a activităţii privind 
investigarea infracţiunilor comise de infractori sau grupuri criminale, constituie modelarea situaţiilor 
în care această activitate se realizează. În cazul unei investigaţii criminaliste a activităţii criminale, 
atenţia specialiştilor a fost atrasă de situaţiile ce decurg ca rezultat al urmăririi penale. Ideea de bază 
consta în faptul că recomandările criminaliste formulate în afara situaţiilor concrete nu pot fi  pe măsură 
efective. Cercetările de mai departe au arătat că situaţiile, cercetarea cărora este necesară în procesul 
de investigare şi descoperire al infracţiunilor comise de un grup de criminali în cazul dat, este mult 
mai larg decât problematica situaţiilor de investigare înaintate în calitate de recomandare generală [6].

Situaţia respectivă şi are drept consecinţă necesitatea elaborării în baza metodelor generale de 
investigare, a unor metode specifi ce fi ecărei infracţiuni luate în parte, desigur în limitele prevederilor 
actelor normative naţionale şi internaţionale, fără încălcarea drepturilor şi libertăţilor persoanelor par-
ticipante la proces, situaţie care se referă la întreaga activitate de administrare şi prezentare a probelor 
în cadrul investigării.

Potrivit prevederilor Curţii Europene a Drepturilor Omului, pentru a se evita derapajele, necon-
cordanţele şi confuziile, este necesar ca instanţele naţionale, cu ocazia judecării cauzelor cu care vor 
fi  sesizate, să aplice un drept unic şi defi niţii precise pentru a se realiza un proces echitabil într-un 
termen rezonabil. Această precizare a fost făcută prin Hotărârea Curţii Europene a Drepturilor Omului 
din 21.02.1975 în cauza Golder contra Regatului Unit. Tot Curtea Europeană a Drepturilor Omului a 
statuat că în activitatea jurisdicţională principiul legalităţii impune judecătorului două obligaţii stric-
te: interpretarea strictă a legii penale şi interzicerea analogiei. Legea procesual-penală este de strictă 
interpretare şi ea nu poate fi  analizată extensiv prin analogie în defavoarea inculpatului, fi ind interzisă 
interpretarea „in malam partem”. 

În acest context, în literatura juridică, s-a făcut sublinierea clară că, dat fi ind locul important pe care 
îl ocupă într-o societate democratică dreptul la un proces echitabil, interpretarea ambiguă, generală 
sau neunitară este inadmisibilă, deoarece nu corespunde obiectului şi scopului acestuia şi nici textului 
art. 6 din Convenţia Europeană a Drepturilor Omului [8].
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Le contrat de croisière est régi par les articles 197-204 du Code de la navigation maritime 
commerciale de la République de Moldova. Par ce contrat, un tour opérateur, une compagnie de 
navigation ou un agent de voyages propose, moyennant rémunération, à son client un voyage en mer 
comprenant diverses prestations de services à bord et excursions.

Consideraţii generale. Croaziera maritimă reprezintă o călătorie în scop de odihnă, efectuată, 
de regulă, sub formă de cerc, cu acelaşi mijloc de transport. Din perspectivă istorică, serviciile de 
croazieră au cunoscut un progres începând cu anul 1960, când omul de afaceri american Ted Arison, 
fondator al companiei maritime Norwegian Caribbean Lines, a lansat linii de croazieră în zona Mării 
Caraibilor şi a Mării Mediterane. Iniţiativa s-a bucurat de succes, astfel încât în anul 1967 investitorii 
norvegieni şi americani fondează prima companie maritimă specializată exclusiv în prestarea servici-
ilor de croazieră, denumită Royal Caribbean Cruise Lines (RCCL) [1]. În prezent, pe piaţa mondială 
activează cca 50 de companii mari, specializate în prestarea serviciilor de croazieră [2]. Cel mai frec-
vent, serviciile de croazieră includ 7-12 porturi maritime, situate pe aceeaşi direcţie (de exemplu, în 
jurul continentului European sau în jurul Peninsulei Scandinave). 

Cu referire la Republica Moldova, turismul de croazieră este puţin dezvoltat. Principala cauză 
constă în faptul că pentru moldoveni, turismul de croazieră ar fi  prea scump, motiv din care rămâne a 
fi  puţin accesibil. Totodată, lipsa unor nave maritime specializate face ca serviciile de croazieră prin 
portul maritim Giurgiuleşti să nu fi e efectuate. Deşi în Concepţia dezvoltării transportului naval al 
Republicii Moldova [3] încă în anul 2008 se menţiona că „este preconizată elaborarea proiectelor de 
susţinere a construcţiei navelor de pasageri de tip mixt (râu-mare), navelor de croazieră pentru un 
număr de pasageri mai redus dar cu nivel sporit de confortabilitate …” (pct.33), au trecut însă patru 
ani, dar iniţierea acestor proiecte nu a demarat. 

În schimb, peste hotarele Republicii Moldova serviciile de croazieră sunt frecvent solicitate, iar 
preţurile variază. De exemplu, o croazieră de lux în Marea Mediterană pentru 14 nopţi costă 4.728 de 
dolari pentru o persoană (plecarea şi întoarcerea – or. Veneţia, Italia). O croazieră pe traseul Barcelo-
na – Mediterana Clasică – Insulele Canare – Maroc, pentru 21 de nopţi costă 1.529 euro, cu servicii 
all-inclusive (plecarea şi întoarcerea – or. Barcelona, Spania) [4].

Reglementarea contractului de croazieră în legislaţia naţională este redată în Codul navigaţiei 
maritime comerciale, la art. 197-204. Astfel, prin contractul de croazieră, organizatorul croazierei 
îşi asumă obligaţia de a efectua un voiaj colectiv pe mare (croazieră), conform unui program, şi 
de a acorda participantului la croazieră serviciile necesare (transport maritim, alimentare, deservire 
socială, excursii etc.), iar participantul la croazieră – de a achita pentru aceste servicii taxa stabilită 
(art.197).

În legislaţia altor state contractul de croazieră este abordat în mod diferit. Contractul de croazieră 
îşi are o reglementare proprie în legislaţia maritimă a Franţei, Canadei, Portugaliei, Madagascar, pe 
când în legislaţia din Italia, Belgia, Suedia, Elveţia, Germania şi Finlanda contractul de croazieră nu 
este reglementat. Raporturilor de croazieră care apar în aceste state li se aplică normele din codurile 
civile şi legile cu privire la protecţia consumatorilor.

O situaţie similară este prezentă şi în legislaţia statelor ex-sovietice. Astfel, reguli cu privire la con-
tractul de croazieră conţin legislaţile maritime ale Ucrainei, Belarusiei, Estoniei, Georgiei. Pe când în 
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Codul navigaţiei maritime comerciale al Federaţiei Ruse, Letoniei şi Republicii Kazahstan contractul 
de croazieră nu este reglementat. Alte state, precum Tadjikistan, Turkmenistan sau Kârgzâstan nu au 
ieşire la mare, respectiv, nu dispun nici de legislaţie maritimă.

Faptul că normele cu privire la contractul de croazieră din Codul navigaţiei maritime comerciale 
a Republicii Moldova sunt similare cu cele din legea maritimă a altor state, se explică prin faptul că 
legiuitorul a făcut referire la reglementările internaţionale în domeniu. De aici ajungem la concluzia 
formulată de lectorul Universităţii „Al.Russo” din Bălţi, Cristina Craevscaia, că „principala particu-
laritate a Codului navigaţiei maritime comerciale al Republicii Moldova constă în caracterul său de 
internaţionalitate” [5]. 

Contractul de croazieră este puţin abordat în literatura de specialitate, iar defi niţiile oferite pre-
zintă asemănări din motiv că în majoritatea statelor contractul de croazieră este reglementat la fel. 
Astfel, conform defi niţiei redate de profesorul rus М.Melikean, în temeiul contractului de croazie-
ră, o parte (organizatorul croazierei) se obligă să realizeze o călătorie colectivă pe mare (croazieră 
maritimă) după un program bine fi xat şi să acorde celeilalte părţi (participantului la croazieră) un 
complex de servicii (transport, hrană, deservire etc.), iar participantul la croazieră se obligă să 
achite preţul în termen, conform înţelegerii din contract [6]. După R.Naumova, contractul de croa-
zieră este un contract de sine stătător, în baza căruia organizatorul croazierei se obligă la indicaţia 
celeilalte părţi să efectueze o călătorie pe mare (kruiz), conform unui program dinainte întocmit 
şi să ofere benefi ciarului toate serviciile prevăzute în acest scop, iar benefi ciarul se obligă să achi-
te pentru aceasta o plată anumită [7]. În schimb, profesorii A.Kuskov şi Iu.Djaladean subliniază 
foarte succint, că croaziera reprezintă un produs turistic unic, care întruneşte în sine transportarea, 
cazarea şi programul distractiv [8]. 

Din punct de vedere structural, raporturile juridice care iau naştere în legătură cu organizarea 
croazierei maritime pot fi  delimitate în trei categorii, şi anume: prima – contractele încheiate de turişti 
(participanţii la croazieră) cu agenţiile de turism (organizatorii croazierei); a doua – contractele dintre 
agenţiile de turism (organizatori ai croazierei); a treia – contractele agenţiilor de turism (organizatori 
ai croazierei) cu transportatorii. În cazul nostru, interes prezintă raporturile din prima categorie.

Elementele contractului de croazieră. Părţile contractului de croazieră sunt participantul croa-
zierei şi organizatorul. Participantul la croazieră este orice persoană fi zică ce vizitează un stat (sau 
un loc oarecare) cu şedere temporară, în scop de călătorie, cunoaştere, creaţie, sportiv, religios şi alte 
scopuri, fără a urmări scop de profi t, cu asumarea obligaţiei de a respecta întocmai cerinţele prescrise 
în contractul de croazieră. Fiind un consumator al serviciilor din turism, participantul la croazieră este 
protejat prin Legea nr.105/2003 privind protecţia consumatorilor[9]. De cealaltă parte, pentru a desfă-
şura activitatea de croazieră, organizator poate fi  doar o persoană juridică, înregistrată conform legii 
la Camera Înregistrării de Stat şi care deţine licenţă pentru activitatea de turism, eliberată de Camera 
de Licenţiere (art.14 alin.(1) lit.(a) Legea nr.352 din 24.11.2006). 

Obiectul contractului de croazieră îl constituie serviciul turistic complex, acordarea căruia se face 
numai în prezenţa participantului la croazieră (turistului). Fiecare dintre părţile contractului de croa-
zieră are un interes material, cu dreptul de a primi contraprestaţie din partea celuilalt: participantul la 
croazieră – deservire, organizatorul croazierei – suma de bani convenită în contract.  

Forma. Contractul de croazieră se încheie în formă scrisă. Deşi vedem că legea nu stabileşte 
forma contractului de croazieră, ci numai forma (forma scrisă, ce o deducem) pe care o ia documen-
tul ce atestă faptul încheierii contractului (biletul de croazieră sau alt act echivalent). Astfel, dovada 
încheierii contractului de croazieră este biletul nominal de croazieră sau un alt act echivalent, eliberat 
de organizatorul croazierei (art.199 Codul navigaţiei maritime comerciale).

Conţinutul contractului de croazieră şi răspunderea părţilor. Organizatorul croazierei este 
obligat să asigure aducerea navei în bună stare de navigabilitate până la începutul croazierei şi să o 
menţină în această stare în tot timpul croazierei (art.200 Codul navigaţiei maritime comerciale). 

Participantul la croazieră este în drept să denunţe [10] contractul în orice moment până la începu-
tul croazierei. În astfel de cazuri, el are dreptul de a i se restitui, în modul, cuantumul şi în termenele 
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stabilite în contract, suma plătită pentru croazieră. Aceeaşi situaţie o avem atunci când organizatorul 
croazierei nu poate acorda participantului locul prevăzut în contract sau, cel puţin, un loc similar pe o 
altă navă. În acest caz, participantul are dreptul să denunţe contractul şi să i se restituie integral suma 
plătită pentru croazieră (art.201 alin.(2)). 

Dreptul de a denunţa contractul de croazieră îl are şi organizatorul (art.202). Acesta poartă răs-
pundere dacă participantului la croazieră nu i-au fost oferite pe deplin serviciile prevăzute în contract 
[11]. În acest sens, pentru a proteja drepturile şi interesele participantului la croazieră, Codul naviga-
ţiei maritime comerciale stabileşte că: 

a) organizatorul de croazieră răspunde pentru daunele cauzate prin moartea sau deteriorarea să-
nătăţii participantului la croazieră, precum şi pentru pierderea sau deteriorarea bagajului acestuia. Se 
vor aplica aceleaşi reguli, ca în cazul contractului de transport maritim de pasageri (art.204 alin.(1));

b) dacă, în virtutea unor circumstanţe neprevăzute, croaziera depăşeşte termenul stabilit, organi-
zatorul ei va suporta toate cheltuielile suplimentare faţă de participantul la croazieră (art.203).

O atenţie sporită este acordată securităţii turiştilor în timpul croazierei. Primul document interna-
ţional în acest sens, intitulat Măsuri pentru prevenirea actelor ilegale care aduc atingere siguranţei 
navelor şi securităţii pasagerilor şi echipajelor, a fost elaborat în cadrul Organizaţiei Maritime Inter-
naţionale la 25 noiembrie 1985, ca urmare a deturnării de către terorişti a unei nave de croazieră[12].   

Delimitarea contractului de croazieră de alte contracte juridico-civile. Cele mai multe tan-
genţe, contractul de croazieră le are cu contractul de servicii turistice. Comun pentru ambele con-
tracte este faptul că acoperă necesităţile de călătorie şi odihnă ale subiecţilor. Totuşi, între contractul 
de croazieră şi contractul de servicii turistice există anumite deosebiri.

În primul rând, contractul de servicii turistice dispune de o reglementare generală, în care nu se 
ţine cont de specifi cul acestora. Pe când contractul de croazieră îşi are o aplicare concretă: prestarea 
serviciilor turistice pe mare. În al doilea rând, delimitarea dintre contractul de croazieră şi contractul 
de servicii turistice se face după importanţa ce o are transportul pentru participantul la croazieră şi, 
respectiv, pentru turist. Pentru participantul la croazieră, transportul reprezintă o condiţie esenţială 
în contractul de croazieră. În schimb, clauza cu privire la transport nu este atât de esenţială pentru 
turistul ce nu apelează la croazieră, deoarece el poate ajunge la destinaţie şi cu mijlocul de transport 
personal. În al treilea rând, în cazul contractului de servicii turistice, acordarea unor servicii supli-
mentare, de exemplu, de a benefi cia de sala sportivă, se face contra plată, fi indcă serviciile suplimen-
tare nu intră, de regulă, în preţul pachetului de servicii turistice. Pe când în contractul de croazieră, 
asemenea servicii suplimentare de turism, de regulă, se includ în costul croazierei [13]. În al patrulea 
rând, deoarece participantul la croazieră tot timpul şi-l petrece călătorind, cazarea lui se face nu la 
hotel, ci la bordul navei maritime. 

Contractul de croazieră prezintă particularităţi şi în raport cu contractul de transport maritim. 
Astfel, dacă în cazul contractului de transport scopul îl constituie deplasarea pasagerului împreună cu 
bagajele sale dintr-un punct în altul, atunci scopul contractului de croazieră este călătoria pe mare şi 
odihna participantului la croazieră [14]. 

O deosebire esenţială care există între ambele contracte a fost remarcată reuşit de doctrinarul rus 
V.Senin. Potrivit autorului, la deplasarea în baza contractului de transport, timpul reprezintă o cate-
gorie economică şi juridică foarte importantă, din motiv că deplasarea pasagerilor este strict regle-
mentată de termenele de pornire şi ajungere la destinaţie stabilite în contract. Pentru reţinerea cursei, 
compania de transport va purta răspundere faţă de pasager. În schimb, miza cea mare la organizarea 
unei croaziere constă în primirea de către turist a unor emoţii pozitive în legătură cu afl area sa pe 
mare şi nu interesează viteza cu care va ajunge la destinaţie [15]. 

Concluzii şi recomandări. Generalizând cele expuse mai sus cu referire la contractul de croa-
zieră din legislaţia maritimă naţională, conchidem că acesta reprezintă un contract de sine stătător, 
ce poartă caracter numit şi negociat, a cărui reglementare în legislaţia naţională este redată în Codul 
navigaţiei maritime comerciale. 

În acelaşi timp, după natura sa juridică, contractul de croazieră formează o varietate a contractului 
de servicii turistice reglementat de Codul civil al Republicii Moldova, la art.1131-1145. Din acest 
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considerent, raporturilor de croazieră li se vor aplica, în mod subsidiar, dispoziţiile din Codul civil cu 
privire la contractul de servicii turistice şi prevederile Legii nr.352/2006 cu privire la organizarea şi 
desfăşurarea activităţii turistice în R.Moldova [16]. 

Luând în consideraţie defi niţiile contractului de croazieră expuse până acum în literatura juri-
dică de specialitate, înaintăm o noţiune proprie, concentrată şi mai bine ajustată la noile realităţi 
sociale: „În baza contractului de croazieră, organizatorul croazierei îşi asumă obligaţia de a oferi 
turistului o călătorie pe mare conform unui program dinainte stabilit, împreună cu toate servici-
ile necesare, precum transport, cazare, hrană, excursii etc., iar turistul se obligă să achite o taxă 
pentru aceste servicii.” 

Considerăm că norma de la articolul 203 din Codul navigaţiei maritime comerciale, în conformi-
tate cu care „dacă croaziera depăşeşte termenul stabilit, organizatorul ei suportă cheltuielile suplimen-
tare aferente prestării de servicii către participantul la croazieră”, este formulată în mod incomplet. 
Or, prin expresia „cheltuielile suplimentare aferente prestării de servicii” se înţeleg doar cheltuielile 
materiale generate de prelungirea croazierei, cum ar fi  hrana, cazarea, excursiile. Însă practica ne 
dovedeşte că în asemenea situaţii, pentru un turist, cele mai mari inconvenienţe le constituie emoţiile 
psihologice (ratarea unei afaceri, neprezentarea la serviciu în primele zile după fi nisarea concediului, 
grijile de ordin familial etc.) avute din cauza ajungerii cu întârziere a croazierei la destinaţie. Prin 
urmare, în scopul ajustării legislaţiei maritime la prevederile Codului civil şi a Legii privind protecţia 
consumatorilor, recomandăm modifi carea articolului 203 din Codul navigaţiei maritime comerciale, 
cu expunerea acestuia într-o nouă redacţie:  

„Dacă, în virtutea unor împrejurări neprevăzute, croaziera depăşeşte termenul stabilit în con-
tract, organizatorul acesteia va suporta din cont propriu cheltuielile materiale ocazionate de pre-
lungirea croazierei şi va compensa participantului la croazieră pagubele de ordin moral, precum şi 
venitul ratat”. 
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AbstractAbstract
This article refers the attitude of university didactical specialists to the educational reforms.
The general aim of it is to provide the individual lecturer (teacher) and the university in which s/

he works the expertise, skills and abilities to teach. During the classes a variety of learning methods 
will be employed. The lecturer (teacher) should be able to practice different types of teaching metho-
dologies to enhance learning.

Sumar Sumar 
„Cerinţele societăţii contemporane reclamă o permanentă optimizare a învăţământului prin crea-

rea de condiţii care să-i asigure o efi cienţă cât mai mare, făcându-l apt să răspundă exigenţelor dez-
voltării societăţii şi a personalităţii studenţilor”[1].

Astăzi trăim într-o societate unde au loc mari schimbări economice, tehnice, ştiinţifi ce şi ideolo-
gice. Fără o cunoaştere temeinică a unei limbi străine, nu există nicio posibilitate de a avea acces la 
izvoarele ştiinţei şi tehnicii mondiale.

Pentru integrarea în societatea contemporană atât pe plan intern, cât şi mondial, pentru a subsista 
în tumultul de schimbări furtunoase şi a-şi asigura existenţa, viitorul specialist are nevoie de cunoştin-
ţe temeinice de limbă străină în specialitatea dată. La facultăţile de specialitate, un loc primordial în 
studierea şi învăţarea limbilor străine îl ocupă textele de specialitate. Este greu de închipuit însuşirea 
textelor de specialitate, fără o cunoaştere generală a elementelor lexicale şi gramaticale. Ar fi  bine ca 
textele de specialitate să fi e studiate la anii III şi IV.

Textul de specialitate (politic) are specifi cul său: atât din punct de vedere lexical, cât şi gramatical, 
fonetic, stilistic şi de conţinut. Limba textului politic diferă de cea  a textului compus şi literar: termi-
nologie specifi că, abrevieri, propoziţii complexe greu de memorizat şi de înţeles, semnifi caţii diferite 
ale cuvintelor şi altele. Anumite difi cultăţi se impun în faţa profesorului. Profesorul va trebui să fi e la 
curent cu evenimentele contemporane, să posede cunoştinţe generale în specialitatea dată. Din lipsa 
acută de manuale de specialitate, profesorul va recurge singur la alegerea textelor din presă: reviste, 
ziare: Le Monde, La vie Politique en France, Le point. La alegerea textelor, profesorul va ţine cont de 
gradul lor de complicitate. Alegerea textului trebuie să fi e făcută, ţinându-se cont de principiile – de 
la simplu la compus; sistematizării, utilizării unei limbi autentice situativităţii, comunicării şi altele.

Scopul principal al profesorului este de a forma deprinderi de vorbire, citire, scriere şi traduceri 
într-un domeniu anumit şi orientarea studenţilor spre munca independentă cu terminologia de speci-
alitate. Textele alese trebuie să-l pregătească pe viitorul specialist în aplicarea vocabularului, termi-
nologiei, îmbinărilor de cuvinte, într-un cuvânt al limbii străine în exersarea profesiei sale. Noua me-
todologie didactică pune accentul pe metodele care sporesc potenţialul intelectual al studenţilor, prin 
angajarea lor la un efort personal în actul învăţării, care se soldează cu o efi cienţă formativă maximă. 
Se folosesc, aşadar, cu prioritate, metode cu caracter mobilizator, activizat [2]. Deşi astăzi se recurge 
tot mai mult la limba scrisă, totuşi comunicarea rămâne principiul de bază. În practica contemporană, 
nu există o concepţie metodică de predare a textelor de specialitate.       

Fiecare profesor îşi alege metodele de predare pentru a facilita însuşirea lui.
Încercăm să aducem unele idei despre metodele şi procedeele de predare a unui text politic din 

experienţa dobândită în domeniu.
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Pentru însuşirea efi cientă a limbii străine de specialitate, profesorul va folosi  metode şi procedee 
generale de predare a limbii străine. Amintim, printre altele, că cele mai importante metode de pre-
dare existente în „Metodica predării limbilor străine” sunt analitică, sintetic-constructivă, reforma, 
citirea, gramatică-traducere, conştient comparativă, audiolinguală, practică, bilingvă şi altele.

Metodele nu pot fi  aplicate izolat, ci într-o interacţiune directă cu principiile şi procedeele de pre-
dare. Printre procedeele de bază sunt: explicarea, demonstrarea şi consolidarea. Profesorul va recurge 
la o serie de alte procedee individuale sau particulare. Pentru a explica cuvintele noi, profesorul va 
recurge la o serie de alte procedee ca: divizarea cuvântului în părţile lui componente (prefi x, rădă-
cină, sufi x), determinarea părţii cuvântului care exprimă sensul lui; stabilirea cuvintelor înrudite şi 
formarea familiilor de cuvinte, identifi carea sufi xelor şi clasifi carea după însuşirea lor; caracteristici-
le lor: profesia, cetăţenie, naţionalitatea, organizaţii, utilizarea antonimiei, sinonimiei şi omonimiei, 
comparaţia cu limba maternă; clasifi carea lexicului după tematică, după părţile de vorbire (substantiv, 
verb, adjectiv, adverb ş.a.). Se vor determina regulile ce trebuie aplicate, repetate şi consolidate la 
explicarea fenomenelor gramaticale.

Explicarea este, la rândul ei, însoţită de celelalte procedee  –  demonstrarea şi consolidarea, care 
vor da naştere la alte procedee ca: scrierea la tablă, utilizarea materialului ilustrativ, scheme, exemple, 
exerciţii, corectarea greşelilor. Indiferent de metodele şi procedele utilizate, ele trebuie să fi e aplicate 
conştient. Astfel ajungem la concluzia trasă de Hans Enter că „toate metodele se împart în două mari 
categorii: metodă conştientă şi metodă intuitivă”. Si tot aici adăugăm că e o iluzie să credem că o 
limbă străină poate fi  studiată fără efort şi o muncă asiduă, „căci în realitate este nevoie de un studiu 
intens pentru însuşirea lexicului şi a problemelor de gramatică” [3]. Pornind de la practica de lucru, 
am constatat că un mare succes se obţine la însuşirea limbilor străine prin aplicarea metodei auditive. 
Exersarea aceluiaşi fenomen lingvistic, pe baza audierii conştiente şi nu imitative, are un randament 
mult mai efi cace decât aplicarea metodei vizuale.

În afară de aceste procedee ale instruirii, există procedee de activitate în care sunt incluşi profeso-
rul şi studenţii. Până nu demult cel mai răspândit procedeu era profesorul – auditoriul. Actualmente, 
se încearcă introducerea de noi procedee pentru dezvoltarea creativităţii şi gândirii logicii studentului. 
Drept exemplu pot fi  aduse următoarele procedee: student–student, student–auditoriu, student–profe-
sor; lucrul în perechi; lucrul în grup.

 Încercăm să ilustrăm pe baza unui text, cules din revista L’Histoire, 2009, utilizarea şi aplicarea 
unora dintre aceste metode şi procedee în practică.

Lynchange et justiceLynchange et justice
Plus que jamais l’un des journaux est ocupé d’affaires de corruption en tout genre, mettant en cause 

tous les partis politiques, le chef de l’Etat lui-même, et un membre de la famille de son prédécesseur.
Le premier réfl exe de l’historien est peut-être de se dire: rien de nouveau sous le soleil! La corrup-

tion la concussion, l’escroquerie, la prévarication, le délit d’initié (qui n’est délit que depuis les années 
1970), la malversation, la fraude, n’ont cessé d’accompagner l’histoire de l’Etat depuis l’Antiquité.

On ne peut cepandant se contenter en cette matière des adages édulcorants de la sagesse des na-
tions. L’intensité des scandales contemporains pose d’abord la question quantitative: la corruption a 
ses basses eaux et ses débordements. Quel est le principe de ces variations? Peut-on mesurer l’écart 
de préversion qui sépare une affaire d’une autre? Le scandale des décorations sous le président Grévy 
est-il plus ou moins important que l’affaire Urba? L’éclat de „Panama” est-il plus choquant que celui 
de la société Elf?

La dimension quantitative implique la dimension qualitative. S’il est avéré que la corruption a 
aujourd’hui plus d’ampleur que jadis, cela n’est-il pas dû à la multiplication et à la diversifi cation des 
agents de corruption? Tantôt les grandes innovations techniques, tantôt la croissance économique, 
tantôt les changements administratifs (qu’on songe aux conséquences de la décentralisation) ou les 
effets d’une internalisation des réseaux: il y a souvent une course de vitesse entre la dynamique des 
affaires et une législation qui traîne. La conjoncture n’est donc pas seule en cause; les modifi cations 
structurelles dans l’économie, les fi nances, le droit administratif, jouent leur rôle également.



57

Au demeurant, il n’y a scandale que par l’existance des scandalisés. Ce que montre ce dossier c’est 
que l’esprit public, lui aussi, change. Certaines moeurs, ànos yeux répréhensibles, ont été à d’autres 
périodes tolérées. L’opinion est desormais dopée par des médias plus indépendants et des juges plus 
volontaires.De coup, les hommes politiques, aujourd’hui aussi discrédités que dans les années 1930 
apparaissent plus la vertu, elle n’est pas pour autant le regime des valeurs; il s’agit d’ouvrir tous les 
dossiers sans confondre le lynchage avec la justice.

Publicul-studenţii
Obiectivele 
1. Instaurer un débat entre les étudiants ayant pour thème la corruption en France et en Moldova.
2. Leur point de vue sur les méthodes de lutte contre la corruption et ses formes.

Desfăşurarea lecţiei
I. Iniţierea 
– Audierea ( ascultaţi şi redaţi ce aţi înţeles în limba română).

II. Repetarea foneticii. Cuvintele difi cile sunt scrise pe tablă. Profesorul citeşte, studenţii repetă 
(pot interveni explicaţii de pronunţare): le prédécesseur; la concussion; l’escroquerie; la prévaricati-
on; initié; la malversation; la fraude (atent, se confundă cu limba română), contemporains, moeurs, 
jadis, technique, internationalisation.

III. Citirea textului de către studenţi (pot fi  folosite diferite procedee):
– citirea în lanţ (profesorul sau studentul competent corectează greşelile);
– citirea colectivă şoptită (profesorul ascultă pe fi ecare şi intervine);
– citirea în perechi (cel care ascultă corectează).

IV. Explicarea vocabularului:
Le lynchage – linşaj (comparaţie cu limba română)
En tout genre – de tout sorte (syn.)
Mettre en cause – appeler, citer au débat, accuser, attaquer (explication)
La concussion – le vol; mită (trad.)
La prévarication – l’abus de pouvoir (expl.).
Fam. de mots: prévariquer, prévaricateur-trice.
La malversation – faut grave commise dans l’exercise d’une charge.
                              Syn. La dilapidation
La fraude – la tromperie la falsifi cation (syn.);
Fam.de mots (comparaţi cu limba română);
frauder; frauduleux, -se; frauduleusement.

Astfel se continuă prelucrarea vocabularului. Se va insista asupra explicaţiei termenilor ce se 
aseamănă cu cei din limba română: la conjuncture, la perversion, discrédité, la décentralisation 
toléré, vulnérable, la vertu,... Se va atrage atenţia studenţilor asupra semnifi caţiilor cuvântului le 
dossier şi descifrarea abrevierii Elf.

Ce que montre ce dossier – l’article. Ouvrir tous les dossiers – instruire une effoire.

V. Analiza gramaticală:
Les règles qu’il faut évoquer sont découvertes par les étudiants eux-mêmes:
1. le gérondif (mettant); 
2. le rôle et la traduction de l’interrogation avec inversion.

VI. Tema pentru acasă:
Metodele folosite: citirea cursivă, traducerea din limba franceză în română, învăţarea şi introdu-

cerea vocabularului în fraze.
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Ora a II-a
Prima metodă: Verifi carea. Controlul vocabularului.
La verifi carea însuşirii vocabularului pot fi  folosite diferite procedee: 
– Sinonime, antonime.
– Prin echivalentul din limba română.
– Completarea propoziţiilor simple cu cuvântul nou.
– Material intuitiv (denumirea desenului folosind cuvintele noi).
Consolidarea şi automatizarea se vor face prin folosirea altor procedee:
– alcătuirea propoziţiilor simple;
– evocarea conţinutului textului (fi e în întregime, fi e parţial);
– reluarea conţinutului prin modifi carea timpului verbului.
   ex. Mettre en cause
L’un des journaux est occuppé d’affaire de corruption mettant en cause tous les parties politiques.
Alte variante: le journal met, a mis, avait mis, mettre ş.a. Le parti politique et le président.

VII. Citirea textului şi traducerea
Unul dintre cele mai efi cace procedee este următorul:
Un student trece în faţa clasei. El citeşte textul în limba franceză, iar colegii îl traduc la auz (textul 

fi ind ascuns). (Studenţi–grupă; profesorul este dirijor, observator).
Alt procedeu: studenţii citesc pe rând textul şi apoi îl traduc, fără a-l mai citi franţuzeşte şi fără 

caietul de cuvinte.

VIII. Se utilizează metoda analitică pentru decodarea textului
Folosind procedeul profesor–studenţi, profesorul va pune o serie de întrebări pentru a fi  degajate 

ideile principale:
– Quel genre de corruption relève l’auteur?
– A quoi servent les exemples de corruption cités dans ce dossier?
– Quelle sont les motifs de l’ampleur de corruption?
– Pourquoi l’auteur dit-il que les hommes politiques apparaissent plus vulnérables?
– Donnez la defi nition du mot la République et expliquez comment vous comprenez la phrase: la 

république n’est pas forcément la vertu?
3. Les causes et les motifs de l’ampleur de la corruption.
4. L’esprit publique.
5. Le comportement des hommes politiques.
6. Lynchage et judtice.

IX. Tema de acasă
1. De răspuns în scris şi de redat oral fi ecare punct al planului.
2. Traducerea textului din română în limba franceză.

Ora a III-a
I etapă – repetarea vocabularului.
II etapă – redarea conţinutului textului conform planului.
Alte procedee: organizarea unei mese rotunde cu tematica: 
Corupţia în Republica Moldova.
Fireşte, evocarea multitudinii de procedee şi metode într-un singur articol este anevoioasă. La cele 

deja menţionate s-ar adăuga şi altele care ar înviora cu mult lecţia şi ar trezi un interes sporit faţă de 
studierea limbii străine. De exemplu:

– un interviu cu un reprezentant al Ministerului Afacerilor Externe. (un student fi e este numit 
ministru, ceilalţi jurnalişti)

– Închipuiţi-vă că Preşedintele Republicii a venit la D-voastră în ospeţie (un student e preşedinte, 
iar ceilalţi pun întrebări).
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Studierea acestui subiect se va termina cu aplicarea metodelor conştient- comparativă, îmbinarea 
cu procedeele de creativitate.

Exprimarea în scris (sub formă de scrisoare deschisă adresată Preşedintelui), oral să-şi expună 
punctul de vedere referitor la metodele de luptă cu corupţia.

Într-o formă extrem de concisă sper că am reuşit în linii generale să elucidez problematica meto-
de-procedee în predarea limbilor străine de specialitate.

Referinţe:Referinţe:
1. Grigoroviţă M., Predarea şi învăţarea limbilor străine, Bucureşti, 1995.
2. Oprescu N., Pedagogie, Editura Fondaţiei “România de Mâine”, Bucureşti, 1996.
3. Cristea, S., Dicţionar de pedagogie, Chişinău-Bucureşti, Litera, 2000.
4. Grigoriţă M., op. cit.
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LUCRUL INDIVIDUAL CU STUDENŢII  
ŞI ÎNVĂŢAREA AUTOREGLATĂ AUTORE

LEARNING WORK INDIVIDUALLY WITH STUDENTS 
AND SELF-REGULATING AUTHORITY

Angela SOLCAN,Angela SOLCAN,
dr., conf. univ.dr., conf. univ.

SummarySummary
The skills of automatic regulation are some of the most important prerequisites of individual study. 

In their linguistic and communicative formation, the students have to process an increased volume of 
information and to operate with knowledge at more abstract levels. The mismanagement of knowledge 
and personal study, which characterizes many students, raises seriously the problem of need for the 
acquisition of some control strategies for the own behavior of leaning.  Such kind of strategies aim 
not only to obtain high verbal performances, but also the development of the capacity for autonomous 
learning of a foreign language (planning activities according to priorities, mobilizing towards  the 
realization of objectives, selection of some preferred authentic contents (communicative situations), 
organization of learning and the study’s context etc.) and the acquisition of linguistic autonomy.

Sumar Sumar 
Abilităţile de autoreglare a învăţării  limbii franceze sunt unele dintre cele mai importante premi-

se de studiu individual. În formarea lor  lingvistică şi comunicativă, studenţii trebuie să proceseze un 
volum sporit de informaţii şi să opereze cu cunoştinţe la mai multe niveluri abstracte. Gestionarea in-
corectă a cunoştinţelor şi a studiului personal, care caracterizează mulţi studenţi, abordează în mod 
serios problema necesităţii de achiziţionare a unor strategii de control pentru propriul comportament 
de învăţare. Astfel de strategii vizează nu numai obţinerea performanţei verbale, dar, de asemenea, 
dezvoltarea capacităţii de învăţare autonomă a unei limbi străine (de planifi care a activităţilor în 
funcţie de priorităţi, mobilizarea în vederea realizării obiectivelor, selectarea unor conţinuturi prefe-
rate autentice (situaţii de comunicare), organizarea învăţării şi contextul de studiu, etc.) şi dobândi-
rea autonomiei lingvistice.

Abilităţile autoreglatorii reprezintă unele dintre cele mai importante prerechizite ale studiului 
individual. Pe măsura înaintării în formarea lor lingvistică şi comunicativă, studenţii trebuie să proce-
seze un volum tot mai extins de informaţii şi să opereze cu cunoştinţele la niveluri tot mai abstracte. 
Managementul defectuos al cunoştinţelor de limbă franceză şi al studiului personal, care îi caracte-
rizează pe mulţi studenţi, ridică în mod serios problema necesităţii de achiziţie a unor strategii de 
control al propriului comportament de învăţare. Astfel de strategii vizează nu doar obţinerea unor 
performanţe verbale înalte, ci şi dezvoltarea capacităţii de învăţare autonomă a limbii străine (de 
planifi care a activităţilor, în funcţie de priorităţi, de mobilizare în direcţia atingerii obiectivelor, de 
selectare a unor conţinuturi (situaţii comunicative) autentice preferate, de organizare a învăţării şi a 
contextului de studiu etc.) şi de achiziţionare a unei autonomii lingvistice.

Problema este că, de cele mai multe ori, în contextul educativ actual, se vehiculează ideea că 
limbile străine trebuie învăţate doar sub conducerea permanentă a profesorului, întrucât universităţile 
tradiţionale nu sunt sufi cient pregătite pentru instruirea unui asemenea set de competenţe strategice. 

În aceste instituţii, procesul de învăţare al studenţilor este controlat, în cea mai mare parte, de 
profesor (el stabileşte scopurile şi obiectivele învăţării, el selectează materialele de studiu,  structu-
rează mediul de învăţare şi motivează studenţii prin recompense, note şi gratifi care verbală). Astfel 
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că, întreg procesul de management al cunoştinţelor declarative şi procedurale este centrat mai mult 
pe profesor. Controlul asupra a ce, cum, cât şi când învaţă studenţii, îi privează pe aceştia din urmă 
de oportunitatea de a-şi gestiona resursele (comunicative, cognitive, motivaţionale, emoţionale) şi de 
a-şi regla propria activitate de învăţare a limbii franceze.

Abilităţile autoreglatorii de învăţare a limbii franceze au un dublu rol:
1. Pe de o parte, vizează dezvoltarea uneia dintre cele mai importante calităţi umane, respectiv 

capacitatea de gestionare şi control a propriilor expresii verbale, gânduri, motive, experienţe comu-
nicative, emoţionale şi comportamente. O astfel de capacitate este obligatorie  pentru dezvoltarea 
unor interacţiuni sociale armonioase, coerente, având un debit uşor şi fl uid care asigură o comunicare 
efi cientă în limba străină, chiar şi în situaţii spontane sau comunicativ-problematizate.

2. Pe de altă parte, reprezintă poate cel mai important set de prerechizite necesare ajustării la 
solicitările pieţei muncii, afl ată într-o perpetuă dinamică şi transformare. 

Zimmerman (1998) afi rmă că repertoriul de strategii de învăţare autoreglată pe care îl deprind 
elevii în şcoală va fi  utilizat, în cea mai mare parte, ulterior, în domeniul profesional. Dintre abilităţile 
pe care le revendică cel mai frecvent piaţa actuală a muncii, pot fi  menţionate: fl exibilitatea în rezol-
varea de probleme, generarea de soluţii dinamice, alternative, gândirea creativă, discursul coerent şi 
persuasiv şi munca în echipă. Din păcate, trebuie să constatăm că instituţiile de învăţământ încă nu 
sunt sufi cient pregătite în faţa unor astfel de provocări ale societăţii. [1, p.17].

Mult timp studiile de psihologie au fost centrate fi e asupra problematicii achiziţionării de cunoş-
tinţe şi nivelului de aptitudini, fi e asupra paternului de răspuns. Ca rezultat, au fost neglijate procesele 
care relaţionează nivelul de cunoştinţe/abilităţi şi cel al performanţei. Cunoştinţele, operaţiile mentale 
şi aptitudinile sunt necesare, dar nu sufi ciente pentru performanţă. Deseori, subiecţii nu se comportă 
optim, chiar dacă ştiu ce trebuie să facă.  

Gândurile referitoare la sine mediază relaţia dintre cunoştinţe şi acţiune. 
Interesat de aceste aspecte, Bandura [2] are meritul de a fi  integrat cunoştinţele, aptitudinile şi 

efectul acţiunii întreprinse în constructul de autoefi cacitate. Reformulat în terminologia cogniţiei 
sociale, conceptul evidenţiază de fapt „convingerea unei persoane în capacităţile sale de a-şi mobi-
liza resursele cognitive şi motivaţionale necesare pentru îndeplinirea cu succes a anumitor sarcini” 
[3, p.94].

Relevând astfel de considerente, se impune o reajustare – cel puţin parţială – a multora dintre 
obiectivele educaţionale actuale în funcţie de un astfel de set de solicitări. Dezvoltarea la studenţi a 
unor abilităţi de control al propriului lor comportament de studiu necesită cunoştinţe şi abilităţi, cu 
privire la procesele şi mecanismele care au un rol nemijlocit în managementul personal, formându-le 
competenţa strategică de a învăţa să înveţe (la compétence méthodologique d’apprendre à apprendre).

Un motiv în plus al reconsiderării sistemului de instruire îl reprezintă dinamica aşteptărilor stu-
denţilor privind oferta universitară. 

Suntem obligaţi să constatăm faptul că, de multe ori, studenţii vin la Facultatea de Limbi Străine 
cu aşteptări şi nevoi lingvistice mult diferite de cele la care răspunde, în mod efectiv, mediul edu-
caţional şi comunicativ. Fiind bombardaţi cu o multitudine de informaţii noi, atât prin intermediul 
internetului, cât şi prin diversele canale mass-media, ei dezvoltă capacitatea de a opera simultan cu 
un volum imens de cunoştinţe, însă, prin caracterul lor inerţial, de multe ori mediul de învăţare este 
unul conservator, care ignoră, în bună măsură, formarea competenţei de a învăţa să înveţe  şi acele 
potenţiale capacităţi de vorbire autentică. 

Trebuie să recunoaştem că în acest context educaţional, foarte teoretizat, individul se înzestrează 
cu o gamă largă de cunoştinţe lingvistice, din domeniul gramaticii teoretice, istoriei limbii, foneticii 
teoretice cu evoluţia consonantismului şi vocalismului francez etc., care fi nalmente nu-i acoperă in-
tegral necesităţile de a produce o comunicare efi cientă în limba franceză. 

Elucidând aceste incoerenţe, se cere şi o recalibrare a planurilor de învăţământ şi a raportului de 
ore, în favoarea celor practice, impunând şi  modifi cări importante ale lucrului individual al studentu-
lui atât la nivel de proiectare, cât şi la nivel de învăţare şi evaluare.
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Modalităţile de operare multiplă pot fi , în bună măsură, valorizate de către procesele învăţării 
autoreglate. Învăţarea autoreglată oferă oportunitatea monitorizării unor procese informaţionale mul-
tiple şi constituie, în acelaşi timp, premisa unor procesări informaţionale de adâncime. Dezvoltarea 
abilităţilor autoreglatorii poate fi  realizată în cadrul procesului instructiv, prin creşterea ponderii unor 
activităţi care mediază experienţele. 

Conform savantului Crotty,  anume  prin aceasta elevul învaţă să:
• exploreze sistematic o situaţie de învăţare;
• îşi  automonitorizează procesele  cognitive,  activitatea de  învăţare propriu-zisă şi modul de 

organizare a cunoştinţelor;
• formuleze ipoteze şi să utilizeze strategii de testare a ipotezelor;
• îşi planifi ce comportamentul de învăţare;
• refl ecteze asupra modului propriu de învăţare/înţelegere;
• genereze semnifi caţii personale, care să constituie fi ltre de interpretare a materialului de studiu [4].
Într-un astfel de context, fi nalitatea învăţării o reprezintă achiziţia (de către studenţi) a unui set de 

abilităţi autoevaluatorii ale propriilor competenţe şi de gestionare a eforturilor şi a resurselor de timp 
în vederea obţinerii unor performanţe verbale superioare. 

Problema este că o astfel de abordare a deprinderilor proprii de studiu, numită şi învăţare auto-
reglată, vine deseori în confl ict cu practicile învăţării tradiţionale, care recompensează, de cele mai 
multe ori, performanţele de memorare şi de reproducere.

Mai mult decât atât, cercetările recente demonstrează faptul că atunci când progresul unui student, 
în ceea ce priveşte sarcinile sale, este atribuit propriilor sale capacităţi, sentimentul de autoefi cacitate 
este mult mai crescut decât atunci când saltul său calitativ şi cantitativ este atribuit efortului depus. 
Analiza acestui aspect trebuie pornită de la faptul că subiecţii diferă între ei în ceea ce priveşte modul 
de a „concepe“ abilitatea. Unii consideră că efortul duce la formarea abilităţii, în timp ce alţii văd 
efortul ca pe ceva ce compensează abilitatea scăzută [5]. Astfel, feedback-ul ce atribuie succesele 
efortului va avea efecte mai variate asupra convingerilor de autoefi cacitate şi, evident, asupra perfor-
manţelor, decât o are atribuirea succeselor capacităţilor/abilităţilor proprii.

În aceste condiţii, pentru subiecţii care consideră că abilitatea este formată prin efort susţinut, 
atribuirea succesului lor efortului le va creşte autoefi cacitatea, dar este posibil ca cei care consideră 
că abilitatea este o aptitudine inerentă/înnăscută, care nu ţine cont prea mult de efortul personal să-şi 
pună adeseori la îndoială autoefi cacitatea. Astfel, se pare că interpretarea abilităţii ca pe o aptitudine 
înnăscută tinde să submineze dezvoltarea propriilor capacităţi [6]. 

În opoziţie, a vedea abilitatea ca pe o capacitate ce poate fi  dobândită (prin efort susţinut), de-
termină un sens mult mai elastic al efi cienţei şi, totodată, permite existenţa unor aspiraţii personale 
provocatoare, formarea unei gândiri analitice şi obţinerea de performanţe.

Oricum speranţele asupra autoefi cacităţii, modifi cate sau nu de diferite tipuri de feed-back atri-
buţional, reprezintă factori extrem de importanţi ce acţionează foarte puternic la nivel motivaţional, 
afectând astfel procesul de autoreglare.

„Cercetătorii în domeniul învăţării autoreglate consideră învăţarea un proces multidimensional, 
ce implică o serie de componente de natură: (a) internă (cognitive, motivaţionale, emoţionale); (b) 
comportamentală şi (c) contextuală” [7]. 

Autoreglarea învăţării se referă la capacitatea elevilor/studenţilor de a exercita un control activ 
metacognitiv, motivaţional şi comportamental asupra propriei învăţări. Autoreglarea (self-regulation) 
reuneşte atât cunoştinţe, strategii şi abilităţi metacognitive, cât şi surse motivaţionale. [Schraw şi 
Brooks, 1999]. 

Procesul învăţării autoreglate se constituie ca o interacţiune a mai multor factori – personali (moti-
vaţionali, strategici şi de autocontrol), comportamentali şi contextuali – cu impact asupra performan-
ţelor şcolare ale elevilor [8, p. 227]. 

Nefi ind nicio abilitate mintală, nicio strategie  de obţinere a unor performanţe ridicate, învăţarea 
autoreglată reprezintă procesul autodirecţionat prin care elevul  converteşte  abilităţile mentale în 
strategii de obţinere a unor performanţe ridicate. Un astfel de proces se exprimă nu doar prin abilităţi  
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de management personal al contingenţelor, ci şi prin modul în care sunt exploatate aceste  abilităţi 
într-un context dat. Înţelegerea contextului de învăţare autoreglată facilitează descrierea şi explicarea: 

• mecanismelor cognitive şi metacognitive responsabile de activitatea individuală de învăţare;
• modalităţilor prin care poate fi  stimulată motivaţia subiecţilor pentru studiu;
• strategiilor prin care pot fi  ajutaţi elevii în realizarea unui management personal efi cient (al 

resurselor cognitive, de timp etc.).
Învăţarea autoreglată poate fi , totodată, asimilată unor interacţiuni continue ale abilităţilor indivi-

dului cu orientarea motivaţională a acestuia [9]. 
„Strategiile pentru învăţarea autoreglată implică fi xarea scopurilor învăţării, planifi carea învăţării 

şi a timpului de studiu, fi xarea atenţiei asupra sarcinii şi automotivarea, monitorizarea progresului 
spre scop.” [10, p.147].

Dacă abilităţile vizează efi cienţa strategiilor cognitive şi metacognitive, orientarea motivaţională 
se referă la scopuri, valori şi expectanţe. Opţiunea pentru o strategie specifi că de soluţionare a unor 
probleme comunicative, indiferent dacă implică cogniţia, metacogniţia sau motivaţia, depinde de 
expectanţele şi convingerile studentului, de valorile şi scopurile lui relaţionate cu studiul lingvistic.

Chiar dacă strategiile de învăţare sunt în cea mai mare parte specifi ce domeniului de stu-
diu, există cunoştinţe şi deprinderi relevante pentru dezvoltarea strategiilor de învăţare care pot 
fi  transferate dintr-un domeniu de studiu în altul şi care pot fi  dobândite în afara orelor de curs. 
Orice metodă de învăţare selectată şi utilizată pentru a atinge un scop anterior stabilit poate fi  considerată 
drept strategie de învăţare. Există o multitudine de strategii de învăţare care diferă prin conţinut şi efi ci-
enţă. Strategiile superioare de învăţare se bazează pe elaborarea, înţelegerea şi organizarea materialului.

Elaborarea constă în utilizarea cunoştinţelor anterioare pentru interpretarea şi îmbogăţirea ma-
terialului ce trebuie învăţat. Scopul elaborării este înţelegerea, adică relaţionarea noilor cunoştinţe 
cu cele deja stocate pentru formarea unor structuri de cunoştinţe active şi fl exibile. Ambele procese 
implică relaţionarea cunoştinţelor anterioare cu cele noi şi ambele sunt necesare pentru o învăţare efi -
cientă. Superioritatea metodelor de învăţare bazate pe înţelegere este evidentă, iar efi cienţa acestora 
se dovedeşte în special pe termen lung sau în cazul evaluării pe bază de eseuri şi aplicaţii practice 
ale materialului învăţat. Prin contrast, în aceste situaţii, strategiile simple de memorare a materialului 
s-au dovedit a fi  total inefi ciente [11].

În acest sens, alegerea strategiilor ce urmează a fi  utilizate în învăţare este dependentă de:
• stilul de învăţare al subiectului;
• cunoştinţele metacognitive de care el dispune;
•  tipul materialului de învăţat;
•  scopul învăţării.
Didactica modernă recomandă ca învăţarea, realizată de elevi, să fi e activă şi interactivă, să presu-

pună implicarea deplină a elevilor – intelectuală, motrică şi afectiv-volitivă, să aibă la bază activităţi 
practice şi experimentale,  să se realizeze prin conexiuni intra- şi interdisciplinare, pe un fond euristic 
şi problematizant, să stimuleze gândirea activă, critică şi creatoare a elevilor. [12, p.200].

Cu cât studenţii devin mai conştienţi de aceste constrângeri, cu atât vor fi  capabili să aleagă mai 
efi cient între diversele strategii de învăţare pe care le cunosc, economisind, în acest fel, timp şi energie.

Este important de a identifi ca motivele pentru care studenţii nu utilizează strategii efi ciente de 
învăţare:
nu sunt informaţi despre condiţiile de utilizare a strategiilor efi ciente de învăţare. Mulţi stu-

denţi sunt nepregătiţi din punct de vedere metacognitiv, considerând că, pentru a obţine o performanţă 
verbală bună de limbă franceză, trebuie doar să depui mai mult efort la învăţarea lexicului, indiferent 
de modul cum procesezi informaţia nouă;
informaţiile anterioare, care pot fi  relaţionate cu cele noi, sunt insufi ciente şi studenţii întâm-

pină difi cultăţi în înţelegerea materialului lingvistic şi recurg la metode mai uzuale, cum ar fi  simpla 
lui memorare;
sarcinile de învăţare nu necesită sau nu permit utilizarea lor. Dacă profesorul cere învăţarea pe 

de rost a lexicului nou sau timpul pus la dispoziţie este prea scurt, apelarea la strategii superioare de 
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prelucrare a materialului, care sunt costisitoare sub aspectul timpului şi efortului pe care trebuie sa-l 
depună, va deveni imposibilă;
scopurile lor sunt inconsistente cu utilizarea strategiilor efi ciente de învăţare. Ei nu posedă 

abilitatea de învăţare durabilă. Scopul lor poate să fi e obţinerea unei note de trecere la un test sau să 
realizeze o sarcină într-un timp cât mai scurt şi cu cât mai puţin efort. Pentru acest gen de scopuri, 
strategiile care vizează înţelegerea sunt total nerelevante;
îşi subapreciază competenţele comunicative şi capacitatea lor de a învăţa în mediu academic, 

considerând că nu sunt capabili să producă un mesaj coerent în limba franceză, indiferent de strate-
giile pe care le-ar utiliza şi evită, în general, sarcinile de învăţare. Atât timp cât ei îşi fac autosugestii 
negative sau primesc din anturaj sugestii negative în legătură cu capacitatea lor de a învăţa, nu vor 
avea niciun randament în învăţare şi vor avea frecvent trac lingvistic la exprimare. 

În fi ecare din aceste cazuri, necesităţile de intervenţie sunt diferite. Dacă subiecţii nu cunosc 
tehnici de învăţare efi cientă a limbii, soluţia este de a li se oferi informaţii despre acestea şi a li se 
permite exersarea lor în cadrul orelor de consiliere individuală, însă dacă motivul este determinat de 
subaprecierea performanţei sale verbale şi a capacităţii sale de achiziţie academică, atunci nevoile 
vorbitorilor de limbă străină se situează în sfera autocunoaşterii, pentru creşterea stimei de sine şi 
stimularea motivaţiei de învăţare a limbii franceze, în scopul evitării blocajului lingvistic.

Frecvent, motivaţia pentru studiu scade odată cu apariţia tracului lingvistic. Multe dintre cercetări 
atribuie acest declin motivaţional atât unor practici şi metode inadecvate de predare, cât şi contextelor 
socioemoţionale nestimulative din şcoală. „Un climat nestimulativ poate fi  caracterizat prin supraso-
licitarea aspectelor competiţionale ale învăţării şi prin numărul redus al interacţiunilor student–profe-
sor, aceştia din urmă fi ind mai puţin sensibili la nevoile studenţilor lor, axându-şi predarea pe proces, 
şi nu pe subiectul învăţării” [13, p.287].

Una din diferenţele majore dintre persoanele cu performanţe comunicative ridicate şi cele cu per-
formanţe reduse – în domeniul învăţării limbii franceze – o reprezintă setul de strategii motivaţionale 
necesar realizării sarcinilor comunicative specifi ce domeniului. Astfel, persoanele cu performanţe 
mai reduse vor fi , în general, mai puţin dispuse să comunice în limba franceză. Vorbitorii cu mai 
multe reuşite comunicative depun efort mai susţinut în realizarea sarcinilor şi găsesc modalităţi prin 
care să se automotiveze pentru a-şi atinge scopurile. De asemenea, aceşti studenţi utilizează strategii 
proprii de învăţare, sporindu-şi astfel nivelul autoefi cacităţii şi al motivaţiei pentru învăţare.

Una dintre cele mai efi ciente strategii de automotivare se bazează pe utilizarea limbajului intern. 
Vorbirea cu sine motivează studenţii să identifi ce noi modalităţi de soluţionare a unei sarcini şi, tot-
odată, să persevereze în rezolvarea sarcinilor comunicative mai difi cile. Una dintre cele mai comune 
forme ale limbajului intern este autoîntărirea verbală prin laude/aprecieri. Studenţii pot fi  învăţaţi să-
şi adreseze remarci de genul: „Je parle très bien français! Mon débit devient de plus en plus facile”. 
Programele elaborate de utilizare a limbajului intern pot antrena vorbitorii de limbă străină să de-
prindă tehnici prin care să-şi controleze blocajul lingvistic, proasta dispoziţie ori alte emoţii negative 
în comunicare şi, implicit, să-şi sporească încrederea în potenţialul lexical propriu şi în efi cacitatea 
mesajului personal. O strategie motivaţională alternativă de efi cientizare a învăţării reclamă constru-
irea de imagini privind posibilele recompense/pedepse autoadministrate pentru succesul ori eşecul 
în rezolvarea diverselor sarcini comunicative în monitorizarea propriei învăţări, comprehensiuni şi 
exprimări în  limba franceză.

Tehnicile de monitorizare sunt învăţate cu mare efi cienţă interacţionând în grup. Învăţarea prin 
colaborare presupune existenţa a, cel puţin, doi vorbitori şi două roluri predefi nite, care sunt preluate 
pe rând de fi ecare membru al grupului. Rolul de moderator (cel care formulează cerinţele de chestio-
nare, sumarizare, clarifi care sau predicţie) aparţine la început expertului (care poate fi  profesor, coleg, 
părinte), pentru ca ulterior acesta să fi e preluat în mod gradat de student.

„Prin procesul de autoreglare, elevii îşi controlează acţiunile şi le subordonează scopurilor. Mai 
mult, studiile arată că există o corelaţie ridicată între nivelul performanţelor şi cel al autoreglării” [14, 
p. 177-194]. 
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Ca atare, devine extrem de important ca elevul să îşi controleze propriile acţiuni, respectiv să nu 
răspundă mecanic la solicitările profesorului. Una dintre trăsăturile esenţiale ale învăţării autoreglate 
o constituie abordarea dinamică a materialului de învăţat. În acest sens, elevul poate să analizeze co-
mentariile profesorului şi să le compare cu propriile percepţii asupra situaţiei de învăţare.

Majoritatea teoriilor consideră că efortul studenţilor să înveţe autoreglator necesită deseori timp 
de pregătire suplimentar, vigilenţă şi efort. Dar dacă rezultatele acestor eforturi nu sunt sufi cient de 
atractive, studenţii nu vor fi  motivaţi.

Concluzia este că realizarea acestor deziderate este condiţionată de acurateţea înţelegerii modului 
în care studentul se percepe pe sine în relaţie cu sarcinile şcolare. Acest tip de abordare strategică a 
învăţării se distinge de abordările clasice, prin deplasarea accentului analizei educaţionale de pe con-
ţinuturile achiziţionate pe strategiile iniţiate în activitatea de învăţare.

Studiile arată că deprinderea unor abilităţi autoreglatorii sporeşte atât performanţele şi compe-
tenţele, cât şi sentimentul autoefi cacităţii la studenţi. Autoefi cacitatea vizează o anticipare pozitivă 
a rezultatelor acţiunilor întreprinse, pe baza cunoştinţelor şi abilităţilor de care dispune o persoană.

Acţionând în interiorul câmpului instructiv-educativ – un câmp complex, în care intervin o mul-
titudine de factori dinamici, obiectivi şi subiectivi şi o mare diversitate de variabile pedagogice şi 
psihologice – strategiile didactice pentru care s-a optat în formarea abilităţilor autoreglatorii, poartă 
un caracter probabilistic, stocastic. Aceasta înseamnă că strategia autoreglatoare, chiar dacă este  fun-
damentată ştiinţifi c şi adecvată resurselor psihologice ale clasei, nu poate garanta reuşita procesului 
de instruire, întrucât există un număr mare de variabile şi subvariabile care intervin în acest proces. 
Întotdeauna, în aplicarea strategiilor didactice, factorul „neprevăzut” este prezent, fi reşte, cu ponderi 
şi roluri diferite de la o situaţie educaţională la alta. 
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SumarSumar  

 Comunicarea reprezintă schimbul de mesaje între cel puţi două persoane, din care una emite 
(exprimă) o informaţie şi cealaltă o recepţionează (înţelege), cu condiţia ca parteneri să cunoască 
codul (să cunoască aceeaşi limbă). Instrumentul comunicării este limba.

O bună comunicare presupune combinarea armonioasă a limbajului verbal( mesaje transmise 
oral, scris şi citit) cu cel nonverbal exprimat prin semne, gesturi,desene).

Prin comunicare ne exprimăm gîndurile, sentimentele,dorinţele, intenţiile, primim şi oferim infor-
maţii. Din dinamica acestor schimburi, prin învăţare, omul se construieşte pe sine ca personalitate.

AbstractAbstract
La communication en temps réel est  un moyen de défi nir la communication audio, la messagerie, 

instantanée et la collaboration en ligne. Les applications de communication en temps réel permettent 
la connexion entre plusieurs utilisateurs pour une tâche  commune, travailler, parler, se voir, écrire… 
La façon dont vous vous comportez avec les autres oriente évidemment vos relations. Votre mode de 
communication engendre donc certaines résponses de la part des autres.

Que pourrait-on faire pour améliorer notre communication avec les autres? – savoir écouter, 
saluer, sourire, oser une parole, respecter l`autre…

En s`adressant à un public, quel qu`il soit, l`orateur assume une responsabilité vis-à-vis de ceux 
ou celui qui l’écoute(nt). L’orateur se doit de contenter son auditoire non seulement par le contenu 
du message, mais par la qualité de sa prestation.

Nous avons des étudiants avec des capacités très modestes de communication en français, anglais 
et souvent ils ne peuvent pas lier quelques mots entre eux. Les professeurs universitaires sont obligés 
de ne pas oublier cette réalité triste pendant les heures. Leur but est l’orientation communicative de 
l’enseignement, commençant par le minimum communicatif.

    
Fenomenul comunicării, ca mod de interacţiune a persoanelor, ca transfer de informaţie între gru-

puri, niveluri sau subcompartimente organiziţionale şi organizaţii, ca relaţie, este mijlocit de cuvânt, 
imagine, gest, semn sau simbol studiat de psihologia socială. 

La începutul sec.XXI, când torentul evenimentelor deschide perspectiva afi rmării valorilor spe-
cifi ce civilizaţiei europene (stil comportamental democratic, umanism, spirit raţional în dezvoltarea 
personalităţii), profesorii universitari, ca manageri ai tineretului studios, sunt chemaţi să motiveze 
viitorii specialişti spre subordonarea modului de a fi , de a gândi, de a acţiona – la împlinirea unor 
idealuri şi scopuri cu valori general-umane.

În formarea unei astfel de personalităţi în secolul torentului informaţional (presă, televiziune, 
internet etc.), absolvenţii, pe lângă buna pregătire ca specialişti, e necesar să manifeste o calitate deo-
sebită – fl uenţa în vorbire, expresivitatea atât în limba maternă, cât şi în limba străină. Cunoaşterea a 
cel puţin două-trei limbi străine este un fenomen răspândit în numeroase ţări din Europa.

Ca argument venim cu nişte citate:  „Cine  ştie mai multe limbi, are mai multe inimi” – afi rmau 
romanii sau  „Omul este de atâtea ori Om, câte limbi ştie” – proverb chinez.
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Deci, după cum au dovedit şi vechile civilizaţii, suntem chemaţi cu toţii spre a şti şi a putea co-
munica atât în limba maternă, cât şi în limba(limbile) altor popoare.

Interdependenţa este o condiţie obligatorie a oricărei instituţii sau organizaţii. 
Dacă vorbim de instituţiile de învăţământ superior – obiectivul lor major este formarea personali-

tăţii – omul specialist, profesionist, cetăţean, colaborator, care poate activa în parteneriat în societate.
Comunicarea joacă un rol decisiv în instituţii, în organizarea muncii colectivelor profesionale şi 

de studenţi, în stabilirea relaţiei bidirecţionale: manager–student–profesor.
A comunica înseamnă a informa, a înştiinţa, a face cunoscut, comunicarea este acţiunea şi rezul-

tatul ei.
Comunicarea poate fi  privită din două aspecte:

Comunicare

interpersonală şi organizaţională
a indivizilor,  între diferite grupuri,
personalităţilor  subdiviziuni ale organizaţiei

Componentele comunicării sunt:
1. E – emitătorul –profesor, student, informator;
2. M – mesajul, conţinutul textului;
3. C – canalul – formal, neformal;
4. R – receptorul – cel care audiază, ascultă, decodează informaţia;
5. R – rezultatul, componentul de bază al comunicării care depinde de: 

– receptarea comunicării;
– înţelegerea mesajului textului;
– acordul referitor la conţinutul comunicării:

 acceptarea intenţiilor  E (emiţătorului);
 schimbarea – cunoştinţe, capacităţi, atitudinea produsă  de receptor în urma audierii.
Formele comunicării sunt multiple:
1. Orale, verbale şi nonverbale (prin semne, gesturi, mimică, poziţie etc.).
2. În scris –  supusă unor exigenţe mai riguroase decât cea verbală, are grad înalt de exactitate, de 

posibilitate de a păstra informaţia)
3. Paraverbale directe, indirecte, unilaterală reciprocă, reciprocă  directă (faţă în faţă), reciprocă 

indirectă (radio, televizor, telefon) şi unilaterală directă  (la o conferinţă – monolog) ; unilaterală in-
directă (fi lm).

Comunicarea include şi depinde de: arta de a vorbi, arta de a scrie, arta de a tăcea, arta de a asculta, 
arta de a acţiona.

Norma etică elementară a comunicării orale prevede ascultarea până la capăt a interlocutorului. 
Un om bine educat îşi ascultă atent interlocutorul, dând dovadă de tact şi respect pentru el.

Funcţiile esenţiale ale lectorului în relaţia E – R – R (emiţător – receptor – rezultat) sunt:      
– să prezinte informaţia;
– să comunice obiectivele;
– să structureze subiectul;
– să explice noţiunile şi problemele difi cile;
– să dezvolte capacitatea de a rezolva probleme scris şi oral;
– să dezvolte gândirea logică, creativă etc.
Profesorul, în calitate de emiţător (E), sistematic înaintează sarcini, probleme, obiective colecti-

vului, grupei de studenţi, echipei creative (adică receptorului). Mesajele cu arie precisă de difuzare în 
grup dau naştere la interacţiuni, produc efecte asupra comportamentului participanţilor, ceea ce intră 
în sfera de preocupări şi au ca efect rezultatul (R).
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Activitatea în colectiv e de neconceput fără ca membrii lui să nu fi e introduşi în problemele de 
interes comun, la a căror rezolvare trebuie să participe activ.

    De obicei, în instituţii, procesul de instruire, de dezvoltare a performanţelor studenţilor în 
asimilarea/utilizarea limbajului de comunicare în limba străină este asimilat conform schemei de 
comunicare: profesor–student (caracteristică lecţiei tradiţionale) ce se caracterizează prin exces de 
dirijare, pe când schema: student – student, funcţionează ca relaţie informaţională .     

Astăzi însă profesorul este chemat să folosească alte scheme relaţionale:
a. student–profesor;
b. student–student;
c. profesor–student.
Observăm că relaţia profesor–student devine mai puţin importantă în managementul universitar, 

dacă dorim o efi cacitate mai mare a studierii limbilor străine şi, dimpotrivă, relaţiile student–profesor 
şi student–student prevalează în comunicarea universitară dintre profesor–student student–profesor.

Procesul de comunicare utilizează toate modalităţile senzoriale. Comunicarea nu este o simplă 
transmitere de mesaje, ci schimb de mesaje şi semnifi caţii, este un feed-back primit şi oferit, ea re-
prezintă transformarea şi adecvarea. Competenţa de comunicare ţine de inteligenţa interlocutorulor.

Output-ul  este efectul factorilor de comunicare măsuraţi în termeni de efi cienţă, integrare, mo-
ralitate.

Forma cea mai răspândită de comunicare este dialogul, schimbul de replici în cadrul căreia cei 
doi parteneri (profesor–student, student–student, student–profesor) se găsesc într-o situaţie comună şi 
se pot vedea reciproc. Practica demonstrează că cea mai efi cace cale de organizare a contactelor pro-
ductive între oameni este comunicarea dialogată. Comunicarea interpersonală va comporta o valoare 
nonviolentă, fi indcă „cei care găsesc cuvinte potrivite, nu jignesc niciodată pe nimeni..., nu umilesc şi 
nu se lasă umiliţi” (Buddha). Efi cienţa ei depinde de rezultatul infl uenţei, care se manifestă ca schim-
bare şi formare a personalităţii viitorului specialist.

Atracţia interpersonală constituie simultan cauza şi efectul comunicării.
Acel profesor reuşeşte să aibă succes care trezeşte interesul studentului faţă de temă, obiect, deoa-

rece interesul duce la atracţie, la succes managerial.
Pentru a suscita interesul, propunem câteva date stabilite în cadrul unor sondaje efectuate de Uni-

unea Europeană: 
 44% dintre cetăţenii Europei pot comunica într-o altă limbă decât cea maternă.
 Cele mai vorbite limbi în ţările UE sunt: Engleza – 47%, germana – 32%, franceza – 26%, 

italiana – 18%, spaniola –14% .

Bibliografie: Bibliografie: 
1. Limbos E., Les problemes umains dans les groupes, Paris, 1990.
2. Biberi I., Arta de a scrie şi a vorbi în public, Bucureşti, 1992.
3. Dorogan Maria,  „Curs de elocvenţă” editura Arc Chişinău, 1995.
4. Palii Alexei,  „Cultura comunicării”.
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BENCHMARKING-UL CA INSTRUMENT DE CREŞTERE A 
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ASEMASEM

REZUMATREZUMAT

Benchmarking reprezintă o posibilitate de a aplica excelenţă, inovaţie şi performanţă a localită-
ţilor, care sunt recunoscute ca fi ind mai dezvoltată şi, ca urmare a obţine o creştere a competitivităţii 
localităţii proprii.Benchmarking este instrumentul care poate ajuta localităţile de a elabora o strategie 
viabilă de dezvoltare şi atragerea investiţiilor în teritoriu

ABSTRACTABSTRACT
The benchmarking represents a possibility to apply the excellence, the innovation and the perfor-

mance of the localities that are recognized as more developed and, as result to obtain the growth of the 
competitiveness of the own locality. The benchmarking is the instrument that may help the localities 
to elaborate a viable strategy of development and attraction of the investments in the territory.  

Benchmarking-ul este un instrument care permite atingerea obiectivelor stabilite în Strategia de 
dezvoltare şi atragere a investiţiilor în localitate prin identifi carea avantajelor competitive a localităţii 
şi stabilirea obiectivelor strategice de dezvoltare. 

Tradus din limba engleză, conceptul „benchmark” semnifi că standard, punct de referinţă. În activi-
tatea comercială, benchmarking-ul constă în căutarea şi studierea celor mai bune practici de organizare 
şi desfăşurare a activităţii întreprinderilor concurente, care apoi sunt considerate ca standard (etalon), 
după care întreprinderea decide ce măsuri trebuie întreprinse pentru a atinge acest standard sau chiar a-l 
depăşi cu minimum de efort şi resurse. În literatura de specialitate, sunt mai multe defi niţii ale noţiunii 
„benchmarking”, printre cele mai relevante putem menţiona defi niţia dată de reprezentanţii companiei 
Rank Xerox, „benchmarking – procesul continuu de măsurare a produselor, serviciilor şi practicilor de 
afaceri ale unei fi rme, comparativ cu cei mai performanţi concurenţi ai săi şi cu companiile recunoscute 
ca fi ind performante ” [3, p.15]. Conform American Productivity and Quality Center, „benchmarking 
este un proces de măsurare continuă şi de comparare a unei organizaţii cu altele din lume cu cele mai 
bune rezultate, în scopul obţinerii de informaţii care să ajute organizaţia să ia măsuri de dezvoltare a 
performanţelor sale ” [5, p.135]. Benchmarking-ul este defi nit, de asemenea, ca un „instrument care să 
ajute întreprinderile, industriile şi autorităţile publice să-şi îmbunătăţească performanţele în procesele 
critice, dimensiunile şi zonele care afectează competitivitatea ” [3, p.16]. 

La sfârşitul anilor ,70 - începutul anilor ,80 ai secolului XX, benchmarking-ul a devenit un instru-
ment de marketing foarte solicitat şi deseori aplicat, în scopul atingerii performanţelor, comparativ cu 
concurenţii. Benchmarking-ul este o strategie care vizează îmbunătăţirea performanţei, o mai mare 
efi cienţă, o calitate superioară – toate acestea obţinându-se prin acceptarea schimbărilor. El se bazează 
pe indicatori cantitativi şi analize calitative asupra „celei mai bune practici”. Benchmarking-ul indică 
nivelul de performanţă, ţinta care trebuie atinsă şi modalitatea de atingere a scopului. Prezentarea celei 
mai bune practici poate servi ca model pentru a învăţa cum să-şi îmbunătăţească propria activitate şi 
chiar să depăşească performanţele modelului. 

Benchmarking-ul reprezintă un set de norme care orientează spre cea mai bună practică; o analiză 
care oferă indicatorii-cheie şi ajută să se obţină performanţa; un set de acţiuni, care vizează îmbunătăţirea 
propriei activităţi şi impune schimbarea; un concept de învăţare permanentă, care te face conştient că 
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ai rămas în urmă de cele mai bune practici şi îţi arată căile de reducere a decalajului prin stimularea 
procesului de îmbunătăţire a propriei activităţi [4, p. 430].

Asemănător conducerii unei întreprinderi, Administraţia publică locală încearcă să soluţioneze 
problemele cu care se confruntă localitatea la diferite etape de dezvoltare. Benchmarking-ul este un 
instrument care facilitează elaborarea unei strategii viabile de dezvoltare şi de atragere a investiţiilor 
în localitate. Astfel drept punct de referinţă pot servi localităţile, atât din ţară, cât şi de peste hotare, 
care au obţinut succes în diferite domenii de activitate şi care sunt comparabile după condiţiile eco-
nomice, naturale, demografi ce, geografi ce etc. cu localitatea pentru care se elaborează strategia de 
creştere a atractivităţii investiţionale. Localităţile câştigă experienţa din modul în care alte localităţi 
îşi direcţionează dezvoltarea şi obţin performanţă continuă. Scopul stabilit în realizarea procesului 
de benchmarking la nivel de localitate trebuie să infl uenţeze favorabil asupra locuitorilor localităţilor 
considerate lideri şi nicidecum în detrimentul acestora. Este necesar a identifi ca cele mai bune realizări 
ale altor localităţi şi apoi studierea, îmbunătăţirea şi aplicarea metodelor de lucru, în scopul mobilizării 
efi ciente a resurselor disponibile şi obţinerea unor performanţe în dezvoltarea şi creşterea atractivităţii 
investiţionale a propriei localităţi.

Trebuie de remarcat că conceptul de „benchmarking” are la bază nu numai culegerea informaţiei 
pentru comparare şi alegerea celor mai bune practici, considerate standard (punct de referinţă), dar 
şi crearea unei astfel de culturi comportamentale în cadrul Administraţiei publice locale, mediului de 
afaceri, populaţiei care ar contribui la acceptarea celor mai bune metode de lucru. Organizarea activi-
tăţii de benchmarking la nivel de localitate reprezintă un proces care poate fi  prezentat schematic prin 
cele patru etape: planifi care, colectare, analiză şi adaptare (Fig. 1).

Procesul de b enchmarking 
al localităţii

1. PLANIFICĂ
studierea criteriilor şi indicatorilor de dezvoltare a localităţii şi alegerea (identifi carea) 

obiectului de benchmarking
planifi carea şi organizarea activităţii de benchmarking

2.  COLECTEAZĂ
alegerea partenerilor de benchmarking
colectarea datelor despre cele mai bune practici

3.  ANALIZEAZĂ
studiul informaţiei obţinute, compararea performanţelor şi elaborarea proiectului de 

activităţi de perfecţionare
aprecierea infl uenţei activităţilor propuse asupra localităţii

Aprecieri pozitive Aprecieri negative

4.  ADAPTEAZĂ
implementarea celei mai bune experienţe
monitorizarea atingerii obiectivelor stabilite

Fig. 1. Schema procesului de benchmarking al localităţii
Sursa: adaptată de autor după [3, p. 25]
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La etapa de planifi care a procesului de benchmarking al localităţii este important să se identifi ce 
corect indicatorii de estimare a gradului de dezvoltare a localităţii. În practică există mai multe posi-
bilităţi de evaluare a nivelului de dezvoltate a localităţilor, printre care menţionăm: realizarea anchetei 
asupra bugetelor de familie, realizarea unor studii tematice la comanda unor organizaţii sau investitori, 
recensământul populaţiei etc. Pe lângă avantajele obţinute în urma realizării acestor studii, există şi 
unele dezavantaje, precum utilizarea diferitelor categorii de indicatori şi frecvenţa realizării. Ele fi ind 
organizate cu o frecvenţă redusă sau o singură dată, nu permit utilizarea datelor obţinute pe o perioadă 
mai mare de timp, datele fi ind învechite deja, iar calcularea diferitelor categorii de indicatori nu permite 
utilizarea datelor în alte scopuri decât cel pentru care au fost estimaţi.

Din cele prezentate, rezultă necesitatea conturării unui mecanism cu ajutorul căruia să se poată 
aprecia nivelul de dezvoltare al localităţii, şi care să constituie punctul de plecare pentru elaborarea 
unor strategii de dezvoltare pe termene mediu şi lung. Este indiscutabil faptul că elaborarea unor 
strategiile de dezvoltare a localităţii echitabile, trebuie să se bazeze pe o serie de date, concentrate în 
baze de date informaţionale veridice, care să reprezinte un suport pentru construirea unui sistem de 
indicatori exprimând atât cantitativ, cât şi calitativ, multiplele aspecte de stare, structură, dinamică şi 
comportament al procesului analizat.

Se recomandă elaborarea unui set de indicatori, care prin combinare să determine un indicator 
sintetic al localităţii, indicatorii componenţi identifi când şi urmărind condiţiile comunităţii şi măsu-
rând progresul spre scopurile vizate. Reţine atenţia faptul că indicatorii dezvoltării localităţii îi înglo-
bează pe cei ai „dezvoltării umane”, la care se adaugă cei referitori la economie şi dotările edilitare. 
Cerinţele impuse pentru un indicator de o calitate corespunzătoare sunt următoarele: Caracterul 
logic – trebuie să fi e clar, uşor de înţeles; Comparabilitatea – posibilitatea de a fi  comparat şi cu alţi 
indicatori similari, precum şi în dinamică; Credibilitatea – să conţină cât mai puţine erori posibile; 
Completitudinea – să fi e reprezentativ pe întreg teritoriul analizat; Transparenţă – să fi e cunoscute 
sursele de obţinere a informaţiei şi metodele de prelucrare a acesteia; Relevanţă şi sufi cientă profun-
zime. Indicatorii de dezvoltare a localităţii reprezintă un instrument esenţial de cunoaştere cantitativă 
a dezvoltării localităţilor, şi totodată un instrument indispensabil pentru fundamentarea strategiilor şi 
politicilor dezvoltării localităţii.

Considerăm oportun  a analiza localităţile după un set de criterii prestabilite, atât de natură canti-
tativă, cât şi calitativă, şi indicatori relevanţi pentru o analiză comparativă în ceea ce priveşte nivelul 
de dezvoltare a localităţilor (Tab. 1). 

Tabelul 1 
Criterii şi indicatori de analiză şi diagnoză a dezvoltării localităţilor 

Criteriul 
fi zico- 

geografi c 

Criteriul 
demografi c

Criterii 
economice

Criterii 
privind 
locuinţa 

Criterii de 
echipare tehnică 

a localităţilor

Criterii sociale Criterii 
ecologice

Suprafaţa 
teritoriului 

localităţii (km2)

Numărul 
populaţiei

Potenţialul 
agricol 

Suprafaţa 
locuibilă (m2)

Alimentarea cu 
apă potabilă 

Vârsta medie  a 
populaţiei 

Nivelul 
culturii 

ecologice

Lungimea 
drumurilor cu 

acoperire rigidă 
(km)

Densitatea 
populaţiei

Gradul de 
valorifi care 
a potenţialu-
lui turistic

Perioada de 
construcţie a 

clădirilor

Alimentarea cu 
energie electrică

Accesul la asis-
tenţa medicală 

primară a popu-
laţiei

Nivelul  
poluării 
aerului

Zone naturale 
protejate

Nivelul de 
îmbătrânire 
demografi că

Potenţialul 
industrial 

Numărul de 
locuinţe noi

Alimentarea cu 
gaze naturale 

Nivelul 
poluării apei

Formele de 
relief

Gradul de 
califi care 
a forţei de 

muncă

Nivelul 
şomajului

Consumul 
casnic de apă / 
locuitor (m3)

Racordarea 
la reţelele 
telefonice

Nivelul de 
dezvoltare a  

infrastructurii de 
telecomunicaţii

Nivelul 
poluării 
solului

Factorii 
naturali de risc

Rata natali-
tăţii / Rata 
mortalităţii 

infantile

Venitul 
populaţiei

Consumul 
casnic de gaze 
/ locuitor (m3)

Nivelul de dez-
voltare a  infras-
tructurii şi acce-
sibilitatea la căile 

de transport

Numărul 
persoanelor cu 

studii superioare       
şi medii 

profesionale

Gradul de 
defrişare a 
pădurilor

Sursa: elaborat de autor
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Activitatea de benchmarking al localităţii reprezintă o posibilitate de a aplica excelenţa, inovaţia, 
performanţa nu doar pentru întreprinderi, ci şi pentru localităţi. Aplicarea benchmarking-ului loca-
lităţii va aduce benefi cii Administraţiei publice locale, mediului de afaceri, populaţiei şi, în fi nal, 
va contribui la creşterea competitivităţii întregii ţări. Prin realizarea procesului de benchmarking, 
localităţile vor obţine un şir de avantaje, şi anume: unele informaţii de referinţă necesare pentru 
realizarea activităţii proprii de benchmarking; cunoaşterea instrumentelor ce au permis atingerea 
unor performanţe şi aplicarea acestora în localitatea proprie; posibilităţi de creştere a atractivităţii 
investiţionale a localităţii cu minimum de efort, cheltuieli, precum şi economisire a resurselor ex-
trem de limitate; identifi carea neajunsurilor în dezvoltarea localităţii şi obţinerea posibilităţilor de 
îmbunătăţire a atractivităţii localităţii; informarea actorilor pieţei despre succesele obţinute şi astfel 
promovarea localităţii.
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RezumatRezumat
Managementul este o formă de conducere axată pe anticiparea schimbărilor şi modifi cărilor ce 

trebuie operate în cadrul întreprinderilor şi a interacţiunilor acesteia cu mediul ei. Managementul 
strategic este un proces prin care conducerea de vârf a întreprinderii determină evoluţia pe termen 
lung şi performanţele acesteia , strategia este ansamblu de operaţii şi manevre, realizate în vederea 
atingerii unui scop.

Cuvinte-cheie: management, strategii, scopuri, funcţii, organizaţii, întreprinderi, managementul 
strategic.

AbstractAbstract
The management is a form of government based on anticipating changes and modifi cations 

to be made   to the business and its interactions with its environment. Strategic management is the 
process by which the leadership of the company determines the long-term development and perfor-
mance, strategy is the set of operations and maneuvers towards achieving a goal.

Key words: management, strategy, goals, functions, organizations, enterprises, strategic mana-
gementu.

1. Managementul strategic1. Managementul strategic
Este o formă de conducere axată pe anticiparea schimbărilor şi modifi cărilor ce trebuie operate în 

cadrul întreprinderilor şi a interacţiunilor acesteia cu mediul ei de existenţă pentru a împiedica apari-
ţia situaţiilor în care bunuri şi servicii, oferite de fi rma de comerţ, producerea dar şi vânzarea acestora 
să devină total depăşite, neconcordante cu mutaţiile ce au avut loc [1].

Strategia unei întreprinderi conturează căile prin care aceasta îşi urmăreşte atingerea scopurilor 
în condiţiile date de oportunităţile şi ameninţările, prezentate de mediul ei de acţiune, precum şi ale 
resurselor şi capacităţilor sale. Prin prisma acestei defi niţii, factorii determinanţi ai stategiei sunt în 
principal:

 scopurile urmărite de întreprindere;
 mediul extern al întreprinderii;
 situaţia ei externă.
Managementul strategic este un proces prin care conducerea de vârf a întreprinderii determină 

evoluţia pe termen lung şi performanţele acesteia, asigurând formularea riguroasă, aplicarea cores-
punzătoare şi evaluarea continuă a strategiei stabilite.

Conceperea şi implementarea unui proces de management strategic implică fundamentarea lui pe 
un ansamblu de elemente metodologice, cu posibilităţi de adaptare la specifi cul previzionării, care 
constituie esenţa managementului strategic, dar şi la particularităţile întreprinderilor.

Strategia funcţională se ocupă de obţinerea productivităţii maxime, cu resurse ce le are la un 
moment dat [2].

Dimensiunea strategică a managementului este asigurată de existenţa unei gândiri strategice şi a 
unei culturi organizaţionale favorabile schimbării şi performanţei într-un mediu extern concurenţial.
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Orice strategie de dezvoltare a fi rmei, pentru a fi  efi cientă, trebuie elaborată temeinic, ştiintifi c. 
De aceea, la momentul elaborării ei, este necesar să se ia în considerare  totalitatea factorilor care pot 
avea infl uenţă asupra acesteia, să se analizeze fi ecare dintre aceşti factori şi să se desprindă modul în 
care îşi pun amprenta asupra strategiei fi rmei, presiunea pe care o exercită şi sensul acţiunii.

2. Clasifi carea în funcţie de dinamica obiectivelor2. Clasifi carea în funcţie de dinamica obiectivelor
În funcţie de dinamica obiectivelor fi xate, strategiile organizaţiei se grupează în trei catego-

rii: strategii de dezvoltare, strategii de consolidare şi strategii de redresare [2].
Strategii de dezvoltare
Strategiile de dezvoltare presupun stabilirea unor obiective superioare obiectivelor din perioadele 

anterioare atât din punct de vedere cantitativ, cât şi calitativ.
Acestea sunt strategii globale care vizează extinderea activităţilor desfăşurate de fi rmă, prin pris-

ma mai multor criterii. În cazul unităţilor economice, dezvoltarea semnifi că, de regulă, sporirea vân-
zărilor şi a veniturilor, deşi sunt posibile şi alte criterii de apreciere (ca, de exemplu, numărul de pieţe 
pe care acţionează).

Există trei strategii principale de dezvoltare: concentrarea, integrarea pe verticală şi diversifi carea.
Strategii de redresare
Strategiile de redresare se caracterizează prin faptul că în cadrul lor se stabilesc obiective strate-

gice la nivelul obiectivelor stabilite într-o perioadă anterioară, dar superioară obiectivelor stabilite în 
perioada imediat precedentă.

Aceste strategii sunt acelea care au în vedere dorinţa sau nevoia de reducere a activităţii econo-
mice a fi rmei, în general, prin intermediul reducerii costurilor (reducerea sau eliminarea cheltuielilor 
neesenţiale şi instituirea unui control ferm al costurilor) şi/sau prin intermediul reducerii activelor 
(vânzarea de terenuri, echipamente sau a unor subunităţi). 

Strategiile de redresare sunt: restrângerea, reorientarea, renunţarea, falimentul şi lichidarea.
Strategia de consolidare
Strategiile de consolidare cuprind obiective strategice cantitative la nivelul celor stabilite în pe-

rioada precedentă, dar superioare din punct de vedere calitativ realizărilor din perioadele anterioare.
Organizaţia, în general, şi întreprinderea, în special, adoptă strategii de consolidare după 

anumite perioade de dezvoltare, mai ales din punct de vedere cantitativ, de extindere pe noi pieţe 
de desfacere. Prin intermediul strategiilor de consolidare, organizaţiile urmăresc să-şi îmbu-
nătăţească latura calitativă a activităţilor desfăşurate şi prin aceasta să-şi consolideze poziţiile 
ocupate pe piaţă. 

Literatura de specialitate prezintă trei tipuri de strategii: 
– corporaţională;
– companiei (interprinderilor);
– funcţională;
Strategia corporaţională stabileşte:
–  domeniile în care va concura;
–  obiectivele pe termen lung;
–  durata acţiunilor şi a alocării resurselor pentru realizarea obiectivelor.
Strategia companiei constă în stabilirea modului de acţiune într-un anumit domeniu sau nivel 

organizatoric pentru asigurarea accesului şi competitivităţii companiei (înterprinderilor) pe piaţa pro-
dusului respectiv.

Strategia funcţională se ocupă de obţinerea productivităţii maxime, cu resurse ce le are la un 
moment dat.

Dimensiunea strategică a managementului este asigurată de existenţa unei gândiri strategice şi a 
unei culturi organizaţionale favorabile schimbării şi performanţei într-un mediu extern concurenţial.
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3. Managementul strategic competitiv
Explicaţiile şi defi niţiile date până acum au avut în vedere o singură organizaţie, respectiv, echi-

librul dinamic dintre ea şi mediul extern ei. În realitate, organizaţiile se afl ă într-o continuă com-
petiţie, care infl uenţează puternic managementul şi comportamentul organizaţional. Succesul unei 
fi rme pe termen lung depinde nu numai de realizarea unui echilibru dinamic între managementul ei 
şi mediul politic, economic, social şi cultural extern ei, dar şi de concurenţa pe care alte companii de 
automobile o fac în zona respectivă.

 Această concurenţă poate fi  controlată, într-o anumită măsură, printr-o serie de politici protecţio-
niste, dar ea nu poate fi  eliminată.

Totodată, în condiţiile globalizării activităţilor economice, competiţia dintre fabricanţi capătă di-
mensiuni şi intensităţi noi, care generează presiuni formidabile asupra fi ecărui competitor. Manage-
mentul strategic al fi ecărui fabricant de automobile trebuie să ia deci în consideraţie şi această presi-
une a competiţiei şi să ofere soluţii care să ţină seama şi de strategiile celorlalţi competitori.

În context competiţional, managementul strategic este un proces managerial prin care o organiza-
ţie obţine o competitivitate strategică şi venituri deasupra mediei. 

Managementul strategic a fost dezvoltat în mediile puternic confl ictuale sau competiţionale în 
care supravieţuirea şi succesul unei organizaţii depind de realizarea unui echilibru dinamic între forţe-
le interne şi cele externe organizaţiei şi, respectiv, de obţinerea unei competitivităţi strategice în raport 
cu celelalte organizaţii concurente.
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Sumar Sumar 
Alegerile multipartite au generat apariţia multiplelor procese şi fenomene politice noi. Începe să 

se manifeste societatea civilă care este în procesul de instruire, infl uenţează instituţiile de stat şi sis-
temul politic în general. Campaniilor electorale le sunt caracteristice activităţi politice inerente ori 
de cîte ori se încheie un ciclu de guvernare, în termeni şi condiţii prevăzute de constituţie. O condiţie 
prealabilă a politicii de putere pentru formaţiunile politice este de a „cuceri” cît mai mulţi alegători.

Cuvinte cheie: alegeri, partide, comportament politic, electorat, parlament, sistem, democraţie, 
elite, comunicare, constituţie, rezultate, observatori, interese politice.

SummarySummary
Multiparty elections have generated the emergence of a whole range of new political processes 

and phenomena. Begins to manifest civic society in the process of training, answering her pulse and 
at the same time infl uencing state institutions, political system in general. Election campaigns or 
“the” election-political activities inherent whenever ending a cycle of governance, a term, the terms 
stipulated by the constitution or in advancem-make their mark on how substantial parties “conquer” 
voters, a prerequisite acquisition and exercise of political power.

Keywords: elections, political parties, political behavior, electorate, parliament, system, demo-
cracy, elite, communication, constitution, results, observers, political interests.

Desfăşurarea civilizată a campaniilor electorale, atitudinea respectuoasă faţă de concurenţi –  sunt 
un semn al culturii politice al partidelor şi mişcărilor întregii societăţi.

Campaniile electorale întotdeauna au constituit un eveniment deosebit în viaţa politică a societă-
ţii. Anume în cadrul alegerilor organizate pe principiile democratice, populaţia adultă are posibilitatea 
reală, în acelaşi timp şi constituţională, pentru a-şi expune atitudinea faţă de institutele politice din 
societate, faţă de partidele şi formaţiunile politice, faţă de anumiţi lideri politici, [1].

Prin intermediul alegerilor, electoratul poate, de asemenea, să corecteze sau să schimbe în mod 
radical linia strategică promovată de cele trei verigi ale puterii. Concomitent, alegerile sunt interpre-
tate de către elită drept o posibilitate de a se menţine în continuare la putere, iar de contraelită –  de a 
acapara această putere. Astfel şi se explică rivalitatea de luptă fără de compromisuri între diverse forţe 
politice, care se desfăşoară pe parcursul campaniilor preelectorale.

Pentru a prevedea comportamentul cetăţenilor la vot în perioada alegerilor, e necesar să se ţină 
cont de situaţia social-economică din republică, precum şi de factorii de bază care o determină. Anu-
me situaţia concretă din ţară şi constituie acel „fundal” al alegerilor care are o infl uenţă decisivă asu-
pra atitudinii electoratului faţă de acest eveniment.

Totodată, comportamentul alegătorilor la vot depinde şi de un şir de factori de ordin subiectiv – de 
cunoaşterea legislaţiei în vigoare cu privire la alegeri, de faptul în ce măsură societatea este cunoscută 
cu biografi ile candidaţilor, de platformele forţelor politice încadrate în scrutinul electoral, de gradul 
de obiectivitate al organelor mass-media etc.
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Asupra intenţiilor alegătorilor de a vota „pentru” sau „contra” un rol deosebit îl joacă, de asemenea, 
calităţile personale ale candidatului, activitatea lui precedentă, platforma preelectorală, imaginea creată.

Un factor important care infl uenţează asupra comportamentului de vot îl constituie conţinutul şi 
nivelul culturii politice a grupelor sociale, în general, şi a personalităţii, în particular. Dacă în noţiunea 
de  „cultură politică” includem atitudinea şi orientările cetăţenilor faţă de institutele politice, atunci 
devine clar că anume condiţiile social-politice actuale, constituite în societate, joacă rolul determi-
nant în preferinţele şi deciziile pe care le vor lua votanţii la apropiatele alegeri. Tot în acest context, 
e necesar de menţionat un moment: alegătorii încă n-au acumulat o experienţă sufi cientă, fapt care a 
dus la incapacitatea unui mare număr de alegători să se clarifi ce în situaţia politică, în platformele şi 
promisiunile preelectorale ale formaţiunilor politice sau ale candidaţilor independenţi.

Nu mai puţin important este şi factorul economic. Se ştie că obţinerea independenţei şi realizarea 
reformelor economice n-au adus rezultatele la care spera populaţia. Ba şi mai mult, înrăutăţirea brus-
că a situaţiei materiale a provocat o dezamăgire totală, a dus la o neîncredere în toate promisiunile 
făcute la toate nivelurile, iar deseori şi la radicalizare vădită a conştiinţei sociale a populaţiei [2].

În perioadele electorale, partidele îşi intensifi că la maximum activitatea şi, printr-o gamă variată 
de mijloace, încearcă să infl uenţeze viaţa politică, în general, şi comportamentul diverselor grupări 
ale populaţiei, în special.

Constanta în timp a rezultatelor electorale structurează alegatorii în tendinţe cu rate de schimbare 
minime, medii sau ridicate [3]. Din această distribuţie rezultă ataşamente de intensităţi diferite, de 
regulă puternice, faţă de anumite forţe politice, generate şi întreţinute de legături tradiţionale faţă de 
anumite orientări politice şi/sau faţă de o anumita religie [4].

Campaniile electorale sunt inaugurate prin lansarea de către partide a programelor, prin stabilirea 
de alianţe şi prin alcătuirea listelor de candidaţi. Selecţionarea candidaţilor şi, mai cu seamă, deter-
minarea ordinii lor de prezentare este o prerogativă cu atât mai importantă, cu cât sistemul de votare 
pe bază de listă avantajează net candidaţii plasaţi cel mai bine, mai în faţă. De aceea, primele locuri, 
aşa-zise „ordine de utilitate”, al căror nume corespunde celui al mandatelor obţinute la alegerile pre-
cedente, sunt cele mai căutate şi mai disputate.

Activitatea cea mai intensă, mai vizibilă şi mai costisitoare din campania electorala – atât pentru 
alegerile legislative şi prezidenţiale, cât şi pentru cele locale – este consacrată, timp de câteva săptă-
mâni, difuzării programelor şi prezentării candidaţilor.

Dacă ne-am referi la comportamentul electoral, atunci el este diferit, şi depinde nemijlocit de 
circumstanţe. Sistemul electoral trebuie să fi e fundamentat pe principii democratice, deoarece demo-
craţia este o formă de organizare şi de conducere politică a societăţii de către cei care deţin puterea, ţi-
nând cont de voinţa, interesele şi aspiraţiile cetăţenilor. În condiţiile contemporane, conceptul de „de-
mocraţie” este indisolubil legat de noţiunea de pluralism. Se consideră că nu poate exista democraţie 
fără pluralism politic, afi rmându-se că  „pluralismul” este un principiu după care se asigură funcţio-
narea democratică a societăţii, garantarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti de către mai multe forţe 
politice şi sociale afl ate în competiţie. O pondere esenţială în campania electorală revine comunicării 
electorale, care reprezintă o totalitate a formelor de comunicare, printre care şi publicitatea politică, 
folosită de către oamenii politici în competiţia pentru obţinerea unui mandat. Comunicarea electorală 
se adresează unui public diferit, în diverse situaţii politice, pentru a realiza anumite obiective [5].

Calitatea reprezentării politice depinde de aspecte tehnice, precum sistemul electoral, sistemul 
de partide şi de modul de formare a guvernului. Dar crucial pentru transformarea votului popular în 
reprezentare la nivelul parlamentelor sau al altor instituţii alese rămâne sistemul electoral. Acesta 
infl uenţează funcţionarea sistemului de partide, care, la rândul său, determină caracteristicile şi sta-
bilitatea guvernelor.

Sistemul electoral nu este neutru. El infl uenţează, în funcţie de context, sistemul de partide. De 
aceea clasicul teoriei partidelor, Maurice Duverger, considera că tipul de scrutin are rolul unei  „legi 
aproape sociologice“. Pentru politologul francez  „scrutinul majoritar intr-un tur tinde spre dualismul 
partidelor ” [6], iar  „scrutinul majoritar în două tururi sau reprezentarea proporţională tinde spre 
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multipartitism”. Această clasifi care a suferit, mai ales în ultimele două decenii, atât din perspectiva 
studiilor empirice, cât şi metodologic, multe critici, dar, cu amendamentele de rigoare, ea rămâne încă 
de actualitate.

Alegerile constituie principiul de bază al democraţiilor reprezentative. Prin ele se asigură legi-
timitatea politică, fără de care guvernările democratice nu pot fi  efi ciente. Metoda prin care, tehnic 
discutând, voturile se transformă în locuri, defi neşte modul de scrutin. Din această perspectivă, sunt 
acceptate trei mari familii de scrutine: scrutinul majoritar, scrutinul proporţional şi scrutinul mixt.

Pentru ca stabilitatea politică a unui sistem să nu fi e ameninţată, trebuie ca cetăţenilor să li se ofere 
motivaţii, fi e ele şi simbolice, pentru a participa la treburile publice. Aceste motivaţii pot fi  oferite de 
către sistemul politic prin crearea unor pârghii de educaţie a cetăţenilor care să faciliteze apariţia unor 
noi orientări politice participative.

Problema participării la viaţa politică ridică numeroase întrebări normative: Cât de multă partici-
pare trebuie să fi e? Cine participă? Cum răspund elitele la vocea poporului? Cum participă cetăţenii? 
Care sunt consecinţele participării? Toate aceste întrebări subliniază complexitatea termenului de 
participare politică, determinând şi ambiguitatea defi nirii sale.

Participarea este o activitate făcută de cetăţenii privaţi şi care visează infl uenţarea formării decizi-
ilor guvernamentale. Participarea politică se referă la acele acţiuni ale cetăţenilor privaţi care vizează, 
mai mult sau mai puţin, direct să infl uenţeze selecţia personalului guvernamental şi/sau acţiunile pe 
care acesta le face [7]. Participarea la vot este activitatea participativă cel mai mult studiată şi, adesea, 
pentru publicul larg, este singurul mijloc important prin care cetăţenii pot infl uenţa deciziile celor 
care guvernează. Într-adevăr, existenţa unor alegeri libere constituie o condiţie necesară pentru ca un 
regim să fi e considerat democratic.

Totuşi, implicarea cetăţenilor în politică nu se limitează doar la actul votării, iar votarea nu consti-
tuie întotdeauna mijlocul cel mai efi cient de infl uenţare a proceselor politice.

Sistemul de partide dintr-o ţară este profund infl uenţat de sistemul electoral. Din acest motiv, orice 
discuţie despre numărul, natura şi relaţiile dintre partidele existente în viaţa politică a unei ţări trebuie 
precedată de înţelegerea principalelor modele de sisteme electorale şi de consecinţele acestora asupra 
tipului de selecţie politică practicată.

De mecanismul electoral depinde, în mare măsură, structurarea sistemelor de partide. Numărul 
partidelor parlamentare, tendinţa centripetă sau centrifugă a orientării acestora, relaţiile de adversita-
te sau colaborare dintre partide, formarea majorităţii şi minorităţii, ocuparea plajelor politice – toate 
acestea au la bază sistemul electoral al ţării respective.

Neîncrederea în partide şi erodarea popularităţii elitelor politice au devenit, din păcate, constante 
ale vieţii publice în democraţiile euroatlantice. Absenteismul şi lipsa de interes pentru politică sunt 
în creştere peste tot în Europa, aceste fenomene de „ruptură” asociindu-se în ţările occidentale de 
maximă imigraţie cu ascensiunea curentelor contestatare, radicale şi puternic xenofobe. Mai mult 
ca oricând, partidele politice tradiţionale, democratice, pe a căror legitimitate şi înţelepciune au fost 
construite, în deceniile postbelice, sistemele generatoare de prosperitate din Vest, sunt chemate astăzi 
să-şi redefi nească rolul într-o lume profund schimbată, cu noi ameninţări şi noi provocări şi să recree-
ze încrederea cetăţenilor în capacitatea democraţiei de a oferi o perspectivă de viaţă sigură, atractivă.

 Un lucru nu mai puţin important în perioada alegerilor îl constituie mass-media. E clar că pre-
sa scrisă şi cea electronică încep maratonul electoral cu mult înaintea datei ofi ciale de deschidere a 
campaniei, revenindu-i un rol de „motor specifi c al campaniilor electorale” [8], de maşină. Se ştie că 
alegerile constituie un element de bază pentru promovarea democraţiei în lume. Occidentul concepe 
alegerile drept un test pentru aprecierea gradului de dezvoltare democratică într-o ţară sau alta. Aceas-
tă poziţie nu a suportat modifi cări nici în pofi da faptului că pentru democratizarea ex-republicilor 
sovietice au fost investite resurse importante, care însă nu şi-au găsit o justifi care pe măsură. Probabil 
această atitudine a Occidentului faţă de campania electorală din ţările spaţiului ex-sovietic era bene-
fi că imediat după prăbuşirea URSS-ului, când era foarte importantă stoparea revenirii comuniştilor la 
putere şi susţinerea pluralismului de opinie. La început de cale, se spera că acest mod de abordare a 
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concurenţei electorale va încuraja adevărata concurenţă politică într-un mediu în care era inadmisibil 
ca o singură putere politică să deţină monopolul asupra puterii în stat. În pofi da acestui adevăr, deja 
la sfârşitul anilor nouăzeci ai secolului trecut, Fareed Zakaria, politolog cu studii la Harvard, şi care 
apoi a devenit redactor la Newsweek International, a atras atenţia asupra unor dovezi de încălcare a 
principiilor drepturilor şi libertăţii omului şi, totodată, a restricţiilor legislative asupra propriei puteri 
de către guvernele democrat alese în perioada de tranziţie a ţărilor apărute în spaţiul postsovietic [9].

Infl uenţa alegerilor asupra vieţii societăţilor contemporane este reliefată în următoarele funcţii: 1) 
articularea şi reprezentarea diferitelor interese ale populaţiei; 2) controlul asupra instituţiilor puterii. 
În urma alegerilor se creează un institut important de control al conducerii – parlamentul, guvernul, 
preşedintele; 3: legitimaţia şi stabilizarea sistemului politic, şi, de asemenea, legitimarea instituţiilor 
concrete ale puterii: parlamentul, guvernul, preşedintele; 4) răspândirea comunicaţiilor, relaţiile 
conducerii dintre instituţii şi cetăţeni; 5) mobilizarea corpului electoral asupra deciziilor problemelor 
sociale actuale, asupra acţiunilor politice importante ale ţării; 6) socializarea politică a populaţiei, 
desfăşurarea cunoaşterii politice a ei, participarea politică; 7) recrutarea elitei politice, generarea pro-
gramelor de reînnoire a societăţii.

Funcţiile alegerilor sus - menţionate se îndeplinesc doar în sistemele politice democratice, în care 
însuşi procesul electoral poartă un caracter democratic [10].

În mod tradiţional, dihotomia fundamentală a sistemelor partidice a fost circumscrisă distincţiei 
dintre bipartitism şi pluripartitism. În acelaşi timp, o atare abordare a trezit numeroase obiecţii, de-
notând insufi cienţa acesteia, atât sub aspectul caracteristicilor numerice ale sistemelor partinice, cât 
şi sub aspectul dinamicii lor funcţionale. Examinarea şi compararea sistemelor partinice, de fapt, 
implică elucidarea a două serii de probleme, legate între ele, dar deosebite: în primul rând, problema 
delimitării numerice a partidelor; în cel de-al doilea rând, problema funcţionării sistemelor partinice. 
Pentru analiza sistemelor partinice, este nevoie, prin urmare, să examinăm aceste probleme atât în 
mod separat, cât şi în ansamblu, bazându-ne pe:

a) criteriul numeric;
b) criteriul funcţional (după ce vom face delimitarea „sferei de competenţă” pentru fi ecare dintre 

acestea) [11].
În timpul alegerilor, partidele luptă pentru voturi. Cota voturilor obţinute de fi ecare partid este, 

respectiv, importantă pentru a descrie competiţia dintre partide. Evident, numărul partidelor constitu-
ie o variabilă în examinarea sistemului politic la nivel electoral, fără a fi , în acelaşi timp, o variabilă 
foarte utilă.

Cât priveşte sistemele electorale, trebuie să precizăm, în primul rând, la care posturi elective se 
face referire. Pot fi  elective, de fapt, atât adunările, cât şi funcţiile monopersonale (sau monocratice, 
cum le defi nesc juriştii pentru a le deosebi de posturi şi organe colegiale: preşedintele republicii, une-
ori preşedintele consiliului de miniştri). În  cazul funcţiilor monopersonale, alegerea poate fi  directă, 
dacă ea este realizată nemijlocit de electorat, ori poate fi  indirectă, dacă alegătorii desemnează „marii 
alegători” care, la rândul lor, aleg preşedintele (alta e situaţia dacă preşedintele este ales de parlament, 
fi ind integrat, eventual, în componenţa lui). În cazul alegerilor directe, este posibil un singur tur de 
alegeri, şi atunci funcţia este atribuită în baza majorităţii relative. Dacă, din contra, este prevăzut cri-
teriul majorităţii absolute, şi niciun candidat nu o obţine, se recurge la un al doilea tur care decide în 
baza majorităţii relative.

O campanie politică poate fi  o experienţă excitantă. Deşi mediul politic actual constituie un factor 
important al oricărei campanii, în multe cazuri cel mai important factor – diferenţa dintre victorie şi 
înfrângere – este ceea ce se întâmplă în cadrul campaniei. Există trei tipuri de campanii politice, care 
nu au, practic, nicio şansă de a obţine victorie în ziua alegerilor din cauza eşecurilor interne. Primul 
tip îl reprezintă campania care nu comunică alegătorilor un mesaj convingător şi care nu are o idee 
clară despre categoria alegătorilor pe care doreşte să-i convingă. Acest tip de campanie nu are stabilită 
o direcţie de la bun început, iar ulterior situaţia se va înrăutăţi. A doua este campania care are un me-
saj concis, convingător şi o idee clară despre alegătorii pe care îi poate convinge, însă nu are un plan 
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rezonabil de acţiuni până în ziua alegerilor pentru a-şi convinge alegătorii. Acest tip de campanie este 
o pierdere de timp, bani şi resurse umane, deoarece ea se mişcă fără niciun scop către ziua alegerilor. 
Al treilea tip îl reprezintă campania cu un mesaj clar, cu o idee clară despre alegătorii săi şi cu un plan 
de acţiuni pentru a ajunge în ziua alegerilor, însă ea nu reuşeşte să urmeze planul elaborat, nu depune 
eforturi sufi ciente zi de zi pentru a fi  aleasă. Campania politică câştigătoare, de cele mai dese ori, este 
cea care îşi identifi că minuţios alegătorii-ţintă, elaborează un mesaj convingător şi urmează un plan 
rezonabil de acţiuni pentru a stabili contact cu alegătorii săi [12].

În funcţie de rezultatul alegerilor, unul dintre partidele care conferă unui sistem politic caracter 
pluripartinic, devine partid de guvernământ, ocupând, în acelaşi timp, majoritatea locurilor în par-
lament. Alteori, când rezultatul alegerilor nu permite formarea unui guvern monocolor, se încheie 
alianţe politice între partide politice, acestea propunând membri în Guvern din rândul lor sau dintre 
simpatizanţi. Acest sistem favorizează disputa electorală între partide, obligându-le la permanenta 
adaptare a programelor lor politice la cerinţele sociale ale electoratului, la un efort permanent pentru 
a-şi spori credibilitatea. Pe de altă parte, cetăţenii au posibilitatea de a alege cel mai bun partid poli-
tic. Departajării între partide îi corespund diferenţierea electoratului în funcţie de aderenţa lor la un 
anumit partid. În acest fel, vom găsi un electorat stabil susţinând acelaşi partid, diferenţiat de un alt 
electorat la fel de stabil, dar care susţine alt partid [13].

Domeniul electoral este vast şi dinamic, el nu se limitează la momentul alegerilor periodice, ci 
se prezintă ca un continuum de activităţi care se fi nalizează prin alegeri. Alegerile parţiale, alegerile 
anticipate sau referendum-urile formează un întreg funcţional care trebuie gestionat permanent [14].

Orice proces electoral trebuie monitorizat. Atât observatorii naţionali, cât şi cei internaţionali, tre-
buie să benefi cieze de toate oportunităţile posibile de  participare la monitorizarea alegerilor. Obser-
varea alegerilor să nu fi e redusă doar la ziua desfăşurării alegerilor. Observatorii acreditaţi au dreptul 
să asiste la toate operaţiunile electorale, inclusiv înregistrarea candidaţilor, şi, în caz de necesitate, a 
alegătorilor, precum şi campania electorală. Monitorizarea trebuie să aibă ca scop determinarea în-
călcărilor care au avut loc înainte, în timpul sau după desfăşurarea alegerilor. Observatorii acreditaţi 
trebuie să fi e admişi la numărarea voturilor liber exprimate [15].

Vorbim despre partidul-stat, atunci când nu funcţionează separaţia dintre lumea politicului şi 
gestiunea instituţiilor statului. În aceste condiţii, responsabilitatea politică şi responsabilitatea in-
stituţională sunt indistincte. Ceea ce funcţionează este un substitut care se formulează doctrinar şi 
se exercită prin respectarea disciplinei de partid. Actul conducerii provine dintr-o lume simbolică 
şi este paralel realităţilor sociale. Puterea se dobândeşte şi se exercită arbitrar, prin opoziţie cu 
democraţia. Alegerile sunt un exerciţiu gratuit. Scopul fundamental al tuturor demersurilor este 
menţinerea status-quo-ului [16].

Fiind o componentă a sistemului politic (corporativ), partidul politic (de opoziţie) utilizează 
toate metodele întru schimbarea guvernării, fapt ce îl determină să întreprindă nu doar acţiuni uni-
laterale [17].

Democraţia este, între altele, o instituţie atât de bună pentru că votanţii sunt afectaţi chiar ei de 
deciziile lor. Acolo unde democraţia slăbeşte sau este absentă, lucrurile stau cu totul altfel. În cazul 
populaţiilor mai ample, deciziile nu au cum afecta deopotrivă pe toţi. Trebuie să ţinem cont de o me-
die a costurilor. Mai general, ceea ce ne interesează este o curbă a costurilor suportate în medie de 
către cei cărora li se aplica decizia luată. Buchanan şi Tullock examinează un spectru amplu de reguli 
de vot. Pe măsură ce ne apropiem de unanimitate, costurile generate de către deciziile politice tind 
către zero, ceea ce este fi resc pentru că, la limită, fi ecare individ are un drept de veto cu care ar bloca 
deciziile care i-ar impune să facă lucruri pe care nu vrea sa le facă. Unanimitatea este, în acest caz, 
un alt nume pentru individualism. Într-un sistem de vot bazat pe regula unanimităţii fi ecare individ 
trebuie luat în considerare atunci când se ia o decizie.

În concepţia politică modernă, democraţia este un sistem care dă posibilitatea cetăţenilor să ia 
parte la guvernare prin reprezentanţii lor şi îi face responsabili pe conducători de acţiunile lor în 
faţa colectivităţii. Dacă, de exemplu, există un nivel scăzut de trai, atunci oamenii îşi vor alege acei 
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reprezentanţi care vor propune măsurile cele mai efi ciente de ridicare a nivelului de trai. Alegerile 
reprezintă un set de proceduri prin care oamenii îşi aleg reprezentanţi care să conducă societatea; 
acestea, în plus trebuie să fi e corecte, deoarece simplul fapt al organizării alegerilor nu garantează o 
reprezentare reală. Diferite grupuri de interese luptă, în mod legitim, pentru a infl uenţa luarea decizi-
ilor publice; acest lucru, priveşte confl ictul existent în societate, nu ca pe ceva dăunător, ce afectează 
unitatea şi binele societăţii, ci, ca pe un fapt, care deşi nu este dezirabil, este inerent fi inţei umane şi 
de aceea, el trebuie acceptat ca atare. Partidele pot fi  privite ca fi ind reprezentative pentru acest tip de 
comportament [18].

Îmbunătăţirea relaţiei dintre partide şi societate se poate realiza nu numai printr-o relaţie transpa-
rentă partide-cetăţeni, ci şi prin transformări interne ale formaţiunilor politice. Din analiza mai multor 
proiecte de reformă internă a unor partide politice, rezultă o serie de criterii care trebuie îndeplinite 
pentru asigurarea atingerii obiectivelor. Astfel, proiectele prin care se doreşte reformarea partidelor 
trebuie să îndeplinească simultan mai multe condiţii:

•  să asigure transparenţa şi efi cienţa deciziilor politice;
•  să fi e sufi cient de clare şi să conţină cât mai puţine prevederi interpretabile;
•  să fi e credibile şi, astfel, acceptate de o masă critică a membrilor partidului;
•  să ofere predictibilitate militanţilor în legătură cu evoluţia lor în partid;
•  să asigure stabilitate partidului care le aplică.
Aceste criterii de analiză trebuie verifi cate în lumina relaţiei dintre încredere, legitimitate şi efi -

cienţă în acţiunea partidelor. Cercetările internaţionale asupra structurilor politice democratice au 
pus în evidenţă faptul că efi cienţa acţiunii partidelor este legată nu numai de calitatea profesională 
şi umană a membrilor care compun respectiva organizaţie ci, într-o mare măsură, de tipul de relaţii 
care se stabilesc în interiorul acesteia (dacă circuitul carierei politice este transparent, dacă liderii îşi 
asumă responsabilitatea eşecurilor partidelor, dacă militanţii de bază înţeleg raţiunea deciziilor luate 
de conducere şi se simt responsabili pentru ele etc.) [19].

Problema alegerilor este deci o problemă secundară – este problema mentalităţilor locale, a cultu-
rii politice naţionale (sau locale) – în măsura în care alegerile sunt rezultatul culturii politice existente, 
şi nu o formă de a demonstra formal încrederea într-o democraţie prost înţeleasă şi dorinţa de a obţine 
ajutor (mai ales fi nanciar) [20].
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SumarSumar

În prezentul articol sunt reiterate principalele evenimente biografi ce ce ţin de viaţa marelui om 
politic, savant şi profesor Constantin Stere. Este elucidată succinct semnifi caţia deosebită a operei 
juridice a savantului care, pe bună dreptate, urmează a fi  considerat un classic al ştiinţei juridice na-
ţionale. Un subiect aparte îl constutie analiza concepţiilor teoretico-practice şi pedagocige ale profe-
sorului referitoare la rolul facultăţilor de drept ale instituţiilor superioare de învăţământ. Acestea, în 
opinia juristului ikustru, sunt chemate să realizeze prin activitatea sa nu doar o misiune de instruire 
profesională, ci şi una de educaţie profesională şi general civică. În fi nal sunt formulate unele obiec-
tive pe care îşi propune drept scop să le atingă Facultatea de Drept a USPEE „Constantin Stere” în 
activitatea sa de pregătire a viitorilor specialişti în domeniul dreptului.

Summary Summary 

In the present article the principal biographical events related to the life of an distinguished po-
litician, scholar and professor Constantin Stere are reiterated. This is followed by a brief clarifi ca-
tion of the legal work of the scholar, who, rightfully so, is to be considered a classic of the national 
science. A separate subject is the analysis of theoretical, practical and educational  concepts of the 
professor related to the role of the faculties of law of the superior educational institutions. These, in 
the opinion of the illustrious lawyer, are called to realize through their activity not just a mission of 
professional training, but also professional and civic education. Finally, some objectives which are 
proposed as a target by the Faculty of law of USPEE “Constantin Stere” in its activity to prepare 
future specialists in the domain of law are formulated. 

Ediţia în cauză, fi ind prima culegere de publicaţii ştiinţifi ce ale USPEE după conferirea Univer-
sităţii a numelui marelui nostru înaintaş Constantin Stere, considerăm necesar a reitera cu această 
ocazie cele mai importante considerente care au motivat decizia Senatului Universităţii de a pleda 
pentru conferirea acestui nume onorabil instituţiei noastre de învăţământ.

Constantin Stere s-a născut în anul 1865 la Horodişte în familia lui Gheorghe (Iorgu – Egor) şi 
Pulheria Stere, proprietari de pământ înstăriţi din Cerepcău, judeţul Soroca, unde şi-a petrecut copi-
lăria. În anul 1873, la vârsta de 8 ani, Constantin Stere este instalat la Chişinău la un pension pentru 
băieţi, întreţinut de pastorul german Phaltin, pe lângă biserica luterană. Stagiul preparator de studii, 
făcut în limbile germană, rusă şi franceză, a fost parcurs strălucitor, astfel încât în baza examene-
lor susţinute, Constantin Stere este admis direct în clasa a doua de liceu, cunoscut ca „gimnaziu al 
nobilimii” din Chişinău. S-a remarcat drept unul dintre cei mai puternici liceişti, dotat cu aptitudini 
strălucite şi cunoştinţe profunde.

Începând cu vârsta de 14 ani, manifestă interes pentru literatura şi mişcarea narodnicistă rusă, la 
care aderă efectiv prin anii 1882-1883, când avea 17 ani. În 1883, la vârsta de 18 ani este arestat ca 
activist narodnicist de către autorităţile ţariste şi urma să ispăşească o pedeapsă administrativă de trei 
ani în Siberia. În realitate, calvarul a durat circa 9 ani, Constantin Stere revenind la baştină doar în 
anul 1891 sau, după alte date, 1892.



84

În timpul afl ării în exil, lucrează foarte mult, autodidact, studiind opere valoroase din domeniul 
fi lozofi ei, sociologiei, economiei şi dreptului. În perioada anilor 1888-1890, Constantin Stere pune 
pe hârtie un tratat fi lozofi c, care a fost parţial publicat în anul 1897 cu titlul de Încercări fi lozofi ce.

În anul 1892, Constantin Stere devine student la Facultatea de Drept a Universităţii din Iaşi, iar la 
22 iunie 1897 – susţine cu mult succes teza de licenţă cu titlul  „Evoluţia individualităţii şi noţiunea 
de persoană în drept”, debutând strălucit în ştiinţa dreptului. A practicat avocatura.

În baza tezei de licenţă, Constantin Stere este numit la 14 martie 1901 profesor suplinitor la Ca-
tedra de Drept administrativ şi constituţional a Facultăţii de Drept a Universităţii din Iaşi. În anii de 
studii 1901-1902 şi 1902-1903, susţine prelegeri de drept administrativ, fi lozofi a dreptului, iar ulte-
rior, începînd cu probabilitate din anul 1905 – şi primul curs de Drept constituţional în istoria învă-
ţământului juridic român. Lui Constantin Stere îi aparţine meritul încetăţenirii  conceptului însuşi de  
„drept constitutional” în ştiinţa română de drept constituţional.  

La 26 iunie 1903, Constantin Stere este numit prin decret regal profesor titular la aceeaşi ca-
tedră. În  februarie 1913, Constantin Stere este ales rector al Universităţii din Iaşi. În urma unui 
concurs de circumstanţe nefaste, legate de activitatea sa politică, Constantin Stere demisionează 
din funcţia de rector în februarie 1916. La 1 februarie 1936, Constantin Stere este ofi cial pensionat 
din învăţământ.

 Constantin Stere –  o personalitate de notorietate  în istoria neamului nostru, s-a manifestat în 
viaţa sociopolitică, în primul rând, în calitatea sa de mare apărător al drepturilor ţărănimii şi de aici 
– apologet al poporanismului, iar mai apoi – doctrinar ilustru, promotor devotat şi militant activ al 
ţărănismului. A elaborat doctrina, programul şi statutul  Partidului Ţărănesc. S-a remarcat ca unul 
dintre cei mai activi şi consecvenţi luptători politici pentru împroprietărirea ţăranilor, votul univer-
sal, reforma administrativă şi consolidarea regimului constituţional democrat în stat. Constantin 
Stere a fost un ilustru doctrinar şi apărător activ al drepturilor şi libertăţilor omului şi cetăţeanului. 

A deţinut cele mai diverse funcţii de stat, în exercitarea cărora s-a manifestat ca un om de stat cu 
veritabile convingeri democratice şi reformatorii:  de la consilier al Consiliului comunal Iaşi (1898), 
ajutor de primar Iaşi (1898), prefect al judeţului Iaşi (1907) până la Preşedinte al Sfatului Ţării din 
Basarabia (1918).  Pe parcursul anilor 1898-1933 a fost ales mai mult de zece ori deputat în Camera 
deputaţilor a Parlamentului român, fapt ce îi permitea să fi e ales senator de drept, însă Constantin Ste-
re a ales să reprezinte în continuare în înaltul for legislativ judeţele din Basarabia. Fondator, director 
şi colaborator activ la mai multe ziare şi reviste, Constantin Stere a fost întemeietorul şi conducătorul 
fi del al revistei „Viaţa românească”. Constantin Stere a fost decorat cu distincţia „Coroana României” 
în rang de Mare ofi ţer (1918).

A lăsat urmaşilor o inestimabilă operă ştiinţifi că de valoare, ce ţine de fi lozofi e, drept, fi lozofi a 
dreptului, istoria politică, istoria constituţionalismului, economie politică şi numeroase scrieri publi-
cistice. Pot fi  remarcate studiile lui Constantin Stere Poporanism sau social-democraţie (1907-1908), 
Războiul balcanic şi atitudinea României (1912), Învăţămintele din razboiul balcanic (1913).

Opera juridică a lui Constantin Stere include patru extrem de valoroase lucrări ştiinţifi ce: Evoluţia 
individualităţii şi noţiunea de persoană în drept (1897), Introducere în studiul dreptului constituţio-
nal (1903), Curs de Drept constituţional român (1910) (litografi at), Anteproiect de Constituţie, întoc-
mit de Secţia de Studii a Partidului Ţărănesc cu Expunere de motive de C. Stere (1922).

Înzestrat cu talent literar, Constantin Stere a scris spre sfârşitul vieţii romanul În preajma revoluţi-
ei (în 8 vol.), reeditat de mai multe ori atât pe parcursul vieţii, cât şi posterior, în  Republica Moldova 
(2005) şi România (2010). 

Constantin Stere  s-a stins din viaţă în anul 1936. 
Considerăm că întreaga viaţă şi activitate a marelui nostru înaintaş constituie un argument su-

prem întru dăinuirea numelui lui Constantin Stere în posteritate, inclusiv prin conferirea acestui înalt 
nume nu doar unor instituţii de învăţământ, dar şi oricăror altor instituţii care se vor dovedi demne de 
această onoare.
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Cu totul deosebită este semnifi caţia numelui lui Constantin Stere pentru tineretul studios de la 
facultăţile de drept, graţie contribuţiei semnifi cative a profesorului Constantin Stere la dezvoltarea 
ştiinţei dreptului şi reformarea procesului de studii juridice universitare.

Deja la etapa absolvirii Facultăţii de Drept a Universităţii din Iaşi, în calitatea sa de viitor licenţi-
at, Constantin Stere atenţiona în  Prefaţa la teza sa de licenţă Evoluţia individualităţii şi noţiunea de 
persoană în drept. Studiu sociologic şi juridic (1897), că universităţile de atunci aveau o direcţie prea 
practică (aici şi în continuare evidenţierile aparţin lui C.Stere) de dezvoltare, luând înfăţişarea unor 
şcoli profesionale superioare. Găsind faptul în cauză justifi cat prin necesitatea tânărului stat, recent 
pornit pe calea statelor occidentale, de a dispune de un număr sufi cient de specialişti cu o anumită pre-
gătire practică, viitorul jurist considera că, odată satisfăcută necesitatea respectivă, starea de lucruri 
urma să fi e schimbată [1]. Aspirantul la titlul de licenţiat în drept considera că atâta timp, cât univer-
sităţile vor urmări doar scopuri practice şi nu vor ajunge focare de cultură ştiinţifi că generală, nu va 
exista nici atmosfera unor înalte interese intelectuale şi artistice. Astfel, universităţile vor continua să 
pregătească specialişti mai mult sau mai puţin iscusiţi, dar nu vor servi intereselor generale ale ştiinţei 
şi ale civilizaţiei. Ferma sa convingere era însă că misiunea universităţii nu constă în a da o pregătire 
practică, aceasta fi ind destinaţia unui stagiu raţional organizat. „... iar universitatea trebuie să rămână 
în conformitate chiar cu numele ei (Universitas) numai un focar de cultură generală ştiinţifi că, care 
să poată servi de bază solidă pentru activitatea ulterioară a unui cetăţean luminat şi profesionalist 
conştiincios”, susţine Constantin Stere [2]. 

Sunt nişte idei foarte actuale pentru învăţământul superior contemporan. Societatea modernă, 
axându-se tot mai mult pe aspectele practic-utilitare ale pregătirii viitorilor specialişti, apreciază cât 
se poate de înalt abordările tehnocrate, strict specializate ale unor sau altor sarcini profesionale şi lasă 
cumva să se înţeleagă că formarea „cetăţeanului luminat şi a profesionalistului conştiincios”, deşi 
importante, nu sunt totuşi sarcini de primă prioritate. Este o abordare, în general, discutabilă, iar cu 
referinţă, în special, la pregătirea specialiştilor în domeniul dreptului – inacceptabilă.

 Evidenţiind facultăţile de drept, absolvenţii cărora devin adeseori oameni politici şi constatând 
că, în mod special, în statele cu regim parlamentar majoritatea luptătorilor pe terenul politic provin 
din rândul avocaţilor, viitorul profesor universitar Constantin Stere conchide: „Direcţia exclusiv prac-
tică a facultăţilor juridice va contribui la crearea unor generaţii de oameni politici înguşti, fără vederi 
generale adânci, fără orizonturi largi, într-un cuvânt, prea ... practici...” [3]. 

Parţial, abordarea „prea practică” în cazul pregătirii viitorilor jurişti era îndreptăţită atunci şi poate 
fi  explicată astăzi prin apel la sarcinile dreptului, aşa cum le înţelegea Constantin Stere. Este vorba 
de „două probleme deosebite, dar strâns, organic legate între ele”, care stau în faţa ştiinţei dreptului. 
„Mai întâi, ştiinţa dreptului este o ştiinţă eminamente practică, în sensul cantian al cuvântului: ea 
trebuie să pună norme pentru viitor, trebuie să corespundă scopurilor, pe care şi le propune societatea; 
ea, într-un cuvânt, se adresează legislatorului...”, susţine Constantin Stere [4]. 

Cea de-a doua problemă a ştiinţei dreptului – pur teoretică şi pozitivă – este, în opinia lui Con-
stantin Stere, cea de a cerceta şi de a formula legile care guvernează fenomenele juridice.  Această 
misiune a ştiinţei dreptului este dictată de faptul că „...în vârtejul luptelor sociale neîncetate, formele 
de raporturi sociale între oameni se fac şi se desfac, dar în fi ecare moment se poate găsi un echilibru 
oarecare nestabil; şi acest echilibru se oglindeşte în sistemul dreptului contemporan” [5]. 

Împărtăşind fără reserve această opinie a marelui jurist şi găsind-o, în mare măsură, conformă 
situaţiei în domeniul dreptului într-o societate tranzitivă, cum rămâne a fi  şi astăzi societatea noastră, 
vom face doar o singură remarcă. Din cele două sarcini ale dreptului invocate aici, am considera că 
anume cea de-a doua este cea  fundamentală, de importanţă strategică şi că anume  ea dictează priori-
tăţile exclusiv practice. Orice eroare la nivelul realizării celei de-a doua sarcini poate duce pe o pistă 
greşită întreaga evoluţie a evenimentelor sociojuridice şi politice într-un stat, astfel că niciun fel de 
soluţii practice, tehnocrate nu vor fi  pe măsură să redreseze  situaţia.
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Aşadar, viitorii jurişti urmează a fi  instruiţi, în primul rând, anume ca „cetăţeni luminaţi” şi „pro-
fesionişti conştiincioşi”, dotaţi cu simţul unei înalte responsabilităţi civice. Anume într-un asemenea 
spirit îşi educă profesorul universitar Constantin Stere discipolii săi de la Facultatea de Drept a Uni-
versităţii din Iaşi, lăsând o profundă amprentă pe sufl etele, conştiinţa şi în inimile lor.

Demostene Botez aduce un omagiu cutremurător de frumos talentului şi abnegaţiei de profesor, 
de care dădea dovadă Constantin Stere: „Profesor de drept constituţional la Universitatea din Iaşi, ani 
de-a rândul, Constantin Stere a educat generaţii întregi, propovăduind cu energia pe care o dau adân-
cile convingeri, generozitate, dragoste de justiţie socială, respect de ordine legală.

Cursurile lui erau pline de o pasiune clocotitoare.
A făcut din studenţii lui oameni cu respect de semeni şi lege. Tot ce este mai bun şi mai sănătos în 

ţara aceasta e produsul activităţii lui C. Stere” [6]. 
„Lecţiile lui erau astfel nu numai de drept constituţional, ci şi de drepturi ale omului, de civism, 

de civilizaţie, de omenie.
…Aveam în faţă un justiţiar, nu numai un profesor. Ne învăţa nu numai ceea ce este, ci şi ceea ce 

ar trebui să fi e”, îşi aminteşte studentul lui Constantin Stere [7]. 
 Constantin Stere era perfect conştient de misiunea educaţională ce-i revine unui profesor univer-

sitar, de rând cu cea de instruire profesională, exercitându-le pe ambele cu mult devotament. Vedea în 
discipolii săi universitari viitori adevăraţi oameni ai legii, chemaţi să contribuie la consolidarea regi-
mului democratic în stat. Anume absolvenţii instituţiilor de învăţământ din ţară erau miza şi speranţa 
profesorului constituţionalist care plasa mai presus ca orice individualitatea umană şi aprecia înalt 
rolul acesteia în asigurarea progresului social. 

Vom remarca aici că profesorul sesiza unele difi cultăţi, cu care, în opinia sa, se confruntă, la reve-
nirea în ţară, absolvenţii instituţiilor  de învăţământ din străinătate.  Subiectul  a fost abordat cândva 
în teza sa de licenţă – studiile peste hotare şi destinul omenesc şi ştiinţifi c al celor care au revenit în 
patrie după asemenea studii. Aceştia reuşesc să se obişnuiască cu mediul civilizat al Apusului şi, lo-
vindu-se la revenirea în ţară de diferenţa de mediu şi lipsa de cultură ştiinţifi că, intelectuală, nimeresc  
într-o situaţie dezadaptivă, de nepotrivire, care este pentru ei izvorul multor chinuri şi care le ruinează 
eforturile individuale. La sfârşitul vieţii, balanţa activităţii lor nu prezintă decât un mare pasiv [8]. În 
acelaşi sens, s-a exprimat Constantin Stere asupra problemei date şi în teza de licenţă: „... acei puţini, 
care se pot adăpa la izvoarele ştiinţei europene, se vor pierde în mijlocul indiferenţei publice, fără 
să găsească în ţară tradiţii de cultură şi un mediu potrivit pentru a-i îmboldi la muncă ştiinţifi că...” 
[9]. Sesizând anumite similitudini cu problemele cu care se confruntă statul nostru la etapa actuală, 
concluzionăm că educarea viitorilor specialişti jurişti în spiritul respectului faţă de principiile funda-
mentale ale constituţionalismului democrat este o condiţie necesară în realizarea sarcinilor dreptului 
într-o societate în curs de consolidare a regimului democratic. 

În concluzie, pregătirea specialiştilor în domeniul dreptului la Facultatea de Drept a USPEE „Con-
stantin Stere” îşi propune drept obiective următoarele:

– formarea competenţelor profesionale în baza instruirii teoretico-practice în domeniul dreptului;
– cultivarea abilităţilor de investigare ştiinţifi că în domeniul juridic, consolidarea sistemului me-

todic şi a bazei metodologice a dezvoltării ştiinţei dreptului, instruirea viitorilor specialişti abilitaţi cu 
capacităţi investigaţionale pronunţate, inclusiv pregătirea lor pentru cercetarea şi soluţionarea celor 
mai complexe probleme de ordin sociojuridic;

– asigurarea formării profesionale de bază şi continue a specialiştilor în domeniul dreptului, 
cultivarea atitudinii etico-profesionale, civice şi umane, necesare  exercitării exigente nu doar a obli-
gaţiilor, ci şi a misiunii profesionale a juristului într-un stat de drept şi o societate democratică.

Considerăm o asemenea abordare conformă atât tradiţiei instruirii profesionale a viitorilor jurişti, 
la începuturile căreia a stat marele savant şi ilustru profesor universitar Constantin Stere, dar şi sarci-
nilor actuale ce stau în faţa învăţământului juridic superior din ţara noastră la ziua de azi.
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Lucrarea prezintă stabilirea modalităţilor de diagnosticare şi evaluare a factorilor de risc ce in-
fl uenţează activitatea întreprinderii SA „Zorile”. Având acest scop, au fost cercetate compartimentele 
riscante, precum şi elaborate propuneri în vederea minimizării infl uenţei factorilor de risc depistaţi.

Cuvinte-cheie: factorii de risc, diagnosticare, evaluare, risc fi nanciar, risc economic, risc de fa-
liment, compartimente riscante.

ABSTRACTABSTRACT

This paper presents establishing diagnostic procedures and evaluation of risk factors that affect the 
business of „Dawn”. With this purpose, sections were investigated risky and proposals were developed 
to minimize the infl uence of risk factors detected.

Key-words: risk factors, diagnosis, evaluation, fi nancial risk, economic risk, risk of failure, risky 
compartments.

1. Introducere1. Introducere
Economia de piaţă implică, prin legile după care se conduce, apariţia unor riscuri şi incertitudini 

specifi ce, care, colaborate cu caracteristicile activităţii fi ecărui agent economic, pot determina apariţia 
unor situaţii şi stări conjuncturale nefavorabile. Agenţii economici, analiştii profesionişti şi chiar ob-
servatorii neimplicaţi subscriu la ideea că riscul şi incertitudinea reprezintă însoţitorii permanenţi ai 
activităţii economice de pretutindeni. 

2. Noţiunea de risc. Clasifi care2. Noţiunea de risc. Clasifi care
Termenul de „ risc ” datează din mijlocul sec. al XVII-lea, când este întâlnit sub forma „ risqué” în 

limba franceză şi  rischo” în limba italiană. Defi niţii ale riscului: 
– Incertitudinea ce afectează rezultatul; – Dispersia rezultatelor aşteptate; –Probabilitatea ca ori-

ce rezultat să difere de unul aşteptat; –Posibilitatea de a pierde. 
În literatura de specialitate, consacrată problematicii  riscului ce afectează activitatea agentului 

economic, există o multitudine de criterii de clasifi care a riscurilor, astfel:
1) după nivelul la care este localizat, riscul poate fi :

a) risc macroeconomic; 
b) risc sectorial;  
c) risc microeconomic (specifi c întreprinderii).

2) după originea factorului care le generează, riscurile pot fi :
a) riscuri interne; 
b) riscuri externe.

3) din punct de vedere funcţional, riscul poate fi  clasifi cat astfel:
a) riscul de exploatare; 
b) riscul fi nanciar;   
c) riscul de faliment sau de insolvabilitate.
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3. Riscurile întreprinderii SA „Zorile”3. Riscurile întreprinderii SA „Zorile”
Întreprinderea „Zorile” a fost fondată la începutul anului 1945, în baza unui atelier de confecţionare 

a încălţămintei. La momentul actual, întreprinderea SA „Zorile” este una dintre cele mai mari între-
prinderii, care produce încălţăminte în Republica Moldova. În cadul procesului de diagnosticare a 
factorilor de risc a întreprinderii SA „Zorile”, s-a analizat:

– Riscul economic – ce reprezintă riscul care refl ectă sensibilitatea rezultatului economic la 
variaţia nivelului activităţii de bază, desfăşurată de întreprindere. 

– Riscul fi nanciar –  evaluează capacitatea întreprinderii de a menţine echilibrul fi nanciar, fi ind 
dependent de structura capitalului, respectiv de gradul de îndatorare. 

– Riscul de faliment – se defi neşte ca fi ind posibilitatea de apariţie a incapacităţii  de  onorare  a  
obligaţiilor  scadente  ale  întreprinderii,  născute  din  angajamente  anterioare contractate, din ope-
raţii curente, determinabile pentru continuarea activităţii, prelevări obligatorii. 

4. Compartimente  riscante  deţinute de întreprinderea SA „Zorile”
Compartimente aferente riscului economic:
 riscul de apariţie a pierderilor, cauzate de încetinirea vitezei de rotaţie a activelor curente;
 riscul de majorare nejustifi cată a consumurilor şi cheltuielilor;
 riscul aferent repartizării neefi ciente a fondului de remunerare a muncii;
 riscul apariţiei pierderilor, cauzate de reducerea  gradului de califi care a personalului;
 riscul cauzat de incapacitatea de plată a consumatorilor de bază;
 riscul de majorare a consumurilor directe şi cheltuielilor privind retribuirea muncii;
 riscul de reducere a volumului producţiei fabricate sau/şi vândute în urma pierderilor timplului 

de muncă sau din cauza diminuării productivităţii  muncii.
Compartimente aferente riscului fi nanciar:
 riscul aferent  gradului de asigurare a activelor curente cu surse proprii;
 riscul aferent capacităţii de manevrare a capitalului propriu;
 riscul aferent gradului de asigurare a stocurilor de mărfuri şi material cu active curente nete;
 riscul autonomiei fi nanciare;
 riscul de majorare a uzurii mijloacelor fi xe;
 riscul de majorare nejustifi cată a stocurilor de mărfuri şi materiale;
 riscul reducerii rentabilităţii veniturilor din vânzări.
Cauzele riscului de  faliment:
 pierderea unui client important ( Rieker Germania ) – cel mai important factor;
 existenţa mijloacelor fi xe depăşite din punct de vedere tehnic;
 investiţii în mijloace fi xe, fără a putea obţine imediat profi t;
 neputinţa întreprinderii de a limita costurile administrative în concordanţă cu volumul activităţii.

5. Propuneri în vederea minimizării riscului economic fi nanciar şi de faliment
În astfel de condiţii, întreprinderea SA „Zorile” pentru optimizarea riscurilor  ar putea efectua 

următoarele acţiuni:
 Majorarea  la nivelul optim a fondului de salarizare a muncitorilor din activitatea de bază se 

propune:
–  revizuirea normelor de timp; achitarea orelor lucrate  suplimentar cu tarif dublu. 
 Micşorarea consumurilor şi cheltuielilor operaţionale prin următoarele activităţi:
–  specifi carea detaliată a acestora din categoria altor cheltuieli şi consumuri; în cazul specifi cării 

detaliate a categoriei de alte consumuri şi cheltuieli, pot apărea categorii de cheltuieli inutile, care pot 
fi  reduse, respectiv micşorând cheltuielile perioadei.

 Diversifi carea:
–  diversifi carea furnizorilor de materii prime şi material; diversifi carea sortimentului şi nomen-

clatorului articlolelor fabricate, în conformitate cu cerinţele consumatorilor, care va reduce stocurile 
la depozitele întreprinderii; diversifi carea activităţii sale. 
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 Gestionarea raţională în mijloacele fi xe prin:
– utilizarea la capacitatea maximă a utilajelor din sectorul de producţie; instruirea personalului 

care urmează să înceapă lucrul la un utilaj recent procurat; pentru utilajele scumpe şi de importanţă 
majoră ( TESSEO) trebuie organizate condiţii adecvate.

 Gestionarea greşelilor de management:
–  întreprinderea necesită stabilirea unor obiective bine defi nite în domeniul identifi cării riscurilor; 
–  eforturi insufi ciente de marketing; 
–  revizuirea factorilor de risc trebuie să fi e o etapă obligatorie în orice proces de luare a deciziilor 

în cadrul întreprinderii SA „Zorile”; 
–  numirea unor persoane nepotrivite în funcţii de răspundere; 
–  tendinţa de acaparare a cât mai multe pieţi de desfacere (exemplul magazinelor marca „Zorile”, 

deschise în mai   multe sectoare ale capitalei); 
–  luare a unei decizii sau acţiuni din pura dorinţă a managerului de vârf, fără consultaţii cu 

specialiştii în acel domeniu; 
–  lipsa unei analize economico - fi nanciare complexe şi ciclice a situaţiei întreprinderii. 

6. Concluzii6. Concluzii
   În urma analizei efectuate, s-a determinat că întreprinderea SA „Zorile” se afl ă într-o  situaţie 

relativ favorabilă din punct de vedere economic, favorabilă din punct de vedere fi nanciar şi nefavora-
bilă din punctul de vedere al riscului de faliment. 
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Sumar Sumar 
Acest articol analizează problemele de bagaj pierdut pe zboruri ale companiilor aeriene inter-

naţionale şi care sunt pierderile companiilor aeriene de la plata de daune-interese de pasageri. 
Momentan nu sunt expuse aspectele economice şi juridice ale transportului bagajelor. De asemenea, 
sunt analizate cauzele care duc la pierderea bagajelor şi care sunt metodele de combatere a acestui 
fenomen negativ.

Cuvinte cheie: bagajelor înregistrate, neînregistrate bagaje, pierdut bagajele.

SummarySummary
This article examines the problems of lost baggage on international airlines fl ights and which are 

losses of airlines companies from paying damages to passengers. There are exposed the economic 
and legal aspects of luggage transport. Also are analyzed the causes which lead to luggage loss and 
which are the methods to combat this negative phenomenon. 

Key words: registered luggage, luggage unregistered, lost luggage.

În fi ecare an, sute şi mii de bagaje nu mai ajung la destinaţie şi se pierd prin labirintul aeroporturilor 
din lume. Zilnic, în toata lumea se pierd aproape 90 000 de bagaje, iar în Europa aproximativ 10 000, 
fapt care provoacă neplăceri călătorilor, dar, în acelaşi timp, pun la cheltuieli mari companiile aeriene.

Actualmente, pe glob sunt 15 mii de aeroporturi dintre care 1100 – aeroporturi internaţionale, 
distribuite neuniform (Fig. 1) prin care se transportă anual circa 3,5 mld. călători, conform IATA, iar 
către anul 2020, numărul acestora urmează să ajungă la 7 mld. călători. Flota mondială numără peste 
22 000 de aeronave, care sunt dirijate de peste 160 de centre de control ale trafi cului aerian.

Fig.1. Distribuţia pe regiuni a manipulărilor necorespunzătore pentru toate aeroporturile din lume
Sursa: http://key4mate.com.ua
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Cel mai mare aeroport din lume, după numărul de pasageri trafi caţi, este Hartsfi eld–Jackson Atlan-
ta International Airport – 89 mil. pasageri anual şi 970 mii zboruri. Aeroportul Hartsfi eld are 195 de 
porţi de îmbarcare, dintre care 186 internaţionale, deşi este mare acest fl ux de pasageri (peste 240 mii 
pasageri pe zi), ponderea bagajelor pierdute este cu mult mai mică decât pe aeroporturile din Europa.

Creşterea numerică a fl uxurilor de turişti, transportaţi pe cale aeriană (în anul 2010 cu 8,7% faţă 
de 2009 [13]) între diferite regiuni ale lumii din ultimele decenii, este însoţită şi de o creştere a nu-
mărului de bagaje pierdute de către transportatorii aerieni. Conform aprecierilor experţilor companiei 
SITA (Société Internationale de Télécommunications Aéronautiques) – specialistul principal în studi-
erea pieţei transporturilor aeriene din lume, în anul 2010 companiile aeriene internaţionale au pierdut 
29,44 mil. de genţi şi valize, ceea ce înseamnă o creştere de 6,06% faţă de anul 2009. Dintre acestea 
1,049 mil. n-au mai fost găsite. Faţă de anul 2009, acest număr a crescut cu 23,43%, suma totală a 
prejudiciilor depăşind 2,94 mld. dolari. În Uniunea Europeană s-au raportat 14 bagaje pierdute pentru 
fi ecare o mie de pasageri, faţă de un raport de 5 la mie în SUA [11]. Aproximativ 15% din bagajele 
pierdute pe aeroporturile din Europa dispar pentru totdeauna.

După calculele Asociaţiei Europene a Curselor Aeriene (AEA), deja în prezent la fi ecare cursă se 
pierd 7 bagaje, iar în perioada de vară – acest număr creşte considerabil. Comisia Europeană a anunţat 
instituirea unui cadru legal mai strict pentru manipularea bagajelor pasagerilor liniilor aeriene. Dintre 
primele 25 de companii aeriene europene, locul întâi la pierderea bagajelor îl deţine compania Iberia 
cu 19,2 bagaje pentru 1000 de pasageri, iar la polul opus cu cele mai mici pierderi Turkish Airlines cu 
4,5 bagaje pentru 1000 de pasageri.

Bagajele sunt bunuri de uz personal şi alte obiecte pe care le ia o persoană cu sine în călătorie 
[2, p.129], şi acestea se clasifi că în: a) bagaje neînregistrate (de mână), afl ate în paza călătorului, şi 
b) bagaje înregistrate, care se transmit cărăuşului şi sunt transportate separat de călător în secţia de 
bagaje a mijlocului de transport. Acestea pot fi  în număr de la 1 la 3.

Bagaje neînregistrate, numite şi bagaje de mână, sunt cele care, pentru volumul lor redus sau gre-
utatea mică, rămân în posesia pasagerului în timpul deplasării, şi sunt transportate gratuit în limitele 
prevăzute de lege [8, p.471].

Spre deosebire de cele neînregistrate, bagajele înregistrate formează obiectul material al contrac-
tului de transport. Aceste bagaje fi e că depăşesc volumul sau greutatea prevăzută pentru bagajele de 
mână, fi e, deşi nu depăşesc aceste limite, călătorul nu doreşte să le aibă în paza sa, încheind astfel 
contractul de transport de bagaje [3, p.124]. În consecinţă, tocmai pentru că au fost predate în grija 
transportatorului, bagajele se consideră pierdute, dacă nu au sosit la destinaţie în termen de 21 de zile 
de la data la care ar fi  trebuit să sosească şi pasagerul este în drept să îşi exercite împotriva transpor-
tatorului drepturile ce decurg din contract.

Pentru transportarea şi înregistrarea bagajelor, transportatorul stabileşte o anumită normă pen-
tru transportarea gratuită şi norma admisibilă pentru bagajul supranormă, care se transportă contra 
unei anumite plăţi. La clasa Economy se transportă din costul biletului, de regulă 20 kg, iar la cla-
sa Business şi Premium – 30 kg şi, corespunzător, 40 kg. În dependenţă de cursă şi de companie, 
aceste norme pot fi  modifi cate. La cursele spre SUA şi Canada se acceptă spre transportare două 
unităţi de bagaj cu greutatea de 32 kg la clasa Business şi trei unităţi de bagaj (fi ecare de până la 
32 kg) la clasa Premium.

Abordând problema bagajelor neînregistrate, estimăm că există prezumţia de nevinovăţie a trans-
portatorului aerian, şi pentru a-i putea atrage răspunderea, pasagerul trebuie să dovedească vina trans-
portatorului, a prepuşilor sau a mandatarilor săi. În acest caz, nu mai este nevoie de trecerea celor 
21 de zile de la data când bagajul ar fi  trebuit să ajungă, tocmai pentru că transportatorul nu are cu-
noştinţă de existenţa acestor bagaje (neînregistrate), iar pasagerul este singurul care ştie momentul 
când şi-a pierdut bagajul. Sub acest aspect, conform opiniei majoritare din doctrina şi jurisprudenţa 
în domeniu, din motivul că bagajele de mână rămân tot timpul la dispoziţia şi în grija pasagerului, 
răspunderea pentru eventualele pierderi sau degradări ale acestora are o natură delictuală, iar nu 
contractuală [4, 6].
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Transportatorul aerian este răspunzător pentru distrugerea, pierderea sau deteriorarea bagajelor 
doar dacă evenimentul care a provocat dauna s-a produs în timpul călătoriei aeriene. Prin călăto-
rie aeriană doctrina şi practica judiciară înţelege ca fi ind perioada în care bagajele se afl ă în paza 
transportatorului: în aerodrom, pe bordul aeronavei sau în alte locuri în situaţiile de coborâre în afa-
ra aerodromului [1, p.95-96]. Deci transportatorul e răspunzător de bagaje nu doar când acestea se 
afl ă la bordul aeronavei, ci şi pe parcursul tuturor operaţiunilor de îmbarcare, debarcare, depozitare, 
de la momentul când bagajele sunt predate transportatorului şi până la momentul când acestea sunt 
returnate proprietarului, însă unele companii aeriene îşi expun poziţiile în mod diferit: Austrian Air-
lines susţine că pentru bagajele înregistrate, transportatorul este responsabil şi dacă nu este vinovat, 
cu excepţia în care bagajul a fost defect, iar pentru bagajele neînregistrate doar dacă a fost vina sa 
[9]. Carpatair indică că nu va fi  responsabilă pentru nicio daună provocată de articolele conţinute în 
bagajul pasagerului, dacă aceste bagaje cauzează rănirea sau deteriorarea bagajului unui alt pasager 
sau a proprietăţii companiei, iar pasagerul respectiv trebuie să plătească despăgubiri transportatorului 
pentru asemenea daune.

Baza juridică în aviaţia civilă internaţională o reprezintă Convenţia pentru unifi carea unor re-
guli privitoare la transportul aerian internaţional, semnată la 12 octombrie 1929 la Varşovia, care 
este una din primele acte normative din domeniul aviaţiei civile de pasageri şi modifi cat prin Pro-
tocolul de la Haga din 1955, Protocolul de la Guatemala din 1971 şi Protocolul de la Montreal 
din 1975. În conformitate cu prevederile art.18 alin.(2) ale Convenţiei de la Varşovia, stabilim că 
transportatorul, cu unele excepţii, nu poartă răspundere în caz de distrugere, pierdere sau avarie 
a bagajelor de mână [8, p. 214-226]. Aceeaşi reglementare este prezentă şi în art.989 alin.(2) din 
Codul civil al RM: „cărăuşul nu este răspunzător pentru pierderea bagajelor de mână care au 
rămas sub supravegherea călătorului, cu excepţia cazului când acesta va demonstra vinovăţia 
cărăuşului”. Explicaţia constă în aceea că atâta timp, cât bagajele nu au fost înregistrate, ele nu se 
afl ă în grija transportatorului şi acesta nu are de ce să răspundă, deoarece nicăieri nu fi gurează că 
i-ar fi  fost predate.

Conform acestei Convenţii, în cazul transporturilor internaţionale, pentru fi ecare kilogram de ba-
gaj pierdut sau deteriorat se achită câte 20 de dolari pentru un kilogram de bagaj înregistrat şi 400 de 
dolari pentru bagajul neînregistrat. Statele care au semnat Convenţia de la Montreal sunt obligate de 
a achita în total pentru ambele tipuri de bagaje circa 1.600 dolari, iar în SUA suma totală a compen-
saţiilor poate ajunge la 3.000 dolari.

În cazul companiilor tradiţionale, transportarea bagajelor neînregistrate este reglementată de fi e-
care companie în parte, de exemplu: compania Austrian permite la bord (clasa Economy) un singur 
bagaj de mână ce nu trebuie să aibă dimensiuni mai mari de 55*40*23 cm sau să cântărească mai mult 
de 8 kg, compania ucrainenă Aerosvit permite transportarea bagajelor cu dimensiunile de 55*40*20 
cm şi greutatea de 10 kg, iar pentru participanţii la programul „Meridian”, deţinătorii de carduri Meri-
dian Silver/Gold/Elite Style – bagajele pot avea dimensiunea de 56*45*25 cm, la compania Air Fran-
ce – 55*35*25 cm, la compania easyJet – 56*45*25 cm. De regulă, dimensiunile bagajelor de mână 
(suma celor trei măsurări – lungimea + lăţimea + înălţimea) trebuie să fi e cuprinsă între 105 şi 115 cm.

O serie de companii aeriene, pentru a-şi diminua pierderile de compensare a bagajelor pierdute 
sau deteriorate, au mărit norma bagajului neînregistrat acceptat de la cele 5 kg clasice la 10 şi chiar 
12 kg (Air France).

Principalele cauze care contribuie la pierderea bagajelor în (Fig.2) sunt:
1) transferul în aeroporturi de la o aeronavă la alta – 51%;
2) erorile de etichetare sau manipularea necorespunzătoare de către angajaţii aeroporturilor – 14%;
3) erorile comise la alcătuirea biletelor sau neatenţia altor pasageri care au luat bagajul străin – 12%;
4) pierderea bagajelor la reţinerea cursei din cauza condiţiilor meteorologice nefavorabile sau nu 

corespund după greutate, sau din greşeală au fost încărcate pe un alt aeroport – 10% etc.
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Fig. 2. Cauzele principale care au contribuit la pierderea bagajelor (în anul 2010).
Sursa: http://key4mate.com.ua

La 28 mai 1999, sub egida ICAO, la Montreal a fost semnată o nouă Convenţie pentru unifi carea 
unor reguli privitoare la transportul aerian internaţional, astfel a apărut cel de-al doilea sistem inter-
naţional de drept ce reglementează navigaţia aeriană internaţională. Prevederile ambelor Convenţii 
nu interzic statelor semnatare (sau uneia dintre ele) să participe la alte sisteme ale dreptului interna-
ţional privat. Majoritatea statelor semnatare ale Convenţiei de la Montreal (74) sunt şi semnatare ale 
Convenţiei de la Varşovia, însă, conform art. 55, normele, regulile şi prevederile Convenţiei de la 
Montreal sunt supreme altor sisteme ale dreptului internaţional aerian.

Odată cu intrarea în vigoare a Convenţiei de la Montreal, la 4 noiembrie 2003, au fost anulate 
limitele stabilite de Convenţia de la Varşovia privind achitarea prejudiciilor persoanelor vătămate şi 
rudelor victimelor catastrofelor aeriene, precum şi pentru bagajele pierdute. Principala particularitate 
a noului document constă în concepţia responsabilităţii nelimitate. Această Convenţie introduce siste-
mul de două nivele de responsabilitate. Primul nivel reprezintă responsabilitatea obiectivă în mărime 
de 100.000 DST – cca 135.000 dolari SUA, indiferent de vinovăţia transportatorului (până atunci se 
achitau doar 8.300 dolari). Al doilea nivel se bazează pe prezumţia vinovăţiei transportatorului şi nu 
prevede o limită a responsabilităţii.

Numeroase companii aeriene străine îşi au deja deschise reprezentanţe în Republica Moldova, iar 
aeronavele acestora oferă posibilitatea conexiunilor cu marile oraşe ale lumii: Moscova, Paris, Londra, 
Viena, Budapesta, Amsterdam, Roma, Sankt Petersburg etc. Dar odată cu intensifi carea zborurilor aeri-
ene, pasagerii tot mai frecvent se confruntă cu probleme legate de întârzierea şi pierderea bagajelor, ori 
deteriorarea unor lucruri avute în bagaje şi pe care le depistează mai târziu. Cu toate acestea, statistica 
arată că, de regulă, bagajele nu se pierd, ci ajung cu întârziere: 85% din bagaje sunt restituite pasagerilor 
în timp de 48 de ore de la aterizare. După expirarea a 3-4 zile, şansele scad dramatic.

În cazul companiilor lowcost (LCC), cum ar fi  Wizzair, pasagerilor li se permite numai transportul 
unui bagaj de mână având dimensiunile de maximum 55*40*20 cm şi care nu depăşeşte greutatea 
de 10 kg, pentru aceleaşi dimensiuni ale bagajului compania BlueAir permite pasagerului un singur 
bagaj de mână ce nu poate depăşi 7 kg.

Plafonul valoric al bagajului este fi xat la maxim 1.000 DST (1.223 euro, valoarea poate oscila în 
funcţie de fl uctuaţiile cursurilor valutare), dacă nu aţi făcut o declaraţie specială la „check in”, unde 
în caz de pierdere, o asigurare va rambursa valoarea reală a bagajului. Într-un raport alcătuit de Uni-
unea Europeană se arată că doar pentru a trimite bagajul pierdut al unui singur pasager se cheltuiesc 
aproximativ 1.100 euro (1.350 dolari).

Pentru statele nemembre ale FMI, a căror legislaţie nu permite încasarea prejudiciilor în DST, prin 
art. 23 al acestei Convenţii, pentru pierderea bagajelor urmează să se încaseze 250 de unităţi valutare 
pentru un kilogram de bagaj. Această unitate valutară este echivalentă cu 65,5 mg de aur proba 900. 
Aceste sume urmează să fi e transformate în valută naţională rotunjind sumele. Sumele plătite pentru 
pagubele provocate de transportator în cazul de deces, leziuni corporale, care au avut loc la bordul 
aeronavei sau în timpul oricăror operaţii de îmbarcare sau debarcare, ajung la 1,5 mil. unităţi valutare. 
Aceste modalităţi exotice de calcul al responsabilităţii transportatorilor au devenit mai actuale odată 
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cu extinderea ariei geografi ce de călătorie a turiştilor spre statele insulare sau state mici izolate de pe 
continentul african, America de Sud, Asia etc. Un „avantaj”, la moment, pentru companiile aeriene îl 
reprezintă faptul că încă nu multe state insulare au semnat această Convenţie.

Pentru deteriorarea aspectului exterior al bagajelor, practic, toate companiile nu-şi asumă res-
ponsabilităţi.

Bagajele cărora nu li se găsesc stăpânii se vând la licitaţie. Metoda a fost aprobată de Asociaţia inter-
naţională a transporturilor aeriene, dar numai după o durată de 100 de zile de aşteptare. Compania Bri-
tish Airways varsă banii din aceste licitaţii ale vânzării bagajelor nereclamate unor organizaţii caritative. 
Prima dată se triază conţinutul bagajelor, se scot obiectele de valoare, iar restul se lasă în bagaje şi se 
licită începând cu suma de 6,50 euro bagajul, specifi cându-se doar că sunt lucruri de femeie, bărbat sau 
copil. În acest fel, compania încearcă să-şi recupereze o parte din pierderile rezultate în urma achitării 
despăgubirilor pasagerilor, care anual ajung la 2,7 mld. dolari (pentru cca 30 mil. de bagaje pierdute).

Ce-ar însemna acestea, sub aspect fi nanciar, pentru companiile aeriene? În anul 2011, ponderea 
bagajelor pierdute în urma manipulărilor necorespunzătoare în timpul transferurilor a ajuns la 53%, 
costurile acestor erori ajungând la cel puţin 1,36 mld. dolari anual. La fel, s-a redus şi ponderea ba-
gajelor deteriorate până la 2,47% faţă de 3,56% în 2010. Ca urmare a îmbunătăţirii cu 20,3% a mani-
pulării bagajelor în anul 2011, faţă de anul precedent, a fost posibilă o economisire pentru companiile 
aeriene de 650 mil. dolari [12].

Companiile aeriene solide care nu doresc să-şi şifoneze reputaţia, în cazul neprimirii la timp a 
bagajului, le propun clienţilor achitarea imediată a unei sume de bani pentru procurarea bunurilor de 
primă necesitate, de regulă, nu mai mult de 50 de dolari. Compania americană Delta achită această 
sumă pentru fi ecare zi în decursul primelor 5 zile [10].

Practic, toate companiile aeriene mari (peste 450) sunt conectate la sistemul internaţional de căutare 
a bagajelor World Tracer. Datorită acestui sistem, în anul 2011 numărul bagajelor manipulate incorect 
s-a redus simţitor de la 12,07 bagaje la 1.000 de pasageri, în 2010 ajungând la 8,99 bagaje la 1.000 de 
pasageri. Totuşi, pentru a diminua pierderile de bagaje la cursele aeriene internaţionale, propunem:

1) extinderea numărului de aeroporturi care ar folosi sisteme computerizate moderne de monito-
rizare a circulaţiei bagajelor, de exemplu RFID (Radio Frequency Identifi cation).

2) creşterea numărului companiilor aeriene conectate la sistemul internaţional de căutare a baga-
jelor World Tracer, prin acte normative naţionale.

3) informarea pasagerilor marilor companii aeriene despre necesitatea marcării (semnării) baga-
jelor personale pentru o facilitare a depistării acestora în alte aeroporturi etc.
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AbstractAbstract
This article aims to present the real situation on the housing market in Republic of Moldova, and 

also proposes the main ways of redressing the created situation as a result of fi nancial crisis. Deve-
lopment prospects of the real estate market are quite positive, so we can be quite optimistic in making 
predictions about the real estate market situation. 
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Sumar Sumar 
Acest articol îşi propune să prezinte situaţia reală de pe piaţa imobiliară din Republica Moldova, 

şi propune, de asemenea, principalele căi de redresare a situaţiei create ca urmare a crizei fi nanciare. 
Perspectivele de dezvoltare ale pietei imobiliare sunt destul de pozitive, astfel încât să putem fi  destul 
de optimist în a face previziuni cu privire la situaţia pieţei imobiliare.

Cuvinte cheie: piaţa imobiliară, criză fi nanciară, companii de construcţii, fi nanţare, crize

Piaţa imobiliară din Republica Moldova a fost puternic infl uenţată de efectele din ce în ce mai 
agresive ale crizei fi nanciare (în mare parte, de cel de-al doilea val al crizei) şi convulsiile pieţei 
materialelor de construcţie, ceea ce ameninţa să ducă economia noastră spre rezultate negative. La 
sfârşitul anului 2008, piaţa a intrat într-o perioadă de incertitudine, unele proiecte au fost stopate, 
inclusiv din cauza lipsei de fi nanţare, cererea de imobil a scăzut, vânzările de apartamente în casele 
fi nisate s-au micşorat cu 60-65%, iar la locuinţele afl ate în primele etape de construcţie – cu 85%. În 
a doua jumătate a anului 2008, preţurile au oscilat, iar în a doua jumătate a lunii decembrie – au scă-
zut cu 55 euro pe metru pătrat, după ce în anii 2001-2008 au crescut de peste 6,5 ori. Tendinţa pieţei 
imobilului locativ este una de scădere din punctul de vedere al preţurilor. Conform datelor prezentate 
de Ministerul Construcţiilor şi Dezvoltării Teritoriale, în 2009, preţurile la imobil s-au ieftinit cu până 
la 20%, în 2010 cu aproximativ 12-15%, iar în anul 2011 preţurile rămân, practic, neschimbate, deşi 
se mai menţine încă tendinţa de scădere, însă cu ritmuri mai reduse.

Companiile de construcţii susţin că principala vină o poartă băncile comerciale, care, pentru a-şi 
proteja propria activitate, refuză să fi nanţeze companiile de construcţii [6].

După criza din 2009, s-au făcut puţine reforme pentru a spera la o relansare rapidă a construcţiilor 
îngheţate, iar ajutorul solicitat de la stat s-a lăsat mult aşteptat. Drept urmare, în primul trimestru al 
anului 2012, s-a înregistrat o scădere cu cca 35% a investiţiilor în capital fi x.

Anul 2012 nu promite să fi e unul cu totul reuşit, situaţia cu greu revine la normal în urma impactu-
lui crizei, fi ind iarăşi înregistrate rezultate negative pe fondul la 425 de apartamente date în folosinţă 
în primul trimestru din 2012, cu 200 mai puţin decât în perioada similară a anului precedent, când 
au fost date la cheie 627 de locuinţe. În ianuarie-martie, din contul tuturor surselor de fi nanţare, a 
fost dată în folosinţă o suprafaţă totală de 59,1 mii m², care este cu 22,5% mai mică faţă de perioada 
similară a anului precedent.  
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Potrivit Biroului Naţional de Statistică, din volumul total al locuinţelor, în mediul urban au fost 
date în folosinţă 247 de apartamente cu suprafaţa totală de 34,7 mii m², sau 58,7% din toate locuin-
ţele. Acest indicator s-a micşorat cu 38,5% faţă de primele patru luni ale anului precedent. Trebuie 
să menţionăm că ponderea locuinţelor date în folosinţă în mediul urban s-a micşorat cu 15,2%. Cel 
mai mare volum al construcţiilor fi ind înregistrat în mun. Chişinău, unde au fost date în exploatare 
198 de locuinţe cu suprafaţa totală de 41,1 mii m² (69,6% din volumul total al locuinţelor date în 
folosinţă în ţară), ceea ce reprezintă o descreştere cu 27,4% faţă de perioada respectivă a anului 
precedent. Din contul mijloacelor proprii ale populaţiei în ianuarie-martie 2012, au fost date în 
folosinţă 369 case de locuit individuale cu suprafaţa totală de 55,7 mii m², constituind 94,2% din 
volumul total al locuinţelor date în folosinţă în total pe ţară, fi ind în descreştere cu 2,9% faţă de 
ianuarie-martie 2011. 

Scăderea construcţiilor diminuează indicele fondului de locuinţe pe ţară, astfel în 2012, acesta 
ar putea fi  mai mic cu peste 10% în urma descreşterii numărului de locuinţe date în folosinţă. La 1 
ianuarie 2011, în localităţile urbane fondul locativ era de 30 mil. 423,3 mii m2 (38,3% din volumul 
total al fondului locativ), iar în localităţile rurale – de 48 mil. 919,6 mii m2 (61,7%). În special, fondul 
locativ al mun. Chişinău a însumat 16 mil. 621,5 mii m2, inclusiv 14 mil. 844 mii m2 în Chişinău şi 
1 mil. 777,4 mii m2 în suburbii. Fondul locativ în mun. Bălţi a atins cifra de 2 mil. 436 mii m2, iar în 
Găgăuzia – 3 mil. 617,3 mii m2 [4].

Această scădere persistă, în mare parte, datorită faptului că preţurile la apartamente stagnează a 
şaptea lună consecutiv, menţinându-se la nivelul de 604 euro pe metru pătrat. Au fost construite cu 
mult mai puţine locuinţe noi decât în timpul crizei din 2009. Astfel, în ianuarie-martie au fost date 
în folosinţă cu peste 30 la sută mai puţine apartamente, după ce în 2011 piaţa începuse să recupere-
ze poziţiile pierdute. Cele mai afectate de noua criză sunt companiile private, în timp ce populaţia, 
în plan statistic, o resimte mai puţin, numărul de case de locuit construite pe banii cetăţenilor este 
aproape comparabil cu cel din anul trecut. Piaţa imobilului locativ a făcut un pas înapoi, în luna 
martie s-au tranzacţionat cu 6,8 la sută mai puţine locuinţe decât în perioada similară a anului pre-
cedent. O scădere a numărului tranzacţiilor cu apartamente, deşi mai puţin sensibilă, s-a produs 
şi pe primul trimestru al anului 2012. Micşorarea volumului vânzărilor de imobil este provocată 
inclusiv de poziţia nesigură a monedei unice în care se fac tranzacţiile. Cu toate că există situaţia de 
incertitudine din acest sector, preţurile la apartamente pe piaţa secundară din municipiu se menţine 
după o perioadă de doi ani şi jumătate de scădere continuă. Situaţia se va menţine, probabil, şi în 
lunile următoare [4].

Directorul Agenţiei de Imobil „Gofma Consulting”, Dumitru Tărăburcă, relatează că vânzările pe 
piaţa primară „la sigur” au căzut. Imobilul pe piaţa primară şi-a pierdut lichiditatea pentru că popu-
laţia nu are încredere în aceea că imobilul va fi  construit. Şi această frică în momentele de criză se 
acutizează. Foarte mulţi jucători din cadrul pieţei imobiliare sunt temporari, nu poate fi  previzionat 
comportamentul acestora pe viitor [9].

Preşedintele Companiei „Locuinţe pentru toţi”, Ruslan Bârlădeanu, consideră că scăderea preţu-
rilor nu va duce la creşterea doritorilor de a procura apartamente. „Ar fi  o iluzie să credem că preţu-
rile se vor reduce de la 600-700 euro la 100-200 euro pe metru pătrat”. Locuinţele nu se vând, însă 
aceasta nu se referă nici pe departe la aceea că, dacă preţurile vor scădea în viitorul apropiat, se vor 
vinde toate apartamentele expuse în vânzare. Ca urmare, antreprenorul nu poate fi naliza proiectul. 
O situaţie similară a fost în Bucureşti, unde ieftinirea imobilului locativ nu a dus la creşterea cererii. 
„Scade numărul de proiecte, se reduce numărul de cumpărători şi doar unele proiecte au şanse”, con-
stată expertul. Preşedintele companiei „Locuinţe pentru toţi” consideră că statul ar trebui să susţină 
construcţiile, în care muncesc peste 50.000 de persoane [9].

Acelaşi autor susţine că „Republica Moldova ar trebui să preia exemplul Rusiei, unde statul  şi-a 
asumat angajamentul de a sprijini fi nalizarea tuturor blocurilor afl ate în construcţie. Astfel este apărat 
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cetăţeanul care a investit în imobil şi companiile de construcţie, care dezvoltă proiectele. În al doilea 
rând, au fost reeşalonate plăţile datorate agenţiei de stat de ipotecă, după un grafi c individual. Datori-
ile nu sunt iertate, ele sunt reeşalonate” [8].

Directorul  întreprinderii cu capital străin „Prime Capital” SRL, Carmina Vicol, consideră că une-
le companii nu şi-au gestionat sufi cient de bine fl uxurile băneşti, dând start mai multor proiecte, fără 
a le fi nisa. De asemenea, nu a fost stabilită la timp o colaborare strânsă între companiile de construcţii 
şi instituţiile fi nanciare, utilizând creditarea ipotecară pentru a stimula vânzările de imobil în cadrul 
pieţei primare. Această situaţie s-a făcut posibilă datorită confruntării mai multor factori: resurse 
creditare puţine, instituţii fi nanciare cu cerinţe mai aspre, ceea ce este logic pentru perioadele de cri-
ză. Pe de alta parte, clienţii în aşteptarea scăderii de preţuri la imobil efectuează puţine tranzacţii de 
vânzare-cumpărare. 

Pentru  redresarea situaţiei actuale, ar fi  necesară intervenţia statului, pentru a stimula unele sec-
toare, lucru normal şi chiar necesar. Pe de altă parte, constructorii consideră că principalele măsuri 
necesare a fi  aplicate ţin de responsabilitatea statului şi mai puţin de responsabilitatea agenţilor eco-
nomici. Cel puţin nu a fost prezentat şi nici nu s-a făcut public un pachet de măsuri de restructurare 
internă, de efi cientizare a managementului, care să completeze măsurile înaintate către stat. Deci pu-
tem susţine că, aşteptând ajutor doar din partea statului, companiile de construcţii au pornit pe o cale 
incorectă privind soluţionarea problemelor din sectorul dat.

În aceeaşi ordine de idei, chiar dacă statul va sugera că este dispus să adopte unele decizii de sti-
mulare a activităţii pe piaţa imobiliară, va aştepta acţiuni şi din partea constructorilor. Or, aceştia încă 
nu au un răspuns ferm în acest sens. Cel puţin la dezbateri au demonstrat că nu sunt încă pe deplin 
decişi ce este mai important pe timp de criză, să păstrezi o rentabilitate înaltă (respectiv preţuri înalte) 
a afacerii, sau să restabileşti fl uxul fi nanciar prin acţiuni de stimulare a cererii. Deci pentru a depăşi 
actuala criză economică, companiile de construcţii trebuie să înceapă cu măsuri interne anticriză şi 
doar, în ultimul rând, să mizeze pe ajutorul statului. În caz contrar, falimentele sunt reale, dar poate 
şi necesare [2].

Conform opiniei directorului fi nanciar al companiei de construcţii „Glorinal”, Marin Supostat, 
problemele în domeniu sunt cauzate, în mare parte, de atmosfera creată de criza fi nanciară mondială, 
care sperie consumatorul. „Populaţia are bani, dar crede că vor veni vremuri mai grele şi economi-
seşte sau aşteaptă vremuri mai bune pentru a-i investi. În afară de aceasta, condiţiile de acordare a 
creditelor sunt drastice, iar consumatorul trebuie susţinut de către stat, în special, dacă este vorba 
despre prima locuinţă procurată. Noi propunem o schemă prin care consumatorul să achite doar 50 
la sută din preţul apartamentului, 20%  din preţ să fi e oferit de către stat, sub formă de credit fără 
dobândă, iar restul de 30 la sută să fi e obţinut sub formă de credit cu o dobândă de până la 15% de la 
băncile comerciale”, a precizat Supostat. Resursele fi nanciare pentru aplicarea unei astfel de scheme, 
în opinia acestuia, pot fi  obţinute de la organismele fi nanciare internaţionale sau chiar de la populaţie. 
„Populaţia se teme să depună banii în bancă sau să-i investească, şi atunci trebuie să intervină sta-
tul, care să le asigure că poate să le păstreze banii, garantând prin hârtii de valoare de stat siguranţa 
sumelor depuse de către populaţie şi să ofere o dobândă cât de cât atractivă, astfel ar obţine resurse 
fi nanciare suplimentare pentru susţinerea sectorului de construcţii”.

Directorul general al Asociaţiei Municipale de Ipotecă din Chişinău (AMIC), Petru Pripa, a afi r-
mat că criza trebuia să fi e depăşită cu uşurinţă în condiţiile în care companiile de construcţii ar fi  
recurs la asigurări de risc, inclusiv de risc valutar. „Companiile de construcţii trebuiau să colaboreze 
cu producătorii de materiale de construcţii pentru a lansa nişte previziuni şi pentru a efectua asigurări 
de risc. Este clar că nu puteam să ştim că preţul unei tone de beton va scădea de la peste o mie de lei 
pentru o tonă la 500 de lei, dar trebuia să se cunoască structura de formare a preţurilor şi să se ia anu-
mite măsuri, atunci când s-a observat că mai multe ramuri ale economiei naţionale implicate în acest 
proces întâmpină probleme” [5].
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Pe de altă parte, directorul companiei fi nanciare „Prime Capital”, Carmina Vicol, propune o sche-
mă destul de reuşită pentru depăşirea situaţiei create, şi anume ca: companiile de construcţii să-şi 
onoreze obligaţiile asumate în ceea ce priveşte calitatea şi termenele construcţiei, precum şi să ofere 
un gaj (ipotecă) care ar asigura împrumuturile clienţilor săi pe perioada până la darea în exploatare a 
blocului construit [7].

Poziţia Guvernului cu privire la acest subiect este destul de pozitivă, astfel reprezentanţii acestuia 
afi rmă că statul va susţine domeniul construcţiilor după analizarea tuturor soluţiilor înaintate de către 
actorii sectorului respectiv. Adjunctul şefului Direcţiei analiză, monitorizare şi evaluare a politicilor 
din cadrul Ministerului Construcţiilor şi Dezvoltării Teritoriului, Sergiu Dragoman, a menţionat că 
statul deja a întreprins anumite acţiuni pentru a favoriza dezvoltarea sectorului construcţiilor. „Noi 
suntem la curent cu profunzimea problemelor cu care se confruntă sectorul construcţiilor. Am depus 
anumite eforturi, dar pentru ca eforturile noastre să nu fi e răzleţe, acum propun crearea unui document 
de politici comun pentru a identifi ca absolut toate problemele şi toate soluţiile pentru a ajunge la un 
numitor comun. Vom grupa toate aceste propuneri şi vom stabili care este rolul statului în soluţionarea 
problemelor respective” [5].

În susţinerea celor relatate anterior, ministrul Construcţiilor şi Dezvoltării Teritoriului, Vladimir 
Baldovici, a afi rmat, la fi nele lunii ianuarie, că nu există previziuni pesimiste privind dezvoltarea pie-
ţei imobiliare. În pofi da situaţiei de pe pieţele de construcţii din ţările vecine, sectorul construcţiilor 
din Moldova este destul de stabil şi nu se observă modifi cări esenţiale, nici în direcţia creşterii aces-
tuia, nici pe linia diminuării lui. După părerea acestuia, cerere pe piaţa imobiliară există şi aceasta va 
infl uenţa pozitiv evoluţia sectorului construcţiilor de imobil. „Domeniul construcţiilor se dezvoltă, în 
pofi da a ceea ce se vehiculează în prezent. De exemplu, preţul la metale s-a redus în jumătate şi asta 
va infl uenţa piaţa construcţiilor” [5]. 

Această opinie optimistă este, de altfel, împărtăşită şi de directorul fi nanciar al companiei de con-
strucţii „Glorinal”, Marin Supostat, care susţine că construcţiile reprezintă un sector foarte atractiv 
pentru oamenii de afaceri. ,,Piaţa imobiliară din Moldova încă nu a ajuns la nivelul de saturaţie, astfel 
încât companiile de construcţii au posibilitatea de a desfăşura noi proiecte. În ceea ce priveşte preţu-
rile, specialiştii în domeniu prognozează o creştere în medie cu 15% anual, atât la spaţiul locativ, la 
cel comercial, cât şi de ofi ciu” [3].

Directorul companiei de construcţii „Nordik Estates”, Andrei Panici, consideră că actuala criză va 
îndrepta lucrurile în bine. „Criza vine ca o oportunitate pentru piaţa construcţiilor. Or, nu este niciun 
secret că în ultimii ani companiile de construcţii au dus-o bine. Companiile au avut parte de cerere 
constantă pe piaţă, volum mare de vânzări şi venituri, preocupându-se doar de căutarea unor noi loturi 
de teren pentru a construi. Duşul rece oferit de criză va duce la o efi cientizare a proceselor interne ale 
companiilor, care se vor concentra în acordarea unor servicii calitative pentru clienţi. Dacă până acum 
companiile acordau un spectru larg de servicii, conducându-se de faptul că există cerere constantă pe 
piaţă, pe viitor companiile se vor axa doar pe un anumit gen de servicii în domeniul construcţiilor, 
deoarece abia acum a început lupta acerbă pentru fi ecare client. Îmbunătăţirea calităţii serviciilor şi a 
proceselor interne ale companiilor pot fi  realizate şi fără implicarea Guvernului” [5].

În concluzie, putem afi rma cu certitudine că piaţa imobiliară are perspective de dezvoltare poziti-
ve şi reale, deşi traversează o perioadă nefastă. Potenţialul acesteia rămâne în continuare ridicat, din 
cauza defi citului de locuinţe şi de proprietăţi comerciale – mall-uri, spaţii de birouri şi spaţii logistice, 
însa cererea nu este deocamdată solvabilă. Datorită cererii actuale destul de înalte, putem lesne con-
cluziona că piaţa imobiliară din Republica Moldova are un potenţial de dezvoltare înalt pe termen 
lung, iar prognoza preţurilor pentru anul 2012, este foarte greu de realizat. Este difi cil a prezice di-
namica evoluţiei preţurilor, însă o diminuare a acestora cel mai probabil va fi  totuşi cea promisă de 
analiştii fi nanciari, scădere cuprinsă între valorile de 5 şi 8% [1]. 
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Rezumat Rezumat 
În articol se examinează relaţia dintre europenizare şi democratizare, în care conceptul de de-

mocraţie constituie suportul principal în dezbaterile contemporane ale conceptului de europenizare. 
Abordarea propusă ar trebui văzută din două perspective: ca o expresie a necesităţii de a legitima 
nişte realităţi social-politice deloc entuziasmante în Republica Moldova, dar şi ca o expresie a unei 
crize prelungite, cum ar fi  criza politică, criza economică, „criza” identitară etc., crize cu mai multe 
repercusiuni asupra societăţii. Se ajunge la concluzia că adevărata traiectorie a procesului de inte-
grare europeană, proces de lungă durată, poate deveni una realizabilă doar în cazul coagulării tu-
turor forţelor sociale şi politice, agregării intereselor cetăţenilor ţării prin aprofundarea reformelor 
democratice şi europenizarea societăţii.

Cuvinte-cheie: integrare europeană, europenizare, democraţie, democratizare, elita politică, gu-
vernare, „noile democraţii”, aporie, defi citul democratic, eurooptimism.

SummarySummary
The article examines the relationship between the Europeanization and democratization, where 

the notion of democracy is the main support in contemporary debates of the Europeanization concept. 
The proposed approach should be viewed from two perspectives: as an expression of the need to le-
gitimize social and political realities in the Republic of Moldova that are not exciting at all, but also 
as an manifestation of a prolonged crisis such as the political and economic crisis, the „crisis” of 
identity, etc., crises with numerous effects on society. The study concludes that the true path towards 
European integration, which is a long process, may become feasible only if all political and social 
forces join; the citizen’s interests become tied, while the democratic reforms and Europeanization of 
the society develop.

Key words: European integration, Europeanization, democracy, democratization, political elite, 
government, „new democracies”, aporia, democratic defi cit, euro-optimism. 

Sub aspect teoretic, dar şi practic, politic, problemele democraţiei sunt strâns legate de pro-
blemele guvernării, adică de acţiunile de conducere, de dirijare social-politică, de control asupra 
afacerilor publice. Consolidarea bunei guvernări poate fi  realizată doar în baza dezvoltării demo-
cratice a ţării, a consolidării suportului legislativ şi instituţional în perspectiva integrării europene 
a Republicii Moldova. Nevoia aderării la structurile şi valorile europene, apropierea treptată şi 
constantă a ţării noastre de structurile comunitare este dictată de mai multe motive, principalul fi ind 
democratizarea societăţii şi crearea unui mod de viaţă decent. Evident că disponibilitatea popula-
ţiei de a accepta un orizont mai mare de aşteptări şi unele costuri inevitabile pe care le comportă 
pro cesul de integrare europeană depinde, în mod direct, de încrederea faţă de calitatea guvernării 
şi activita tea instituţiilor statului Republica Moldova responsabile de realizarea reformelor demo-
cratice durabile. 
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Dat fi ind faptul că procesul de integrare europeană este o idee unifi catoare cu potenţial de idee na-
ţională pentru Republica Moldova, în continuare vom examina raportul dintre europenizare şi demo-
cratizare sub aspectul lor relaţional. Această relaţie este formată din două concepte – europenizare şi 
democraţie şi aici conceptul de democraţie constituie suportul principal în dezbaterile contemporane 
asupra conceptului de europenizare. 

Majoritatea cercetătorilor pornesc în abordarea fenomenului democraţie şi a procesului de demo-
cratizare în societatea contemporană de la aceea că poporul nu este „capabil” să se autoguverneze la 
nivel de societate. El este nevoit să mandateze periodic nişte reprezentanţi aleşi, în funcţie de anu-
mite criterii, mecanisme şi proceduri democratice, care să guverneze societatea, să exercite puterea. 
Guvernarea comunităţii este realizată de anumite grupuri de persoane, numite, în limbajul elitiştilor 
clasici (V.Pareto şi G.Mosca), elită sau clasă conducătoare [1, p.12-18], asistată de un corp de func-
ţionari publici. 

Christopher Lord, profesor de la Centrul de Studii Europene din Oslo, Norvegia, afi rmă că demo-
craţia, defi nită ca „un sistem de guvernare în care cetăţenii se guvernează”, poate fi  redusă la două 
atribute esenţiale: „Primul constă în faptul că poporul trebuie să fi e apt de a-i controla pe cei care iau 
decizii în numele lui, chiar şi în cazul când aceasta nu implică în mod direct frâiele puterii; şi, al doi-
lea, că cetăţenii ar trebui să exercite un asemenea control de pe poziţii egale, din moment ce o situaţie 
în care unii decid în numele altora reprezintă paternalism, nu democraţie...”. La rândul său, profesorul 
de teorie politică şi politici publice de la Şcoala de Politici Publice din Londra, Marea Britanie, Albert 
Weale, defi neşte democraţia ca o situaţie în care „deciziile publice importante referitoare la probleme 
legate de drept şi politici depind, direct sau indirect, de opinia publică exprimată ofi cial de către cetă-
ţenii comunităţii, a cărei majoritate are drepturi politice egale” [2, p. 87]. 

Democraţia este o formă de organizare şi conducere politică a societăţii prin consultarea cetă-
ţenilor, ţinând cont de voinţa acestora, de interesele şi aspiraţiile de progres ale ţării. În acest sens, 
democraţia presupune două componente inseparabile: guvernanţi şi guvernaţi, care, enunţând relaţia 
dintre obiectul şi subiectul puterii, trebuie să conlucreze prin consens. Însă realităţile sociopolitice 
contemporane arată că democraţia nu se mai poate confunda cu semnifi caţia etimologică a termenu-
lui. Sensul etimologic cel mai vechi al termenului de democraţie este „puterea poporului”, însă exista 
o diferenţă între ce se înţelege azi prin putere şi ce înţelegeau grecii antici (Platon sau Aristotel). De 
altfel, preşedintele american A. Lincoln, în Declaraţia de la Gettysburg, explica acest termen prin 
„guvernare a poporului, pentru popor şi prin popor”. Astăzi, termenul în cauză imprimă mai multe 
semnifi caţii – formă de organizare a unei societăţi; sistem de valori bine determinat; mişcări sociale 
şi politice etc. 

Modelul aristotelic prevede că formele de guvernământ cele mai indicate sunt cele „mixte”, fi ind, 
de altfel, acceptate în repetate rânduri şi de gândirea politică occidentală. La fel, cu anumite rezerve 
faţă de guvernarea democratică, în epoca Renaşterii se plasează N. Machiavelli (1469-1527), primul 
teoretician al politicii, care în lucrarea Discursuri la prima decadă a lui Titus Livius (1517) afi rma 
că nu întotdeauna cei care au dreptul să guverneze ştiu să o facă. Într-o altă lucrare a sa – Principele 
(1513) – gânditorul renascentist caută o corelaţie optimală între cârmuitor şi popor, găsind-o în pute-
rea forte. În acelaşi timp, el condamnă puterea tiranică care desfrânează deopotrivă şi conducătorii, 
şi masele [3, p.81-86]. 

Pentru M. Weber (1864-1920), fondatorul sociologiei politice a sec. XX, democratizarea nu 
însemna nici redistribuirea puterii în favoarea maselor, şi niciun control asupra sferei politice din 
partea societăţii. Astfel de idei erau iluzorii în secolul birocratizării. Democraţia însemna, în primul 
rând, un mod de selectare a liderilor prin sufragiul general care le conferea legitimitate şi, în al doi-
lea rând, o transformare a organului legislativ într-un forum de discuţie a politicii şi un mecanism 
de eliminare a liderilor care au pierdut încrederea. Deci, democraţia nu este un scop în sine, ci un 
mijloc pentru a-i obliga pe toţi să respecte legile, precum şi pentru atragerea populaţiei la treburile 
publice ale statului, fi xând, în acelaşi timp, nişte repere ale unei teorii a elitismului democratic 



103

înţeleasă ca teorie pragmatică a acţiunii publice. Problema principală, potrivit sociologului german, 
rezidă în guvernarea democratică a societăţii, în relaţia reciprocă lider – stat – mase, lansând şi o 
viziune proprie asupra puterii birocratice.

La începutul sec. XX, cuvântul „democraţie” a ajuns să fi e unul dintre cele mai populare cuvin-
te ale multor teoreticieni, politicieni şi lideri de opinie. Astfel, G. Mosca (1858-1941), unul dintre 
doctrinarii clasici ai teoriei elitei, pune la îndoială însuşi termenul de „democraţie”, pentru că condu-
cerea chestiunilor publice se afl ă în mâinile minorităţilor dominante (elitele), de care, conştient sau 
inconştient, ţine cont majoritatea condusă (masele). După sociologul italian, democraţia la Aristotel 
era, de fapt, aristocratică pentru un număr mai  mare de membri ai polisului, societăţii. Astăzi însă, 
consideră el, democraţia este un camufl aj al puterii minoritare, al democraţiei plutocratice, văzând în 
guvernarea parlamentară reprezentativă „o formă degenerată a democraţiei”. Prin urmare, G. Mosca 
considera democraţia drept o utopie, un miraj, în goană după care masele incompetente devin un 
obiect de manipulare din partea demagogilor şi astfel ele (masele) croiesc calea dictaturii în varietă-
ţile ei contemporane (socialismul şi fascismul) [4, p.53-56].

La fel, este cunoscută sintagma lui Tomáš Masaryk (sociolog şi fi losof ceh, primul preşedinte 
al primei Republici Cehoslovace după Primul Război Mondial, 1918-1935), precum că „mai bună 
formă de guvernare decât cea democratică nu avem”. Nu mai puţin este cunoscut şi celebrul discurs 
ţinut în noiembrie 1947 în faţa Camerei Comunelor de Winston Churchill (prim-ministru al Rega-
tului Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord între 1940-1945 şi 1951-1955, laureat al Premiului 
Nobel pentru Literatură în 1953), după care „nimeni nu pretinde că democraţia ar fi  perfectă sau 
atotştiutoare. Într-adevăr, s-a spus că democraţia este cea mai rea formă de guvernământ cu excep-
ţia tuturor formelor încercate de-a lungul timpului”. Defi niţia lui Churchill nu este singura din acest 
punct de vedere. Friedrich Hayek (economist şi fi losof politic austriac, Laureat al Premiului Nobel 
pentru Economie în 1974), de exemplu, în lucrarea sa Drumul către servitute demonstrează că la 
putere acced nu chiar cei mai buni [5], iar practica social-politică istorică şi recentă a societăţilor 
o demonstrează cu prisosinţă. Astăzi nu este nicio mişcare socială şi politică importantă care nu 
ar pretinde la înfăptuirea democraţiei, care nu ar folosi acest termen în realizarea scopurilor sale 
adesea foarte îndepărtate de democraţie.

Dacă în sec. al XIX-lea atenţia teoreticienilor democraţiei s-a îndreptat spre garantarea libertăţilor 
şi drepturilor fundamentale ale cetăţenilor, astfel încât acest curent de gândire a fost concentrat asu-
pra aspectelor juridico-formale ale democraţiei, atunci autorii contemporani ai teoriei politice scot în 
evidenţă diverse probleme ale permanenţei democraţiei ca sistem politic. Guy Hermet, de exemplu, 
analizând numeroasele tabuuri pe care le implica modelul democratic pluralist, urmăreşte traiectoriile 
sinuoase ale devenirii democratice a societăţii occidentale, paradoxurile regimurilor reprezentative, 
precum şi matricele democraţiei pluraliste [6]. 

În unul din cele mai citate studii politologice din ultimele două decenii – Making Democracy 
Work de Robert Putnam – se afi rmă ideea că funcţionarea unei democraţii viabile este direct legată 
de o societate civilă viguroasă [7]. Alţi autori de referinţă (G.A. Almond, S. Verba, L.W. Pye, Al 
Ball, Arendt H., Lijphart A., R. Dahl ş.a.) constată faptul că pentru ca democraţia să poată funcţiona, 
membrii societăţii trebuie să deţină o cultură (politică) democratică puternică, „care să ofere suportul 
emoţional şi cognitiv adecvat pentru adeziunea la procedurile democratice”. În absenţa acesteia, arată 
nominalizaţii, democraţia nu poate supravieţui, instituţiile democratice nefi ind sufi ciente.

Unii teoreticieni, ţinând cont de mai multe probleme cu care se confruntă societatea contempo-
rană, inclusiv posibila ruptură între conţinutul şi forma unei democraţii, au pus problema criteriilor 
democraţiei contemporane în baza cărora să se poată judeca gradul dezvoltării democratice a sistemu-
lui politic şi a regimului politic ale unei societăţi. Printre aceste criterii ar fi  autonomia subsistemelor 
unor societăţi (relaţia dintre autorităţile publice centrale şi ale celor locale), controlul puterii politice 
(separaţia puterii, mecanismul electoral etc.), competiţia pentru putere ş.a. Referindu-ne la ultimul 
criteriu enunţat, după R.A. Dahl, trebuie de ţinut cont de faptul că orice politică aduce în prim-plan o 
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elită care reprezintă o parte a membrilor societăţii. Competiţia grupurilor pentru putere este exprimată 
de competiţia grupurilor elitare. O guvernare democratică, arată el, se va caracteriza printr-un număr 
mare de grupuri şi o luptă corespunzătoare între elite ce le reprezintă interesele în cadrul puterii sau 
în afara acesteia. Încercînd să facă o inventariere a defi niţiilor democraţiei, ca formă de guvernământ, 
regim politic şi mod de viaţă, cunoscutul politolog american introduce în circuitul ştiinţifi c termenul 
„poliarhie” (termenul clasic al lui R. Dahl pentru a desemna regimul politic cel mai apropiat, în prac-
tică, de idealul unui sistem deplin democratizat), prin care se înţelege o formă de guvernare caracteri-
zată prin exercitarea puterii de către majoritatea cetăţenilor, opusă monarhiei sau oligarhiei. Concep-
ţia poliarhică este, de fapt, o variantă (neo)elitistă, am spune noi, una ideală a democraţiei pluraliste, 
ce pune accent pe pluralismul intereselor, grupurilor şi organizaţiilor, pe competiţie şi şansa lor de 
a cuceri, a exercita sau a infl uenţa puterea. Pornind de la raportul dintre ideal şi real în democraţie, 
de la anumite inconsecvenţe în funcţionalitatea democraţiei în societăţile contemporane, politologul 
american arată că ea implică anumite „paradoxuri ale democraţiei” [8]. În prezent, diferenţele şi simi-
litudinile între cele două accepţii ale democraţiei, empirică şi ideală, fac difi cil delimitarea defi niţiilor 
globale ale conceptului în literatura de specialitate. Prin urmare, termenul „democraţie” a fost utilizat 
în diferite moduri de către politologi, lăsând conceptul oarecum neclarifi cat.

O bună parte dintre autori scot în evidenţă avantajele democraţiei cu următoarele elemente: par-
ticiparea efectivă a populaţiei la procesul de luare a deciziilor; prezenţa unor elite care guvernează 
societatea cu sprijinul acesteia, guvernare ce presupune responsabilitate şi limite; prezenţa mai mul-
tor forţe politice legal recunoscute care luptă pentru acapararea puterii politice; structurarea unei 
ideologii bine defi nite; organizarea instituţiilor statului pe principiul separaţiei puterilor în stat şi 
structurarea relaţiilor dintre acestea; existenţa unor principii care stau la baza democratizării, cum ar 
fi  principiul descentralizării, principiul autonomiei locale etc.; specifi carea exhaustivă a unor drepturi 
şi libertăţi fundamentale; economia de piaţă unde liberul schimb duce la o dezvoltare economică ş.a. 
Printre dezavantajele regimului democratic, ei menţionează existenţa unui aparat birocratic puternic 
prin distribuţia de posturi publice în scopul recrutării sau fi delităţii clientelei politice; extinderea co-
rupţiei şi altor fenomene negative contemporane ce împinge sistemul comunicării politice către disi-
mulare etc. Neajunsuri ale democraţiei clasice sunt considerate limitarea claselor sociale, astfel încât, 
asemănător cu democraţia antică, democraţia nu se bazează pe majoritatea cetăţenilor şi de aceea ea 
nu este puterea poporului în întregul sens al cuvântului; formalitatea în realizarea unor principii şi 
mecanisme democratice şi, ca urmare, transformarea democraţiei din puterea poporului în întrecerea 
„sacilor cu bani”; lipsa conexiunii dintre democraţie şi procesele economice şi sociale duce la spo-
rirea confl ictelor sociale şi nu satisface astfel interesele vitale ale cetăţenilor; limitarea cetăţenilor în 
participarea la viaţa politică a statului etc.

Crearea societăţii democratice nu presupune iminent construcţia unei societăţi ideale ca la Platon 
sau ca la socialiştii/comuniştii utopişti, dar a unei societăţi care ar realiza, în plină măsură, necesită-
ţile şi aspiraţiile membrilor ei. De aceea nu trebuie să vorbim de democraţie ca realitate în sine, ci de 
democraţia care trebuie să aibă o singură fi nalitate: efi cienţa. Astăzi consolidarea democraţiei, şi deci 
funcţionalitatea ei într-un stat democratic, se afl ă în conexiune directă cu puterea lucrativă a structu-
rilor puterii de stat, a anumitor grupuri sociale în ale căror mîini se afl ă concentrată infl uenţa politică 
şi puterea decizională. Or, democraţia reprezentativă este, în esenţa sa elitistă, selectivă şi pragmati-
că. În acelaşi timp, democraţia participativă presupune implicarea cetăţenilor în procesul politic, în 
selecţia celor angajaţi, a celor mai buni în actul guvernării. La rândul lor, deţinătorii puterii politice, 
indiferent care ar fi  apartenenţa lor de grup social sau coloratura politică, trebuie să reprezinte voinţa 
majorităţii poporului.

Refl ecţii asupra unei teme mult dezbătute şi în arealul est-european – rolul elitei naţionale în 
evoluţia vieţii sociale şi politice – se dovedesc a fi  necesare şi utile, asta pentru că noile state indepen-
dente din spaţiul postsovietic trec o cale destul de anevoioasă spre democraţie şi economie de piaţă. 
Astăzi, evoluţia regimurilor politice în ţările din cel de-al „treilea val” al democraţiei (apud Samuel 
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Huntington, Alvin Toffl er, Larry Diamond ş.a.) cunoaşte un fapt inedit – tranziţii complexe sau siste-
mice (vizavi de tranziţiile parţiale din anii ’70 ai sec. XX şi de tranziţiile istorice de la mijlocul sec. 
XVII). Obiectivul acestei tranziţii democratice în ţările din Europa Centrală şi de Est îl constituie 
conversiunea sistemului politic la valorile democraţiei pluraliste, remodelarea dezvoltării societăţii 
de la modelul estic, etatist, la modelul european, liberal, precum este şi cazul Republicii Moldova, 
Ucrainei sau al Georgiei. În ţările est-europene în tranziţie, numite şi „noile democraţii”, au loc trans-
formări radicale în toate structurile sociale, inclusiv în structurile de putere ale societăţii. Şansele de 
reuşită a tranziţiilor spre democraţie sunt direct condiţionate de strategiile de tranziţie adoptate de 
elitele naţionale în contextul noilor riscuri şi ameninţări ale societăţii contemporane. Aceste provo-
cări pentru clasa politică din ţările postcomuniste se manifestă astăzi pe fundalul unor crize politice 
şi economice acute, fapt confi rmat de realităţile sociale şi politice. Astfel, potrivit Raportului „Sta-
tele în stare de tranziţie” („Nations in Tranzit”), realizat de experţii organizaţiei neguvernamentale 
din SUA Freedom House în 2012, Republica Moldova rămâne în grupul ţărilor cu un regim hibrid 
de tranziţie („conduceri tranzitorii sau regimuri hibride”), împreună cu Albania, Bosnia, Ucraina 
şi Georgia. Potrivit aceluiaşi Raport, doar câteva ţări din zona est-europeană, şi anume, Republica 
Moldova, Georgia şi Ucraina, au demonstrat ambiţiile democratice şi s-au luptat pentru consolidarea 
instituţiilor democratice durabile [9]. 

Însă euforia procesului democratic în „noile democraţii” din spaţiul postsovietic trebuie tempe-
rată prin trecerea graduală de la democraţia electorală, pur procedurală sau delegativă la democraţia 
liberală, la „consolidarea şi permanentizarea extraordinarelor cuceriri democratice din ultimele două 
decenii” (Larry Diamond) [10, p.19]. Drept urmare, pentru a fi  durabile, noile democraţii trebuie 
consolidate. Mai mult, s-au constatat noi provocări la adresa democraţiei contemporane, ridicate, de 
pildă, de procesul de globalizare, care a cunoscut, de asemenea, o dezvoltare spectaculoasă odată cu 
prăbuşirea comunismului. Pentru a-şi asigura triumful, democraţia trebuie să facă faţă noilor dileme 
şi obstacole. Prin urmare, aşa cum se exprima Ralf Dahrendorf, „anul 1989 reprezintă începutul isto-
riei, şi nu sfârşitul ei” [11]. Colapsurile democratice pot fi  prevenite dacă „noile democraţii” vor reuşi 
să răspundă efi cient la ceea ce     L.Diamond numeşte „criza triplă a guvernării” (absenţa responsa-
bilităţii democratice şi a domniei legii, incapacitatea de a administra confl ictele regionale şi etnice în 
mod paşnic şi criza sau stagnarea economică), punând bazele unui guvern responsabil, unei societăţi 
decente şi unei vieţi mai bune pentru cei mai mulţi oameni.

Una din „paradoxurile democraţiei” contemporane, specifi ce şi spaţiului comunitar, constă în 
defi citul democratic, noţiune introdusă în uz de către eurodeputatul conservator britanic Bill New-
ton Dunn, care a folosit-o pentru prima dată în 1986, într-un document controversat, cu titlul „Why 
the public should be worried by the EEC’s democratic defi cit”. Această problemă nu s-a limitat 
doar la discuţii de natură teoretică (D. Varela,   I. Bache, St. George ş.a.), dar a devenit de actuali-
tate şi pentru factorii decidenţi la nivel european. Aşa cum arată aceşti autori, perspectivele asupra 
presupusului defi cit democratic al Uniunii Europene sunt variate (absenţa unui „demos” activ, „re-
gionalismul invers”, pervertirea de către UE a echilibrului dintre organele de guvernare executive 
şi legislative ale statelor membre, incapacitatea instituţiilor comunitare, lipsa responsabilităţilor 
publice ale instituţiilor UE, absenţa unei concurenţe electorale autentice democratice, lipsa gene-
rală de transparenţă în cadrul UE, existenţa unui decalaj între politicile pe care le doresc cetăţenii 
şi politicile care sunt aplicate de fapt, prezenţa unei tehnocraţii excesive şi alte trăsături ale feno-
menului). Astfel, „Europa rămâne a fi  prea politică şi prea puţin a cetăţenilor” [12, p.181-196; 13, 
p. 85-97]. Cu alte cuvinte, noţiunea de defi cit democratic poate fi  defi nită în diverse moduri, însă 
ea se referă, în esenţă, la gradul în care UE reprezintă, în mod adecvat, cetăţenii europeni şi poartă 
responsabilitatea faţă de ei.

Procesele de aprofundare, modernizare şi consolidare democratică a societăţii noastre în spiritul 
valorilor şi principiilor europene se întâlnesc iminent cu o serie întreagă de alte difi cultăţi şi probleme 
de ordin obiectiv, precum şi de ordin subiectiv greu de rezolvat, care pot fi  numite aporii  (din gr. apo-
ria – „cale fără ieşire, impas, difi cultate” – exerciţii de gândire logică, la a căror baza stă absurditatea, 
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adică imposibilitatea de soluţionare), devenite, se pare, cronice. Este vorba nu numai de tot felul de 
crize amintite mai sus, dar şi de absenţa tradiţiilor democratice şi a unei culturi politice democratice 
(participative, neconfl ictuale, nesegmentate şi deci consensuale funcţional), de tergiversarea refor-
melor democratice (pe plan economic, social, politic ş.a.m.d.), de mărirea rolului statului în dirijarea 
economiei, iar de aici existenţa unei guvernări inefi ciente, a unei societăţi civile nonactive, a polariză-
rii societăţii, a lipsei aşa-numitei „clasei de mijloc”, care în ţările cu tradiţii democratice este consti-
tuită dintr-o parte semnifi cativă a cetăţenilor şi care asigură, de fapt, stabilitatea politică şi alternanţa 
democratică la putere a forţelor politice. Vom adăuga aici şi alte aporii, precum blocajul decizional 
din partea opoziţiei parlamentare, birocraţia extinsă şi disfuncţională, tehnocraţia nerelevantă şi alte 
probleme greu de rezolvat.

Situaţia descrisă mai sus explică, de altfel, incidenţa destul de mare a manifestărilor care ca-
racterizează o altă aporie – defi citul democratic (apatie politică, absenteism, neîncredere în clasa 
politică, individualism exacerbat, intoleranţă faţă de altă opinie, rata scăzută a participării civice şi 
deci excluziunea de la viaţa politică şi socială). Aceste şi alte manifestări ale fenomenului dat au 
efecte nefaste asupra coeziunii sociale şi pun sub semnul întrebării însăşi legitimitatea proiectului 
democratic lansat de prima generaţie a clasei politice naţionale la începutul anilor ’90 ai secolului 
trecut. Fără cetăţeni activi, fără participare în activitatea instituţiilor politice şi fără un minim de 
încredere în clasa politică, guvernarea democratică şi însăşi democraţia ca regim politic nu sunt 
efi ciente [14]. Cu alte cuvinte, fără susţinerea civică adecvată, indicatorii defi citului democratic se 
pot agrava şi mai mult în ţara noastră.

În cazul Republicii Moldova, se pot remarca două percepţii asupra fenomenului de defi cit demo-
cratic: prima situată la nivelul local şi regional (în Unitatea Teritorial-Administrativă Găgăuzia „Ga-
gauz-Yeri” şi în raioanele de est ale ţării, în Transnistria), iar cea de-a doua se poate evidenţia la nivel 
naţional-statal, amândouă fi ind puse în lumină prin apatie şi alienare politică, prin intermediul slabei 
reprezentări a voinţei cetăţeanului în cadrul  instituţiilor locale, regionale, dar şi naţionale. În cazul 
celui de-al doilea nivel, naţional, conform unor estimări, doar o mică parte din tineri fac parte din 
organizaţii obşteşti, iar rata absenteismului electoral rămâne a fi  în creştere, ceea ce vorbeşte despre 
o excluziune de la viaţa politică şi socială a cetăţenilor ţării noastre.

Sporirea defi citului democratic în Republica Moldova are loc, în principal, din cauza disfunc-
ţionalităţii procesului de guvernare şi a societăţii civile, aceasta din urmă confruntându-se cu mai 
multe probleme (lipsa de încredere existentă între structurile puterii şi sectorul asociativ şi, deci, 
a unui dialog social constructiv; guvernanţii văd în continuare ONG-urile ca un releu prin care 
poate difuza informaţii convenabile lui, având tendinţa să minimizeze efortul constructiv al socie-
tăţii civile, pe care îl percepe deseori ca o interferenţă în propriile politici; numărul redus de tineri 
în cadrul ONG-urilor; majoritatea lor activează în baza granturilor din străinătate; existenţa unor 
carenţe în legislaţia naţională referitoare la activitatea sectorului „trei” al societăţii etc.). În acelaşi 
timp, agravarea problemei este datorată, în special, aproprierii democraţiei ca bun de consum, fără 
o susţinere civică adecvată. 

În ansamblu, eurooptimismul populaţiei a scăzut cu mult în ultimii ani din motive bine cunoscu-
te – criza economico-fi nanciară şi bancară din lume, criza zonei euro, incoerenţa reformelor demo-
cratice promovate în Moldova, criza politică (de guvernare) şi alte probleme nu mai puţin impor-
tante nesoluţionate de către factorii decizionali la nivel local, regional şi naţional. La drept vorbind, 
populaţia contestă nu valorile democraţiei propriu-zise, ci democraţia formală, de vitrină, modul de 
realizare concretă a valorilor inerente unei democraţii funcţionale. Prin urmare, deşi aceste atitu-
dini pot afecta însuşi proiectul democratic prin lipsa de susţinere cetăţenească, nesupunerea civică 
este o formă naturală de protest şi contestare publică, inerentă democraţiei contemporane (cazul 
Referendumului republican constituţional eşuat din 5 septembrie 2010) [15].

Cel mai mare impediment în afi rmarea şi dezvoltarea statului Republica Moldova este lipsa con-
sensului naţional, a viziunii acceptate de majoritatea cetăţenilor asupra viitorului ţării. Şi asta pentru 
că deocamdată lipseşte o concepţie strategică de dezvoltare a societăţii şi de modernizare a ţării în 
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toate aspectele vieţii ei – sociale, politice, economice etc. Elitele puterii (parlamentare şi extrapar-
lamentare) nu au reuşit să atingă un consens procedural privind depăşirea aporiilor progresive şi a 
crizelor permanente. Din aceste şi alte considerente, Moldova nu dispune deocamdată de o concepţie 
clară de dezvoltare a ţării, care ar fi  susţinută, de exemplu, în cadrul unui plebiscit, de către majoritatea 
populaţiei. Incoerenţa şi inconsistenţa în promovarea reformelor democratice profunde de către elite-
le puterii au condus, în fi nal, la decepţia cetăţenilor, la pierderea speranţei într-un viitor mai decent şi 
a încrederii în puterea ofi cială, fapt demonstrat de unele sondaje de opinie desfăşurate în ultimii ani. 

Elita politică naţională are o importanţă deosebită în defi nirea vectorului dezvoltării societăţii, 
căci ea determină înfăţişarea („fi zionomia” sau „fi ziologia” politică şi economico-socială) unei so-
cietăţi, ea fi ind cea care identifi că scopurile imediate şi perspectivele dezvoltării comunităţii umane. 
Aceste obiective îşi găsesc refl ectare în adoptarea unor programe strategice de dezvoltare a ţării şi 
în folosirea resurselor puterii de stat întru realizarea lor, adică într-o formulă politică (sintagma îi 
aparţine lui G.Mosca) sau idee naţională fără de care nu poate activa şi funcţiona efi cient nicio elită 
guvernantă [16, p.23-37].

Elaborarea şi adoptarea unei formule politice funcţionale, în sensul unei idei integratoare/unifi ca-
toare pentru Republica Moldova, sunt dictate de ieşirea societăţii din îndelungul „tunel al integrării 
csi-iste” şi de necesitatea realizării unui nou model, european, de dezvoltare a societăţii, a unei stra-
tegii legată de rezolvarea ecuaţiei cu mai multe necunoscute a relaţiilor dintre actorii politici, dintre 
reforma politică şi cea economică, generatoare de multe şi continue tensiuni. Însă logica progresului 
social-politic actual, precum şi transformările reale în sfera vieţii politice (democraţia pluralistă şi 
alternanţa la putere), a celei economice (modernizarea economică), ca şi în alte domenii, probează că 
procesul integrării europene devine tot mai ireversibil şi pentru Republica Moldova. 

Dezideratul european a devenit un stimulent puternic pentru întreaga clasă politică actuală în ve-
derea aplicării reale a formulei funcţionale de guvernare a ţării. Dar asemenea formulă, ca să devină 
una cu adevărat productivă pentru elitele guvernante, are nevoie de o concepţie şi de o strategie de 
integrare europeană bine gândite, care la moment există doar în anumite proiecte ale societăţii civile. 
Aceasta se cere pentru ca viitoarea strategie să înglobeze interesele unui număr cât mai mare de ac-
tori sociali şi politici şi să evite, în ultima instanţă, soarta altor strategii care au vizat, în fond, acelaşi 
obiectiv, aşa precum Strategia Europeană a Republicii Moldova, document elaborat în 2005 în urma 
studiilor efectuate de experţii din structurile de stat şi ONG-uri, coordonate de Ministerul Afacerilor 
Externe al ţării şi de think-tank-ul Institutul de Politici Publice de la Chişinău [17].

Instalarea forţelor politice de orientare liberal-democratică, a coaliţiei de guvernare a Alianţei 
pentru Integrare Europeană, în urma alegerilor parlamentare anticipate din vara anului 2009, care a 
succedat blocajului instituţional, a avut menirea să ofere alegătorilor misiunea de a soluţiona proble-
mele generate de guvernarea comunistă. Reînnoirea verticalei puterii, restructurarea sociotehnologiei 
acesteia în contextul schimbării de abordare în formularea „interesului naţional”, după care au urmat 
mai multe acţiuni întru susţinerea politicii de consolidare a vectorului dezvoltării ţării noastre spre 
structurile europene: deschiderea, la 12 ianuarie 2010, a negocierilor privind semnarea Acordului de 
Asociere a Republicii Moldova la Uniunea Europeană; semnarea, la 1 octombrie 2010, a Protocolului 
adiţional la Acordul de Parteneriat şi Cooperare pentru participarea Republicii Moldova la progra-
mele comunitare; începerea, la 20 martie 2012, a Acordului privind Zona de Liber Schimb Aprofundat 
şi Cuprinzător, fi ind parte componentă a Acordului European de Asociere; negocierile dintre părţi pe 
marginea altor documente relaţionale (Legea privind egalitatea de şanse, considerată un simbol al 
procesului de modernizare; Reforma sectorului justiţiei; crearea Comisiei Naţionale de Integritate în 
scopul combaterii corupţiei şi altor fl agele ale societăţii noastre, precum şi alte acţiuni în procesul de 
implementare a agendei de reforme, implicit cele prevăzute de Planul de Acţiuni privind Liberaliza-
rea Vizelor şi cele care rezultă din procesul de negocieri al Acordului de Asociere); discuţiile în cadrul 
dialogului politic Moldova–UE asupra unor probleme de maximă importanţă (măsurile anticorupţie, 
respectarea drepturilor omului, soluţionarea confl ictului transnistrean ş.a.); intensifi carea cooperării 
ţării cu Organizaţia Tratatului Atlanticului de Nord (NATO) denotă nu numai anumite progrese, dar, 
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totodată, şi unele aprecieri moderate din partea sectorului asociativ în ceea ce priveşte procesul de 
implementare a planurilor de acţiuni şi strategiilor care au ca scop europenizarea societăţii şi, în fi ne, 
integrarea europeană a ţării. 

Prin urmare, interesul pentru ideea de europenizare în contextul opţiunii de integrare europeană 
(politică şi economică), fi ind una provocatoare, devine o tendinţă distinctă şi complementară pentru 
diferite armonizări instituţionale în spaţiul ex-sovietic (cazul Republicii Moldova, Georgiei sau al 
Ucrainei). De altfel, Ucraina, neavând la moment o susţinere reală din partea opoziţiei politice (par-
lamentare, dar şi extraparlamentare) şi chiar a societăţii civile (susţinere pe care o are Moldova), încă 
de la adoptarea Planului de Acţiuni Ucraina – UE în februarie 2005, a insistat ca negocierile privind 
un Acord Consolidat cu UE să înceapă înainte de expirarea Planului în cauză. Vom aminti, în acest 
sens, că Ucraina a iniţiat negocierile privind semnarea Acordului de Asociere a ţării la UE în luna 
martie 2007, astfel încât UE şi Ucraina au parafat la 30 martie 2012, la Bruxelles, importantul Acord 
de Asociere, etapă tehnică survenită după aproape 5 ani de negocieri între cele două părţi chiar şi în 
pofi da tensiunilor legate de încarcerarea fostului premier Iu. Timoşenko. 

Procesul de europenizare politică, economică, socială şi culturală a Republicii Moldova este unul 
lent de conştientizare, de însuşire şi implementare a standardelor şi practicilor europene, iar, în acest 
sens, procesele de relaţionare a Moldovei cu UE nu trebuie să rămână izolate. Unii autori au identi-
fi cat trei modele, conform cărora o ţară se poate „europeniza”, acestea fi ind: 1) modelul stimulului 
extern – o ţară adoptă reguli şi legi ale UE, dacă recompensa promisă de Uniune depăşeşte costurile 
interne legate de adoptare şi implementare. Altfel spus, în acest model procesul de europenizare şi 
ritmul acestuia depind de promisiunile făcute de UE;  2) modelul educaţiei sociale – o ţară adoptă 
reguli şi legi ale UE dacă ea consideră că acestea sunt necesare şi oportune ţinând cont de realităţile 
concrete din ţara respectivă; 3) modelul lecţiei învăţate – o ţară adoptă reguli şi legi ale UE dacă este 
îndreptăţită să creadă că acestea pot rezolva în mod efi cient anumite probleme de politică internă. 
Este un model care se aplică de ţările nemembre care, fără vreo infl uenţă directă din partea UE, decid 
să preia şi să implementeze părţi din Acquis-ul comunitar, Moldova, ca şi Ucraina sau Georgia optând 
pentru cel de-al treilea model.

În acest sens, europenizarea presupune un proces de înfăptuire a demersului de apartenenţă la uni-
tatea europeană, proces care poate fi  realizat din perspectiva instituţională şi funcţionalistă. Le dăm 
dreptate autorilor care constată că cele două concepte – europenizarea şi integrarea europeană – par 
a fi  sinonime, dar că, în realitate, ele sunt fenomene distincte. De fapt, sensurile conceptuale ale ter-
menilor invocaţi sunt diferite, căci, pe de o parte, ele imprimă trei perspective distincte (armonizarea 
cadrului normativ intern cu cel al statelor membre, fără a aspira la statutul de membru al UE; armoni-
zarea cadrului normativ intern al unui stat, în perspectiva aderării în timp la Uniune; armonizarea in-
stituţională şi funcţională la cadrul comunitar a unui stat-membru al UE), primele două fi ind valabile 
şi pentru Republica Moldova. Pe de altă parte, folosirea adeseori eronată a unor termeni inadecvaţi 
în discursul actorilor politici naţionali şi al liderilor de opinie pune în pericol calitatea reformelor şi a 
însuşi fenomenului de integrare europeană.

Europenizarea a devenit un concept analitic pentru ştiinţele socioumane, în scopul examinării 
schimbărilor intervenite la nivel instituţional şi extrainstituţional în statele europene. Aceste schim-
bări sunt catalogate de specialiştii în materie de construcţie europeană drept răspuns la deciziile po-
litice şi acţiunile practice instituţionalizate la nivel european. Europenizarea se caracterizează prin 
interrelaţiile diverselor componente ale structurilor europene instituţionalizate şi neinstituţionalizate. 
În literatura de specialitate, se propun mai multe defi niţii ale termenului „europenizare”, care este 
aplicat în diverse scopuri de cercetare. Dacă unii autori încearcă să aprecieze legătura dintre euro-
penizare şi reglementarea sau soluţionarea confl ictelor în contextul crizelor secesioniste, alţii recurg 
la unele delimitări între europenizare în contextul frontierelor actuale ale UE şi europenizare în con-
textul periferiilor Uniunii, acolo unde dinamica dintre procesele europenizării în ambele cazuri este 
distinctă. Însă în majoritatea studiilor se pune accent pe problemele politice ale funcţionării UE şi se 
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diminuează astfel infl uenţa europenizării asupra statelor-membre ale Uniunii sau, dimpotrivă, se in-
sistă pe transferul regulilor, procedurilor şi paradigmelor UE în statele terţe, asupra ţărilor-candidate 
din Europa Centrală şi de Est în contextul procesului aderării lor la Uniune. Principalul promotor al 
acestei abordări fi ind politologul britanic Heather Grabbe, care se axează pe dimensiunea europeni-
zării prin intermediul condiţiilor de aderare a ţărilor din Europa Centrală şi de Est [18].

De aceea trebuie făcute anumite delimitări nete între europenizare şi integrare europeană, ultima 
fi ind defi nită ca proces de edifi care a unităţii politice europene. Integrarea europeană presupune ipso 
facto europenizarea, ea fi ind o macrocondiţie a integrării, dar şi o consecinţă a integrării, deoarece 
europenizarea nu este un proces ce încetează după aderarea la UE, iar unifi carea europeană nici pe 
departe nu este fi nalizată. Dintr-un alt punct de vedere, europenizarea nu presupune neapărat şi inte-
grare. Convergenţa nu este obligatoriu o fi nalitate a europenizării. Europenizarea, cu acelaşi succes, 
poate duce şi la apariţia divergenţei. În mod identic, europenizarea înseamnă armonizare, distorsiu-
nile sunt şi ele compatibile cu europenizarea. În acest cadru, europenizarea poate fi  înţeleasă ca un 
ansamblu de fenomene prin care indispensabila construcţie europeană „începând de jos” dobândeşte 
mai multă densitate şi amploare.

În concluzie, Republica Moldova reprezintă un stat care defi neşte clar obiectivul de integrare 
europeană drept prioritate naţională fundamentală. În ultimii ani, a fost creat un cadru instituţional 
intern cuprinzător pentru realizarea obiectivului în cauză, iar majoritatea cetăţenilor ţării sunt în fa-
voarea aderării Moldovei la UE. Însă adevărata traiectorie a procesului de integrare europeană, proces 
de lungă durată, poate deveni una realizabilă doar în cazul coagulării tuturor forţelor sociale şi politi-
ce, agregării intereselor cetăţenilor ţării şi europenizării societăţii pe toate nivelurile ei de funcţionare 
întru înfăptuirea acestui deziderat naţional. 
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SumarSumar

În articol sunt investigate principalele aspecte funcţionale ale simbolismului politic, cu scopul de 
a răspunde la necesităţile vitale ale existenţei şi bunei funcţionări a unei societăţi şi a unui stat. Parte 
componentă a simbolurilor sociale, simbolurile politice au unele funcţii, atât de ordin global, carac-
teristice simbolurilor sociale în general, precum şi funcţii specifi ce, în ceea ce priveşte domeniul în 
care acestea sunt utilizate - subsistemul politic al sistemului social global. Prin funcţiile exercitate, 
simbolistica nu este un simplu instrument în domeniul politic, dar este prezentat ca un instrument 
extrem de preţios, capabil să infl uenţeze dimensiunea iraţionalului în acest domeniu.

Cuvinte-cheie: simbol, simbol social, simboluri politice, funcţii globale, reprezentare politică, 
putere politică, comunicare politică, legitimitate, socializare politică, identifi care politică,  ideologie.

SummarySummary
The main functional aspects of political symbolism are investigated in this article with aim to 

answer to the vital necessities of the existence and proper functioning of a society and a state. The 
component part of social symbols, political symbols have some functions, both the global characters, 
characteristics of social symbols in general, as well as specifi c functions, concerning the domain 
in which they are used – political part of the global social system. The simbolistics   is not a simple 
instrument in political domain by  its exercised functions, but it is presented as a very precious instru-
ment, capable to infl uence the dimension of irrational in this fi eld.

Keywords: symbol, social symbol, political symbols, global functions, political representation, 
political power, political communication, legitimacy, political socialization, political identifi cation, 
ideology.

Revelând cele mai profunde aspecte ale realităţii, simbolurile nu sunt nişte creaţii arbitrare ale 
psihicului uman „ci răspund unei necesităţi şi îndeplinesc o funcţie: dezvăluirea celor mai secrete 
modalităţi ale fi inţei” [1]. Deşi această funcţie se exercită global, prin dinamismul şi diversitatea ma-
nifestărilor sale, se vor aduce în prim-planul analizei acele aspecte care pun în lumină numeroasele ei 
faţete, unde fi ecare aspect al funcţiei globale reprezintă o funcţie de sinestătătoare. 

O societate trebuie să fi e pregătită pentru receptarea anumitor simboluri şi, în special, pentru in-
terpretarea lor. Simbolurile nu apar de la sine, existenţa lor fi ind direct determinată de acţiunea inter-
pretativă a unui (mai multor) subiect(ţi), pornind de la necesităţile, dorinţele şi aspiraţiile lor. Plus la 
aceasta, interpretarea însăşi este infl uenţată de contextul social existent la un moment dat.

Simbolurile politice, având la origini simbolul social, vin să îndeplinească anumite funcţii pentru 
a răspunde la necesităţile vitale ale existenţei şi bunei funcţionări a unei societăţi, a unui stat. Parte 
componentă a simbolurilor sociale, simbolurile politice îndeplinesc nişte funcţii, atât cu caracter glo-
bal, caracteristice simbolurilor sociale, în general, cât şi funcţii specifi ce, caracteristice domeniului 
în care sunt utilizate – sistemul politic al societăţii, care, la rândul său, este o parte componentă a 
sistemului social-global. 

Jean Chevalier şi Alain Gheerbrant relevă următoarele funcţii globale ale simbolurilor: funcţia 
exploratorie, funcţia de substitut, funcţia de mediere, funcţia de forţă unifi catoare, funcţia pedagogică 
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şi terapeutică, funcţia de socializare, funcţia de rezonanţă, funcţia transcendentă, funcţia de transfor-
mator al energiei psihice [2]. 

Simbolul ne ajută să ajungem cu conştiinţa acolo, unde ştiinţele nu au acces şi astfel,  funcţia sa 
exploratorie ţine de extinderea câmpului conştiinţei într-un domeniu, unde măsura exactă nu poate fi  
utilizată. Simbolul permite perceperea unor fenomene şi situaţii pe care conştiinţa nu le poate atinge 
şi defi ni. Folosirea simbolurilor presupune posibilitatea evitării oricăror bariere şi o libertate absolută 
în pătrunderea în toate straturile realului.

Simbolurile vin să îndeplinească şi funcţia de substitut prin îndeplinirea rolului de mijloc destinat 
să ofere posibilitatea pătrunderii în conştient, sub o formă camufl ată, a unor încărcături semantice şi/
sau afective. Aici simbolul se substituie în mod fi gurativ răspunsului, soluţiei cerute de o întrebare, 
de rezolvarea unei situaţii confl ictuale sau satisfacerii unei dorinţe rămase în suspensie în inconştient.

Prin funcţia de mediere, simbolul are rolul de liant al unor elemente, ce ţin de mediul intern, 
spiritual al omului, precum şi de mediul său extern: natural şi social „alcătuind punţi, reunind ele-
mente separate, legând cerul de pământ, natura de cultură, realul de vis, inconştientul de conştiin-
ţă” [3].  Prin intermediul acestei medieri se realizează unitatea omului cu lumea, simbolul având 
funcţia de forţă unifi catoare, unifi când axele existenţei umane, condensând întreaga experienţă a 
omului (religioasă, psihică, socială, cosmică), punând în lumină unitatea celor trei planuri ale exis-
tenţei (inferior, terestru, celest) şi plasând omul într-o imensă reţea de relaţii în care sentimentul de 
singurătate în univers este exclus.

Totalitatea semnifi caţiilor purtate de simboluri, explicarea lor de către savanţi, discuţiile purta-
te de către cetăţeni pe seama lor au loc concomitent cu transmiterea unor informaţii, care se referă 
nemijlocit la simboluri, dar şi la structurile reprezentate de către acestea. Astfel are loc socializarea 
populaţiei, prin transmiterea informaţilor date şi crearea anumitor atitudini şi stări emoţionale „...
sistemul simbolic fi ind impus atât de deţinătorii autorizaţi ai culturii (sincronic), cât şi prin educaţie 
(diacronic)” [4]. Simbolul face parte din rândul factorilor care determină inserţia omului în realitate, 
stabilind prin intermediul său legătura individului cu un mediu social specifi c, drept consecinţă a 
faptului că fi ecare grup social şi fi ecare epocă îşi are simbolurile sale, ce exprimă identitatea de sine 
şi perenitatea valorilor.

Alături de funcţia de socializare poate fi  invocată şi cea pedagogică, terapeutică a simbolului, 
omul simţind datorită şi trăind prin simbol. Viaţa omului nu ar avea sens fără simboluri, fără puterea 
lor ordinatorie. Dispariţia lor ar provoca moartea spirituală a omului, pe când apelarea la ele ar des-
fi inţa frontierele ridicate, jucând un rol hotărâtor în formarea copilului şi adultului graţie faptului că 
reprezintă un mijloc adecvat de dezvoltare a imaginaţiei creatoare şi a simţului invizibilului.

Simbolurile nu trec fără efecte prin viaţa individului, iar contactul acestuia cu ele are, ca rezultat, 
formarea unor atitudini, poziţii, chiar şi inconştiente, refl ectate în conştiinţa individuală sau colecti-
vă şi trezind la viaţă anumite ecouri, emoţii, acţiuni. Aici trebuie deosebite simbolurile „vii” de cele 
„moarte”. Simbolurile moarte nu mai au ecou în conştiinţa individuală aparţinând istoriei, fi losofi ei, 
literaturii. Aceleaşi imagini vor fi  vii, dacă vor declanşa în fi inţa spectatorului o rezonanţă puternică, 
în aşa mod simbolurile îndeplinind şi funcţia de rezonanţă. 

Prin funcţia transcendentă, simbolurile armonizează contrariile şi exigenţele, care diferă de la indi-
vid la individ şi de la o comunitate la alta, făcând posibilă depăşirea opoziţiilor şi stabilind legături între 
forţele antagoniste, iar, prin funcţia de transformator al energiei psihice, simbolul se înscrie în întreaga 
evoluţie umană, transformând energia inconştientă în energie necesară omului pentru a-şi struni viaţa 
psihică şi depăşind rolul de mijloc pentru îmbogăţirea cunoştinţelor şi de stimulator al unui interes de 
ordin estetic. Această însuşire a simbolului îi conferă lui rolul decisiv în evoluţia umană.

Valorifi când şi utilizând funcţiile globale, caracteristice simbolurilor sociale, îndeosebi funcţiile 
exploratorii, de substitut, socializare, rezonanţă şi transcendentă, simbolistica politică are şi funcţii 
caracteristice domeniului politic, prin care este relevat rolul şi semnifi caţia ei deosebită în acest do-
meniu. Prin aceste funcţii, este exprimată capacitatea de a infl uenţa şi transforma procesele politice, 
stările psihologice ale subiecţilor politici, crearea stilurilor de comportament politic şi explicarea 
modalităţilor de funcţionare a instituţiilor puterii. 
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Punerea în scenă ritualizată a simbolurilor politice îndeplineşte câteva funcţii principale:
1) funcţia comunicativ-informativă;
2) funcţia de legitimare a puterii;
3) funcţia de socializare politică;
4) funcţia de infl uenţare ideologică;
5) funcţia de identifi care [5].
Una dintre funcţii este cea comunicativ-informativă, comunicarea fi ind privită ca un act de trans-

mitere a unei informaţii de la emiţător la receptor printr-un canal de comunicare, folosindu-se un 
anumit cod, având ca scop producerea de efecte, schimbarea stării (cognitive, axiologice etc.) a siste-
mului receptor şi este o modalitate de „a impune” interlocutorului un anumit tip de concluzii. Această 
„impunere” nu se efectuează neapărat prin constrângere, fi ind dezirabilă folosirea persuasiunii.

Comunicarea simbolică urmăreşte aceeaşi fi nalitate, transmiţând un set de informaţii pe canalul 
emiţător (fenomen, obiect, imagine) → mesaj (informaţia codifi cată în el) → receptor (individul 
sau grupul social), set care, de multe ori, deja se afl ă în conştiinţa publicului. Informaţia dată vine 
să refl ecteze imaginea generală a structurii reprezentate, principiile funcţionale, aspiraţiile şi ori-
entările sale. 

În acest sens, statul, ca structură de reprezentare a intereselor generale ale populaţiei, mişcările şi 
partidele politice, liderii politici, ca subiecţi care reprezintă masele ce i-au ales, sunt într-un proces 
permanent de comunicare cu ele. Statul, prin mesajul purtat de simbolurile sale, vine să ofere o iden-
titate naţională cetăţenilor săi, să fundamenteze spiritul de apartenenţă la o comunitate anumită, iar ca 
subiect al relaţiilor internaţionale se delimitează şi deosebeşte. Acestea sunt Drapelul, Stema şi Imnul 
de Stat, unele persoane, implicate sau nu în viaţa politică. 

Mişcările şi partidele politice au şi ele propria simbolistică, adeseori însoţită de sloganuri, care 
sunt într-o legătură directă cu simbolurile şi vin să le dea o explicaţie. Aici funcţia comunicativ-in-
formativă are rolul „de a face mesajul nevăzutului vizibil”[6] şi se adresează, în special, perceperii 
inconştiente de către receptor, infl uenţându-i atitudinile şi comportamentul. 

Comunicarea prin intermediul simbolurilor este adeseori intuitivă. Referindu-se la aceeaşi realita-
te, simbolurile diferă. Dacă mesajul simbolisticii de stat are o anumită tradiţie în sensul existenţei sale 
într-un spaţiu istoric şi unele elemente ale ei au fost preluate din simbolistica Ţării Moldovei, simbo-
listica partidelor şi mişcărilor politice prezintă unele aspecte intuitive, neconştientizate, având drept 
criteriu de creare şi selectare efi cienţa acestora asupra electoratului. Pentru păstrarea efi cienţei sale, 
„simbolul trebuie să rămână în penumbră, să sugereze ceea ce nu este spus” [7]. În acest sens, prin 
mesajul lor, simbolurile politice au rolul de a completa lozincile şi nenumăratele discursuri ale lide-
rilor politici, axându-se pe transmiterea informaţiei, pe care ultimele nu sunt capabile să o reproducă. 

Simbolurile, în special cele ce se materializează sub forma unor imagini, fi guri, obiecte, adică 
simbolurile prezentative, scot în evidenţă mitul autentismului celor văzute – Am văzut cu ochii mei! 
Nu poate fi  altfel! – argument, care primează în general, deoarece „ceea ce este văzut este mult mai 
credibil” [8].

O funcţie majoră, care relevă rolul şi semnifi caţia simbolurilor politice în societate, este funcţia 
de legitimare.  Orice putere politică, că să se poată impune, trebuie să fi e legitimă şi să se bucure de 
legitimitate. Etimologic noţiunea de legitimitate are rădăcini latine (legitimus – conform cu legea) şi, 
în acest context, legitimitatea politică constituie un principiu şi un proces, conform căruia un sistem 
de guvernare, o putere politică există şi se exercită în baza unui drept conferit de cei guvernaţi, de ce-
tăţeni, precum şi a unor înţelegeri legiferate. Concomitent, în plan sociologic, legitimitatea presupune 
un circuit de încredere între „guvernanţi” şi „guvernaţi”, un circuit care ar menţine o armonie socială.

Întreaga teorie a legitimităţii puterii (a credibilităţii ei şi a consensului de care se bucură sau nu) 
este un capitol integrat în analiza teoretică a autorităţii. În cadrul sistemului politic, autoritatea re-
prezintă acel alter ego al puterii, care-i asigură ultimei stabilitatea, presupunând concordanţa dintre 
obiectivele puterii şi interesele majorităţii sociale. Sub acest aspect, autoritatea exprimă legitimitatea 
puterii: cu cât o putere politică este mai legitimă, cu atât autoritatea ei este mai mare.
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Orice putere, inclusiv puterea politică, se poate impune prin două modalităţi: 
1) prin forţă, utilizând toate mijloacele de coerciţie posibile;
2) prin mijloace persuasive, care exclud coerciţia şi forţa şi presupun convingerea, aici incluzân-

du-se şi simbolurile politice, chemate să ofere autoritate şi să legitimeze puterea politică existentă.
Valorifi când această idee, P. Berger şi T.Lucman prezintă patru niveluri de legitimare a puterii:
 prin limbaj;
 prin propoziţii teoretice rudimentare (proverbe, maxime);
 prin teorii explicite (dreptul e cel mai bun exemplu);
 prin universuri simbolice, unde se afl ă valorile fundamentale ale unei societăţi şi care justifi că 

imperativele de ordin social, [9].
Apelarea la simboluri se face vizibilă în planul evoluţiei istorice a societăţii începând cu comuna 

primitivă şi fi nalizând cu societăţile democratice contemporane. Coraportarea lor în plan istoric pe 
axa legitimării, cu cele trei tipuri de legitimitate descoperite de Max Weber (tradiţională, carismatică, 
legal-raţională), denotă rolul şi semnifi caţia simbolurilor în acest proces.

În primul caz, al legitimităţii tradiţionale, simbolurile se prezintă sub forma unor totemuri, zei, 
ritualuri, fetişuri, mituri, obiceiuri şi cutume, în care predomină credinţa în caracterul sacru, divin al 
valorilor transmise în timp. De exemplu, în societăţile monarhice acest principiu al legitimităţii este 
consacrat de adoptarea normei succesiunii dinastice, puterea revenind unei familii de provenienţă 
divină, care benefi cia de aura sacralităţii. În această situaţie, legitimarea se obţine prin divinitate, ea 
fi ind exterioară omului, societăţii. Puterea era impusă prin forţă şi prin temeiul divin. Orice ridicare 
împotriva puterii era sinonimă cu ridicarea împotriva divinităţii.

În cel de-al doilea caz, al legitimităţii carismatice, simbolurile se fac vizibile prin apariţia unor 
oameni-simboluri, care, în virtutea unor calităţi excepţionale (uneori chiar magice), a eroismului sau 
a unor calităţi fi zice, devin lideri, conducători, şefi  de state. Prin aceste calităţi, oamenii-simboluri se 
impun maselor, care îi acceptă, oferindu-le legitimitate.

Legitimitatea legal-raţională, cazul al treilea, a apărut în societatea modernă odată cu democratis-
mul politic. Reprezentanţii puterii politice au ajuns în ziua de astăzi „dezarmaţi”, în sensul că nu mai 
pot apela la simboluri divine, pretinzând a fi  trimişii cerului sau zeilor, sau la noţiunea de „carismă”, 
care nu mai e atât de viabilă. Totuşi ei au posibilitatea să utilizeze simbolistica politică ca una dintre 
cele mai puternice arme de infl uenţare a maselor, de a le determina să accepte şi să promoveze atât 
puterea, cât şi anumite valori, aspiraţii, tendinţe etc.

Puterea politică şi-a creat o serie de instituţii simbolice, care sunt chemate să-i asigure legi-
timitatea. Acestea sunt şi simbolurile naţional-statale şi aceeaşi Constituţie, care promovează o 
serie de principii şi valori, ce pretind a fi  sacre şi obligatorii de îndeplinit şi respectat (drepturile 
şi libertăţile omului, separarea puterilor în stat...). Constituţia este în sine un simbol al libertăţii, al 
suveranităţii şi independenţei, al siguranţei comune, naţionale. Declarând supremaţia Constituţiei, 
care este un garant atât pentru fi ecare cetăţean în parte, cât şi asupra oricăror acţiuni ale liderilor 
politici, mişcărilor şi partidelor politice, puterea îşi creează un scut puternic împotriva oricăror 
eventuale obiecţii. 

Utilizarea simbolurilor implică anumite reguli sociale, interdicţii, credinţe, adeziuni şi reprezen-
tări. Toate acestea desfăşoară, în mod individual sau colectiv, fără o anumită constrângere a celor care 
le utilizează. Destinatarii deduc individual aceste fenomene, în mare parte în mod inconştient, fără 
apariţia unei rezistenţe psihice, cu atât mai mult fi zice. Toate aceste fapte duc la, dar şi provin din, 
formarea unei conştiinţe colective, a unei identităţi personale în cadrul uneia colective. 

Există o relaţie strânsă, dar contrară, între simboluri, ca mijloace persuasive, şi forţă, ca mijloc de 
coerciţie – forţa infi rmă simbolurile. Acolo unde forţa condensată a simbolurilor dispare, forţa fi zică 
trebuie să reglementeze ceea ce nu mai poate fi  reglementat simbolic. Societatea, care nu sancţionează 
încălcarea simbolurilor sale, se plasează singură în sfera destructurării. Un stat, care nu-şi îngrădeşte 
subiecţii de la excese prin forţa simbolurilor, trebuie să-i îngrădească prin forţa brută. Aici purtători ai 
simbolurilor sunt tocmai legile, care atestă sistemul de stat, atestă recompensele şi pedepsele.
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În sfera relaţiilor de putere, o parte considerabilă a simbolurilor politice permite susţinerea unei 
ierarhii în societate. În acest sens, există un „spirit de castă” atât în utilizarea lor, cât şi în atitudinea 
faţă de ele, în funcţie de locul ocupat în ierarhia socială sau în cadrul grupului social. Cei care deţin 
puterea sunt posesorii unor anumite obiecte sau privilegii, pe care nu le pot deţine cei subordonaţi, 
sub forma diferitelor regalii (sceptru, coroană, decoraţii, vestimentaţie, etc.), resurse materiale, fi nan-
ciare, informaţionale, inaccesibile oamenilor „simpli”. Plus la aceasta, chiar dacă ei apără interesele 
celor „de jos”, ei utilizează şi profi tă de privilegiile celor „de sus”. Liderii partidelor de opoziţie, 
muncitoreşti, socialiste, comuniste nu sunt o excepţie. Neavând privilegii, dar ajungând la putere, ei 
se înconjoară cu anumite simboluri şi privilegii pentru a se menţine „sus”, la guvernare, pentru a-şi 
menţine onoarea şi autoritatea.

După cum menţionează D. Missiurov: „Aici se ciocnesc două naturi simbolice – identifi carea 
apartenenţei la comunitate (pe orizontală) şi apartenenţa la elită (pe verticală) –  reprezentând în aşa 
mod una din contradicţiile de bază în domeniul politic” [10]. De fapt, însăşi ierarhia este un simbol 
prin intermediul căreia se ordonează o societate şi pentru adepţii ordinii ea poartă un caracter sacru. 
Într-adevăr, semnele de distincţie, regaliile, ritualurile, resursele fi nanciare ordonează şi susţin ier-
arhia în societate, dar, în cazul unor schimbări bruşte ale orientărilor simbolice, ele se transformă în 
ceva lipsit de valoare şi semnifi caţie, cedând locul altor forme simbolice.

Simbolurile vin să completeze ceea ce preşedinţii, persoanele infl uente în stat, liderii partidelor 
şi mişcărilor politice nu sunt în stare să transmită prin intermediul discursurilor lor. Fiecare individ 
în parte are propriile sale concepţii şi atitudini cu privire la ceea ce se întâmplă şi la situaţia existentă 
într-un moment dat. Astfel, tendinţa este de a identifi ca aspiraţiile personale cu imaginea generală 
promovată de către stat, cu discursurile şi programele, ce se referă la un partid sau altul. De obicei, 
identifi carea dată are loc cu unica condiţie – subiectul să manifeste această dorinţă şi să nu privească 
sistemul politic cu apatie şi dezinteres.

Simbolistica politică apare ca un remediu pentru criza reprezentării politice, deoarece pot exista 
cazuri, când acţiunile statului să nu fi e în concordanţă, dacă nu în dezacord, cu imaginea sa generală 
promovată şi publicul să-şi piardă interesul, încrederea, refugiul fi ind găsit în simboluri. Ele oferă re-
semnare şi linişte în schimbul stării de nemulţumire şi nesiguranţă survenite din inconsecvenţa dintre 
„idealul” promis sau prezentat şi realitatea survenită. Aici simbolistica politică susţine cu tărie „... 
chiar dacă nu mergem în acelaşi ritm, avem în schimb aceleaşi gânduri” [11].

Simbolurile politice vin să transmită un anumit sens publicului, sens care constituie explicaţia 
fundamentală a stabilităţii politice. Operaţiile şi imaginile simbolice, afl ându-se în serviciul sistemu-
lui reprezentativ, pe care îl unesc şi a cărui supravieţuire o asigură, prin totalitatea efectelor pe care 
le pot avea asupra publicului, nu fac altceva decât să legitimeze puterea şi să menţină echilibrul unui 
sistem politic. 

O funcţie nu mai puţin semnifi cativă a simbolisticii politice este şi funcţia de socializare politică, 
care reprezintă procesul de formare şi dezvoltare a individului politic prin asimilarea şi interiorizarea 
normelor şi valorilor din cadrul unei culturi politice într-un sistem politic dat. Prin acest proces, com-
plex şi contradictoriu, individul social este pregătit să-şi asume rolurile şi funcţiile, responsabilităţile 
pe care comunitatea i le impune pentru exercitarea unui statut corespunzător în societate.

Fiecare colectivitate îşi pregăteşte viitorii membri ca fi inţe sociale – implicit, politice – nu numai 
în funcţie de sistemul ei de norme şi valori, dar şi în funcţie de nevoile şi cerinţele specifi ce acelui 
grup într-un anumit moment al evoluţiei lui. Aici socializarea se prezintă nu numai ca un proces de 
„dresură socială”, de acceptare pasivă a modelelor sociale de comportament, ci şi ca un proces com-
plex de învăţare socială, cu multiple condiţionări şi readaptări pe toată durata vieţii individuale.

Identifi carea, ca şi apartenenţa la o comunitate, presupune atât învăţarea şi stăpânirea codului sim-
bolic al comunităţii, cât şi relaţii semnifi cative cu membrii propriului său grup şi cu cei ai altor gru-
puri. Individul trebuie nu numai să cunoască şi să accepte valorile şi simbolurile, care fundamentează 
identitatea grupului, ci trebuie să le recunoască în discursul celorlalţi şi, mai ales, să le utilizeze pentru 
a descifra şi exprima percepţiile sale despre lume. Învăţarea simbolurilor patriotice, precum Imnul, 
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Drapelul, Stema de Stat şi trăirea sentimentului de identitate şi apartenenţă la comunitatea naţională, 
sunt primele elemente ale socializării politice a individului, atât difuze, cât şi manifeste, obţinute în 
familie, grup sau în formele învăţământului preşcolar.

Multe simboluri – arhitectural-sculpturale, cântecele patriotice şi naţionale, emblemele, ritualuri-
le, obiectele semnifi cative pentru o naţiune – sunt adevărate opere de artă şi prezintă valoare culturo-
logică, iar, împreună cu eroii naţionali (oameni-simboluri), monumentele istorice, miturile (fondatoa-
re, salvatoare şi ale secolului de aur), permit educarea tinerei generaţii atât în spiritul patriotismului, 
cât şi al internaţionalismului.

Puterea politică susţine popularizarea simbolisticii, copierea ei sub diferite forme, studierea sim-
bolurilor în instituţiile preşcolare, medii şi superioare de învăţământ, utilizarea lor în mijloacele de 
informare în masă. Arborarea drapelelor, stemelor în timpul diferitelor sărbători naţionale are menirea 
de a crea imaginea lor pozitivă în conştientul, dar şi în subconştientul cetăţenilor, iar afl area lor în 
permanenţă pe clădirile administrative, precum şi „monumentalismul” acestor clădiri, sunt chemate 
să insufl e stimă şi respect, uneori frică, faţă de putere. 

Mai mult ca atât, semnifi caţia şi rolul lor în majoritatea statelor sunt consfi nţite în Constituţii [12] 
şi în alte acte normative, care presupun pedepse administrative sau penale pentru pângărirea şi profa-
narea simbolurilor propriului stat, precum şi a altor state.

Cunoaşterea arsenalului simbolistic al propriei ţări şi a altor state, a dimensiunilor lor istorice, 
a schimbărilor care le-au suferit, permite lărgirea orizontului individului în sfera politică, dezvoltă 
percepţia lui estetică, îmbunătăţeşte capacităţile comunicative şi, în ultimă instanţă, permite crearea 
unui habitus, ca principiu generator al oricărui sistem individual de reprezentare a tuturor practicilor 
de formare a opiniilor şi atitudinilor politice, precum şi a sentimentului de identitate şi apartenenţă la 
un anumit grup.

Este esenţial de remarcat că dată fi ind legătura de substanţă între cultura politică şi procesele 
politice, odată cu schimbările radicale la nivelul sistemului politic, apar cerinţe noi, determinate de 
restructurarea sistemului de valori, deci şi de simboluri. Aceste cerinţe impun o resocializare politică. 
Cele mai elocvente sunt cazurile ţărilor din spaţiul postsovietic, ale fostelor republici unionale, care 
au purces la schimbarea simbolurilor naţional-statale.

Simbolistica politică îndeplineşte şi funcţia de infl uenţare ideologică, graţie faptului că politica 
este ideologizată în esenţa sa, ca tendinţă de a direcţiona, a conduce, a controla în numele unei 
oarecare idei, credinţe, intenţii, ori a unor sau altor interese şi scopuri. Istoria nu a cunoscut niciun 
sistem politic, care să nu fi  avut vreun liant cu valorile ideologice, ideologia prezentându-se ca un 
sistem structurat de reprezentări colective (idei, credinţe, cunoştinţe, simboluri etc.) comune unui 
grup, prin care se afi rmă o ierarhie a valorilor. Ideologiile, prin faptul că oferă o concepţie despre 
o societate într-un moment istoric dat, devin un puternic instrument de mobilizare şi acţiune pentru 
schimbarea socială. Prin ideologii indivizii se recunosc şi sunt legaţi în grup de sistemul comun de 
idei, reprezentări şi credinţe, sunt convinşi de superioritatea acestuia şi vor să transforme societatea 
în funcţie de aceşti vectori valorici. Mai mult ca atât, ideologia oferă motivaţiile acţiunii politice şi 
le justifi că prin idei. 

Ideologia este „translată” în conştiinţa indivizilor prin intermediul aparatelor ideologice. Noţiu-
nea de „aparate ideologice” cuprinde totalitatea de mijloace, instituţii şi organizaţii, prin intermediul 
cărora sunt introduse şi înrădăcinate în conştientul şi subconştientul indivizilor viziunile, ideile, cre-
dinţe şi normele, care refl ectă interesele unor grupuri şi comunităţi sociale, dar care pretind a avea un 
caracter general [13].

În structura aparatelor ideologice, care cuprinde şcoala, familia, biserica, partidele şi mişcările 
politice, instituţiile de stat, mijloacele de comunicare în masă se include şi simbolistica politică. Este 
o afi rmaţie plauzibilă, deoarece ideologiile, ca şi simbolistica, reîntorcându-ne la afi rmaţia lui Ernst 
Cassirer, au aceeaşi fi nalitate – să ordoneze haosul lumii înconjurătoare. Mai mult ca atât, ideologiile 
valorifi că la maximum celelalte funcţii ale simbolisticii politice, încercând să obţină şi/sau să-şi men-
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ţină legitimitatea, să creeze „iluzia apartenenţei” şi „identifi cării” indivizilor cu un anumit grup sau 
comunitate socială, să educe tânăra generaţie în spiritul ideilor sale.

Pentru ordonarea şi direcţionarea unei societăţi este valabilă orice structură simbolică şi s-ar putea 
afi rma că e o structură benefi că atunci când ea este umană, dar, de obicei, ideologiile apar ca o reacţie 
la contradicţiile interne sau externe şi de aceea sunt imprevizibile, iar consecinţele lor – incontrola-
bile. În acest sens, istoria secolului XX ne oferă o gamă extrem de variată de exemple. Mitologia şi 
simbolistica naţional-socialismului – Raihul de 1000 de ani, svastica, braţul întins, arieni blonzi (rasa 
superioară), născuţi pentru o dominaţie mondială şi antipodul lor, rasa inferioară (robi şi jertfe) – au 
devastat Europa cu preţul a zeci de milioane de vieţi umane. Japonezii cucereau Asia în numele împă-
ratului Japoniei, care era „unsul” şi „reprezentantul” Soarelui pe pământ. Ideea dominaţiei japoneze 
s-a înecat în „marea de foc” de la Hirosima şi Nagasaki. Mitul despre esenţa diabolică a oraşului a 
inspirat în Cambogia persecuţii şi exterminarea a milioane de oameni etc.

Ca un exemplu elocvent al faptului că simbolisitica politică este o puternică armă de infl uenţare 
ideologică ne poate servi ideologia comunistă, transpusă în practici sociale pe parcursul a mai bine de 
70 de ani în Uniunea Sovietică, dar şi în alte state socialiste. „Albi” şi „roşii”; seceră şi ciocan; drapele 
roşii şi stele cu cinci colţuri; „burghezie” şi „proletariat”, ultimul simbolizând, după cum consideră 
unii politologi [14], un fel de „messie” pentru cei înrobiţi şi exploataţi; organizaţii de octombrei, 
pionieri, comsomolişti cu atribute simbolice (insigne, cravate, ritualuri de recrutare); Congrese şi 
Conferinţe ale Partidului Comunist, cât şi alegerile în Sovietele Suprem şi locale (care se prezintă 
ca acte simbolice de învestire cu putere); străzile Lenin, Ordjonikidze, Kirov, Dzerjinskii, Voroşilov, 
ş.a.;, colhozuri şi sovhozuri cu denumiri ca „XX Партсъезд”, „им. В. И. Ленина” – toate împreună 
creau o structură simbolică, cu o ierarhie vădită, cu simboluri dominante (drapelul roşu, secera şi cio-
canul, chipul lui V.I. Lenin, prezent sub forma unor tablouri, busturi, denumiri de străzi şi oraşe) şi cu 
simboluri instrumentale (ritualurile de recrutare, alegerile, congresele şi conferinţele, mitingurile şi 
demonstraţiile). Această structură  era chemată să înlocuiască vechile simboluri ale Rusiei ţariste şi să 
„transleze”, să „infi ltreze” în conştientul şi subconştientul indivizilor noua ideologie, noua concepţie 
despre lume, unde ideea principală era ideea comunismului.

Concluzia, care se impune, este una – la temelia oricărei ideologii se afl ă simbolurile politice şi 
miturile, care sunt chemate să organizeze valorile, iar ierarhia, forma şi interconexiunea lor determină 
esenţa şi proprietăţile concepţiilor despre lume.

Ultima, în plan numeric, şi nu valoric, funcţie a simbolisticii politice este funcţia de identifi care a 
indivizilor cu grupurile sau comunităţile umane, având scopul de a înţelege mai profund conexiunea 
simbolurilor politice cu procesele de identifi care, inclusiv cu cel de identifi care naţională. 

Pentru a avea o efi cienţă mai mare asupra indivizilor, simbolurile trebuie să îndeplinească şi unele 
condiţii. Efi cacitatea simbolurilor depinde de trei elemente constituitive: scopul identitar, capacită-
ţile de legătură, aptitudinea pe care aceasta o are de a-şi schimba dispozitivul pentru a se adapta sau 
mutabilitatea [15]. 

Scopul identitar. Aici efi cacitatea simbolicului se bazează pe vizarea unei identităţi aparte, care 
urmează să fi e construită, când o comunitate caută să se defi nească prin trăsături distincte. Pentru 
aceasta ea încearcă să-şi constituie o memorie, o istorie, nişte imagini. Fără acest scop care reuneşte 
elementele sale heterogene, gruparea, comunitatea sau societatea nu are o existenţă simbolică.

Legătura. Pentru ca scopul identitar să-şi găsească expresie, e necesar ca între elemente să se în-
noade o legătură de substanţă. Relaţia dintre părţile componente reprezintă mijlocul prin care scopul 
identitar se concretizează. Această legătură nu este dată, ci trebuie să fi e construită.

Mutabilitatea. Primele două condiţii nu ar avea niciun efect durabil în timp şi spaţiu, dacă soci-
etatea pe care ele o defi nesc nu s-ar putea adapta la schimbările apărute în condiţiile existenţei lor. 
Figurile simbolice trebuie să posede o mare capacitate de transformare pentru a continua să exprime 
o singularitate în condiţii istorice şi culturale diferite. Societăţile prea identitare şi prea unite sunt 
numite „reci” sau „împietrite”. Ceea ce le lipseşte lor este mutabilitatea, capacitatea lor de a se adapta 
noilor condiţii ale dezvoltării umane.
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Alte două condiţii, a căror respectare ridică nivelul de efi cienţă a simbolurilor, sunt simplitatea şi 
generalitatea. 

Simplitatea decurge din faptul că simbolurile trebuie să acţioneze asupra iraţionalului, iar o ima-
gine complicată ar împiedica acest proces. Receptorul nu are ca scop găsirea sensurilor fundamentale 
ale simbolului şi, poate, că nici nu este capabil să o facă, ci caută nişte semnifi caţii simple, capabile 
de a-i răspunde la întrebările existente. Este incontestabil faptul că „uneori simbolul este mai puter-
nic decât ansamblul de argumente al raţionalităţii” [16], dar pentru aceasta simbolurile trebuie să fi e 
imagini simple şi evidente contextului utilizării lor.

A doua condiţie este generalitatea simbolului. Parte componentă a decorului politic, simbolul nu-
şi poate îndeplini funcţiile decât dacă se adresează publicului larg şi nu unor indivizi în particular. În 
acest sens, imaginile trebuie să fi e agreabile pentru marea parte din publicul receptor, căci sarcina lor 
constă în a schimba comportamentul şi orientările valorice ale indivizilor în direcţia dorită. Simbolis-
mul este public şi are semnifi caţii numai în măsura în care are semnifi caţii publice.

Prin funcţiile sale, simbolistica politică are o importanţă deosebită în cadrul unei comunităţi, 
a unui sistem politic – a educa, a legitima, a infl uenţa şi a mobiliza, a „aduna sub drapele” cât mai 
mulţi indivizi, orientându-i spre a atinge anumite scopuri şi interese. Simbolistica nu este un simplu 
instrument în domeniul politic, ci se prezintă ca un instrument foarte preţios, capabil să infl uenţeze 
dimensiunea iraţionalului în acest domeniu, de aceea sarcina celor care îl utilizează este una – de a-l 
perfecţiona şi utiliza corect şi în scopuri umane.
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Sumar Sumar 

Problemele cercetării şi analizei perspectivelor de bază a relaţiilor dintre Republica Mol-
dova şi Uniunea Europeană în domeniul reglementării juridice a protecţiei mediului şi securităţii 
ecologice. Cercetările mărturisesc că majoritatea legislaţiei de mediu în vigoare şi actele norma-
tive referiotare la anumite articole, nu sunt în corelanţă şi nu întotdeauna corespund prevederilor 
convenţiilor ratifi cate şi altor acte normative internaţionale. Aceasta se referă în deosebi, la stan-
dardele ecologice, clasifi carea şi statutul ariilor protejate de stat a gradului de responsabilitate a 
persoanelor juridice pentru păstrarea resurselor naturale, şi în deosebi sunt mari nerespectări 
şi neexactităţi la problemele securităţii ecologice. Se cere de urgenţă relatarea lor la rigorile 
Uniunii Europene.

Cuvinte cheie: regim juridic, drept interaţional, biodiversitate, poluarea mediului, conservarea 
naturii, colaborare internaţională, securitate ecologică.

AbstractAbstract

 It is obvious that, today, the severity of the environmental problematic is still on the agenda in 
spite of intensive efforts at local, regional and international levels. Therefore, it goes without saying 
that nature protection is a must. At the European level, the European Union has, for many years, 
legislated on environmental matters; and compliance with European environmental law is regulated 
by the European Commission, with disputes being referable to the European Court of Justice in Lu-
xembourg. The developing countries that strive to be admitted in the European Union are currently 
carrying on programs and strategies that enable them to adjust their legislations to the European 
acquis communautaire. This article evaluates the subject of European integration taking into consi-
deration recent developments in the environmental fi eld, whilst presenting some scientifi c details and 
discussions. Environmental law is also considered not only in the sense of sector-based environmen-
tal legislation but in a general conceptual framework common for Republic of Moldova and based on 
theoretical as well as practical aspects. 

Keywords: legal system, international law, biodiversity, environmental pollution, nature conser-
vation, international cooperation, environmental security.
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Consideraţiuni generale  
Obiectivul major pentru politicile de mediu ale Republicii Moldova rezidă în axarea tot mai ac-

centuată a programelor, strategiilor şi legislaţiei de mediu pe standardele şi cadrul juridic relevant al 
Uniunii Europene.

Atingerea acestui obiectiv presupune o coordonare efectivă la nivel de stat, un control instituţio-
nalizat,  realizat de către un organism cu competenţe largi şi bine direcţionat – Ministerul Mediului 
al Republicii Moldova.

În prezent, putem afi rma cu certitudine că a luat amploare procesul de revizuirea politicii de me-
diu existente şi de elaborare a unui nou cadru legal în domeniul protecţiei mediului şi consolidării 
securităţii ecologice. Procesul vizat şi de vectorul politic de integrare europeană a ţării noastre, de 
cerinţele actuale de aproximare a legislaţiei naţionale la prevederile directivelor şi regulamentelor 
Uniunii Europene şi de necesitatea de a implementa o politică unică, aptă a integra cerinţele de mediu 
în sectoarele economiei naţionale (agricultură, energetică, transport, industrie etc).

În prezent, Ministerul Mediului elaborează o serie de proiecte de legi şi propuneri de amendamen-
te menite să continue procesul de ajustare a legislaţiei Republicii Moldova la Acquis-ul comunitar. 
Dar, oricât de intens nu ar fi  procesul de ajustare, trebuie să ţinem cont şi de faptul că Acquis-ul co-
munitar în materie de mediu este deosebit de voluminos. Astfel, baza legală a politicii de mediu a UE 
este constituită de art. 174-176 ale Tratatului CE, la care se adaugă art. 6 şi 95. 

Obiectivele care stau la baza politicii de mediu a Uniunii Europene sunt clar stipulate de
 art. 174 al Tratatului CE şi reprezintă:
 conservarea, protecţia şi îmbunătăţirea calităţii mediului;
 protecţia sănătăţii umane;
 utilizarea raţională a resurselor naturale;
 promovarea de măsuri la nivel internaţional în vederea rezolvării problemelor de mediu la ni-

vel regional.
Acelaşi art. 174, este cel care trasând obiectivele politicii de mediu , conţine şi scopul acestei poli-

tici (asigurarea unui înalt nivel de protecţie a mediului ţinând cont de diversitatea situaţiilor existente 
în diferite regiuni ale Uniunii.) În completarea acestuia, art. 175 identifi că procedurile legislative 
corespunzătoare atingerii acestui scop şi stabileşte modul de luare a deciziilor în domeniul politicii de 
mediu, iar art. 176 permite statelor - membre (SM) să adopte unele standarde mai stricte. 

Art. 95 are în vedere armonizarea legislaţiei referitoare la sănătate, protecţia mediului şi protecţia 
consumatorului în statele-membre (o clauză de derogare permite acestora să adauge prevederi legis-
lative naţionale în scopul unei mai bune protejări a mediului).

Art. 6 promovează dezvoltarea durabilă ca politică orizontală a Uniunii Europene şi subliniază 
astfel nevoia de a integra cerinţele de protecţie a mediului în defi nirea şi implementarea politicilor 
europene sectoriale. 

Acestor articole li se adaugă peste 200 de directive, regulamente şi decizii adoptate, care constitu-
ie legislaţia orizontală şi legislaţia sectorială în domeniul protecţiei mediului.

Politici de mediu dezvoltate la nivel naţional 
Starea mediului înconjurător este unul dintre indicatorii principali, care defi neşte calitatea de trai 

a cetăţenilor unui stat. Evenimentele, care au avut loc în a doua jumătate a secolului douăzeci au dus 
la schimbări drastice şi ireversibile ale mediului. Recentele schimbări politice din Republica Moldova 
au determinat şi accelerarea implementării politicilor comunitare de mediu în cadrul juridico-norma-
tiv intern. Observăm, în acest sens, intensifi carea cooperării la nivel instituţional dintre autoritatea 
naţională de profi l şi structurile europene implicate în implementarea politicilor de mediu. 

Un exemplu relevant, în acest sens, îl constituie participarea reprezentanţilor Ministerului Me-
diului al Republicii Moldova la cea de-a 8-a şedinţă a Sub-comitetului de Cooperare RM–UE nr.4 
„Energie, Mediu, Transporturi şi Telecomunicaţii, Ştiinţă şi Tehnologii, Sănătate publică, Cultură şi 
Educaţie”, care a avut loc în or.Bruxelles (Belgia) în perioada 3-4 iunie 2010. 
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 Scopul principal al şedinţei a fost discutarea şi examinarea realizărilor şi perspectivelor de dez-
voltare a relaţiilor dintre Republica Moldova şi Uniunea Europeană în domeniul protecţiei mediului. 
Printre cele mai importante probleme puse în discuţie menţionăm: 

– situaţia actuală a negocierilor Acordului de asociere a Republicii Moldova în sectoarele relevante;
– implementarea Convenţiei Aarhus în Republica Moldova;
– susţinerea societăţii civile şi a autorităţilor locale, inclusiv REC Moldova (Centrul Regional 

de Mediu);
– implementarea obiectivelor Planului de acţiune UE–RM în: gestionarea deşeurilor, calitatea 

aerului, protecţia naturii, poluarea industrială, protecţia civilă.
– cea de a 2-a Comunicare Naţională privind schimbările climatice;
– studiu privind vulnerabilitatea şi adaptarea la schimbările climatice;
– pregătirea şi aprobarea proiectelor CDM (Clean Development Mechanism);
– cooperarea regională şi internaţională în domeniul protecţiei mediului.
Un alt indicator clar al schimbărilor survenite îl reprezintă demararea negocierilor în vederea în-

cheierii Acordului de asociere Republica Moldova–Uniunea Europeană, cea de a treia etapă a cărora 
s-a derulat în perioada 7-8 iunie la Chişinău. 

Judecând după practica statelor care au semnat acorduri similare cu Uniunea Europeană anterior 
obţinerii statutului de stat-membru, Acordul de Asociere ar urma să cuprindă o secţiune aparte ce 
reglementează problemele de mediu şi securitate ecologică. Cu titlu de comparaţie, cităm Acordul 
European instituind o asociere dintre Romania, pe de o parte, Comunitatea Europeană şi statele-mem-
bre ale acestora, pe de altă parte. Art.81, intitulat Mediul înconjurător, stipulează ,  printre altele, că 
„Părţile vor dezvolta şi întări cooperarea în domeniul mediului înconjurător şi al sănătăţii oamenilor, 
pe care ele o consideră a fi  o prioritate” şi că „Cooperarea va avea drept scop combaterea deteriorării 
mediului înconjurător şi în special: controlul efectiv al nivelurilor de poluare; sistemul de informaţii 
privind starea mediului înconjurător; combaterea locală, regională şi transfrontală a poluării aerului 
şi a apei; restaurarea ecologică; producţia şi utilizarea de energie în mod durabil, şi efectiv din punc-
tul de vedere al mediului înconjurător; securitatea uzinelor industriale; clasifi carea şi manipularea în 
condiţii de siguranţă a produselor chimice; impactul ecologic al agriculturii, eroziunii solului şi al 
poluării chimice; protejarea pădurilor; conservarea biodiversităţii; planifi carea utilizării pământului, 
inclusiv planifi carea urbană şi în construcţii; utilizarea instrumentelor economice şi fi scale; schim-
barea climatului global; instruirea şi atenţionarea în privinţa problemelor mediului”. La acest nivel, 
cooperarea se desfăşoară prin intermediul schimbului de informaţii şi de experţi, inclusiv informaţii 
şi experţi în domeniul transferului de tehnologii curate şi al utilizării sigure şi sănătoase, din punctul 
de vedere al mediului, al biotehnologiilor; programe de pregătire profesională; activităţi comune de 
cercetare; armonizarea legilor (standarde comunitare); cooperarea la nivel regional (inclusiv coope-
rarea în cadrul Agenţiei Europene a Mediului) şi la nivel internaţional.   

O noutate în materia politicilor de mediu a Republicii Moldova o constituie punerea în discuţie şi 
dezbaterea strategiei europene „Europa 2020”. 

Această nouă strategie a fost prezentată în martie 2010 de către Consiliul European, documentul 
referindu-se în special  la politici pentru ocuparea forţei de muncă şi creşterea economică a Uniu-
nii Europene. Consiliul a convenit asupra elementelor principale ale acestei noi strategii, care va fi  
adoptată în luna iunie 2010. Toate politicile comune, inclusiv politica agricolă comună şi politica de 
coeziune, vor trebui să sprijine strategia.

 Europa 2020 propune trei priorităţi care se susţin reciproc:
– creştere inteligentă: dezvoltarea unei economii bazate pe cunoaştere şi inovare;
– creştere durabilă: promovarea unei economii mai efi ciente din punctul de vedere al utilizării 

resurselor, mai ecologice şi mai competitive;
– creştere favorabilă incluziunii: promovarea unei economii cu o rată ridicată a ocupării forţei 

de muncă, care să asigure coeziunea socială şi teritorială.
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Comisia Europeană a prezentat şapte iniţiative emblematice pentru a stimula realizarea de progre-
se în cadrul fi ecărei teme prioritare a Strategiei, inclusiv iniţiativa „O Europă efi cientă din punctul de 
vedere al utilizării resurselor”, pentru a permite decuplarea creşterii economice de utilizarea resurse-
lor  pentru: a sprijini trecerea la o economie cu emisii scăzute de carbon, pentru a creşte utilizarea sur-
selor regenerabile de energie; a moderniza sectorul transporturilor şi a promova efi cienţa energetică.

În cadrul dezbaterilor la nivel naţional vizavi de strategia menţionată, au fost prezentate şi discuta-
te  particularităţile dezvoltării ecologic-orientate, care să contribuie la lansarea unor acţiuni şi proiec-
te practice în domeniu, promovate de Ministerul Mediului în colaborare cu partenerii de dezvoltare.

În timpul discuţiei, au fost evidenţiate priorităţile de dezvoltare şi trasate căi noi pentru con-
lucrarea mai efi cientă a tuturor părţilor implicate în realizarea practică a principiilor dezvoltării 
„verzi” a Republicii Moldova. Astfel, grupul de lucru a emis o serie de recomandări, dintre care 
menţionăm, în special:

 Cadrul legislativ nou va stimula şi încuraja implementarea principiului dat (în particular meca-
nismele de implementare a Legii protecţiei mediului).

 Va fi  necesar lucrul analitic pentru stabilirea priorităţilor sectoriale în domeniul dezvoltării verzi 
şi măsurilor de sporire a utilizării efi ciente a resurselor.

 Guvernul va trebui să estimeze şi să realizeze măsuri pentru majorarea efectelor pozitive din 
promovarea principiului dat pentru păturile vulnerabile.

 Integrarea politicilor de mediu în dezvoltarea social-economică va necesita o atenţie permanen-
tă, astfel un grup de lucru va fi  creat, inclusiv pentru promovarea Evaluării Strategice de Mediu, care 
va trebui să fi e aplicată sistematic.

 Fondurile ecologice, în mod prioritar, vor fi nanţa proiecte care să susţină conceptul dezvoltării 
verzi şi să adopte criterii relevante pentru aprobarea proiectelor date, astfel fi ind drept un exemplu de 
promovare a proiectelor în domeniul dezvoltării ecologic-orientate.

 Întreprinderile mici şi mijlocii trebuie instruite în elaborarea Planurilor de Management de Me-
diu, care vor servi drept bază pentru acţiunile vizate la întreprinderi şi vor fi  incluse în pachetul de 
documente în cazul solicitării unui credit de la băncile comerciale naţionale sau internaţionale.

 Vor fi  examinate posibilităţile pentru acordarea înlesnirilor fi scale sau scutirii de plată pentru 
poluare în cazul reciclării deşeurilor, economisirii energiei şi resurselor etc., iar plata pentru poluare 
în sectoarele sau întreprinderile prioritare poate fi  convertită pentru acţiuni de mediu.

 Asociaţiile obşteşti de mediu sunt invitate să joace un rol de supraveghetori ai procesului şi să 
contribuie pe toate căile la promovarea principiilor dezvoltării verzi prin programe şi proiecte concrete.

 Instruiri, schimb de informaţii cu UE şi cu alte ţări vor fi  bine - venite şi vor servi ca bază pentru 
proiecte de dezvoltare verde. Ministerul Mediului şi Camera de Comerţ şi Industrie pot juca un rol 
important în acest proces. Un acord de colaborare va fi  elaborat şi semnat între Ministerul Mediului şi 
Camera de Comerţ pentru a promova managementul de mediu şi dezvoltarea verde.

 Suportul de la partenerii de dezvoltare va fi  foarte bine-venit să susţină analize, întărirea ca-
pacităţilor şi alocarea surselor pentru proiecte de dezvoltare verde. Experienţa OCED, PNUD, WB, 
UNIDO, BERD în domeniu va fi  utilizată şi pe larg promovată.

 Va fi  creat un Grup de lucru privind Dezvoltarea verde în cadrul Ministerul Mediului, cu in-
cluderea tuturor benefi ciarilor interesaţi. Grupul de lucru va elabora un plan de măsuri pentru im-
plementarea practică a recomandărilor mesei rotunde şi promovării principiilor dezvoltării verzi în 
Republica Moldova atât la nivel naţional, cât şi local.

Un alt moment ce va contribui la ajustarea cadrului normativ în materie de mediu la standardele 
Uniunii Europene este punerea în discuţiea proiectului Planului Naţional de Implementare a Conven-
ţiei de la Aarhus, contribuţia acestui document şi a măsurilor propuse la promovarea politicilor de 
mediu, la asigurarea transparenţei decizionale în domeniul mediului, cu asigurarea accesului la infor-
maţia asupra mediului, participarea publicului în adoptarea deciziilor şi accesul la justiţie pe proble-
me de mediu. Este de menţionat, în acest sens, că Republica Moldova va fi  ţara- gazdă a Conferinţei 
Părţilor la Convenţia de la Aarhus, planifi cată pentru a fi  desfăşurată în 2011. 
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În acelaşi context, ţinem să menţionăm faptul că Ministerul Mediului a iniţiat elaborarea proiec-
tului Legii privind evaluarea impactului asupra mediului (EIM). Procedura de evaluare a impactului 
asupra mediului constituie unul dintre instrumentele de bază ale politicilor comunitare de mediu. La 
nivel internaţional, evaluarea impactului asupra mediului se desfăşoară în baza Convenţiei cu privi-
re la evaluarea impactului asupra mediului în context transfrontalier (Convenţia Espoo). Republica 
Moldova este parte la această Convenţie din anul 1993 (Hotărârea Parlamentului nr. 1546- XII din 
23.06.1993).

Evaluarea impactului asupra mediului este o cerinţă obligatorie în procesul de planifi care şi eva-
luare a proiectelor de infrastructură fi nanţate din surse fi nanciare externe.

Odată cu semnarea Memorandumului Comunităţii Energetice şi conform prevederilor Legii 
nr.117 din 23.12.2009 pentru aderarea Republicii Moldova la Tratatul de constituire a Comunităţii 
Energetice până la sfârşitul anului 2010, Republica Moldova trebuie să armonizeze legislaţia naţiona-
lă la prevederile Directivei 97/11/CE din 3 martie 1997 de modifi care a Directivei 85/337/CEE  din 
27 iunie 1985 privind evaluarea efectelor  anumitor proiecte publice şi private asupra mediului.

Astfel, organele abilitate continuă dezvoltarea programelor şi planurilor specifi ce sectoriale în ma-
terie de mediu şi securitate ecologică (privind resursele acvatice, deşeurile, aerul, poluarea industrială) 
urmărind integrarea treptată a politicilor comunitare relevante în cadrul sistemului normativ intern. 

Întru executarea rezoluţiilor nr. 1/1 şi 1/4, adoptate de Conferinţa Internaţională cu privire la Ma-
nagementul substanţelor chimice (4-6 februarie 2006, Dubai, Emiratele Arabe Unite), Deciziei nr.SS.
IX/1 cu privire la Conceptul Strategic în Domeniul Managementului Internaţional al substanţelor 
chimice (SAICM), adoptată de Consiliul Guvernamental al Programului Naţiunilor Unite pentru Me-
diu (UNEP) la a 9-a sesiune specială (9 februarie 2006, Dubai, Emiratele Arabe Unite), pe parcursul 
primului trimestru 2007 a fost elaborată propunerea de proiect „Parteneriatul Moldova/UNEP privind 
crearea potenţialului pentru perfecţionarea managementului ecologic inofensiv al substanţelor chimi-
ce în Republica Moldova şi Implementarea SAICM”. Această propunere de proiect a fost  expediată 
la adresa Secretariatului SAICM spre examinare şi aprobare de către Comitetul Executiv al Fondului 
de Trust din cadrul SAICM. Proiectul menţionat este aprobat la şedinţa Comitetul Executiv, care 
a avut loc la  Geneva în perioada 29-30 mai 2007. Prin realizarea acestui proiect, vor fi  elaborate 
Profi lul Naţional al Managementului substanţelor chimice, Programul Naţional al Managementului 
integrat al substanţelor chimice cu Planul de Acţiuni respectiv al implementării SAICM. 

În conformitate cu Decizia Consiliului Suprem de Securitate nr.05/1-03-14 din 14 martie 2006, 
Ministerul Ecologiei a elaborat proiectul Programului Naţional de Asigurare a Securităţii Ecologi-
ce pentru anii 2007-2015. Adoptarea acestui Program Naţional a fost condiţionată de necesitatea 
prevenirii şi reducerii degradării resurselor naturale şi efi cientizarea utilizării acestora; menţinerii 
calităţii mediului ca factor ce asigură păstrarea sănătăţii şi calităţii vieţii;  creării unui sistem efi cient 
de monitorizare, prevenire şi compensare a pagubelor cauzate de calamităţile naturale şi accidente-
le tehnogene; ajustării legislaţiei naţionale din domeniul protecţiei mediului şi utilizării durabile a 
resurselor naturale cu cerinţele directivelor Uniunii Europene, precum şi perfectării bazei legale de 
reglementare a asigurării securităţii ecologice.

Considerăm că un element esenţial al politicii apropierii de Uniunea Europeană este intensifi carea 
colaborării în domeniul protecţiei mediului, atât cu instituţii de profi l din spaţiul comunitar, cât şi cu 
organe ce activează la nivel internaţional. 

Republica Moldova colaborează activ în domeniul protecţiei mediului şi utilizării durabile a re-
surselor naturale în cadrul organizaţiilor internaţionale, procesului „Un Mediu pentru Europa” şi 
„Sănătatea în relaţie cu Mediul”, convenţiilor internaţionale, acordurilor şi iniţiativelor. Guvernul a 
semnat acorduri în domeniul protecţiei mediului cu guvernele României şi Ucrainei, iar cu Guvernul 
Regatului Danemarcii – un memorandum de colaborare. Ministerul Ecologiei, de asemenea, a semnat 
un şir de acorduri de colaborare în acest domeniu cu ministerele de specialitate din Republica Polonă, 
Republica Italiană şi Republica Letonia. 
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În 2002, Republica Moldova a aderat la Pactul de Stabilitate pentru ţările de Sud-Est ale Euro-
pei. RM, de asemenea, este membru al Organizaţiei pentru Democraţie şi Dezvoltare Economică – 
GUAM (Georgia, Ucraina, Azerbaidjan, Republica Moldova), al cărei scop este menţinerea păcii şi 
stabilităţii, dezvoltarea colaborării în problemele reglementării confl ictelor etc. 

La nivel regional, colaborarea în domeniul protecţiei mediului se bazează pe încheierea acorduri-
lor bilaterale şi trilaterale cu România şi Ucraina. Aceste acorduri prevăd crearea grupurilor de lucru 
comune, în scopul coordonării activităţilor în domeniul protecţiei resurselor piscicole şi reglementării 
pescuitului în fl uviile Nistru şi Prut, protecţiei şi utilizării durabile a apelor transfrontaliere şi colaboră-
rii în zonele ariilor naturale protejate, situate în Delta Dunării şi Prutul de Jos. Dezvoltarea colaborării 
regionale în cadrul Iniţiativei „Mediul şi Securitatea”, precum şi Iniţiativei Europene a Apelor care va 
fi  direcţionată spre introducerea gestionării complexe a resurselor acvatice pe bazine, perfecţionarea 
monitoringului transfrontalier, sistemului de informare, elaborarea şi implementarea standardelor eco-
logice unice. Începând cu anul 2006, Republica Moldova a preluat preşedinţia în cadrul Comisiei In-
ternaţionale pentru Protecţia fl uviului Dunărea (ICPDR), fapt ce va contribui la intensifi carea relaţiilor 
de colaborare cu ţările din Bazinul Dunărean, precum şi atragerea investiţiilor străine în soluţionarea 
problemelor ecologice şi ameliorarea stării resurselor acvatice, biodiversităţii etc.

Participarea activă în Grupul de lucru Dunărea–Marea Neagră privind implementarea concepţiei 
transfrontaliere de management al apelor; asigurarea participării active la compartimentul Europa de 
Est, Caucazul şi Asia Centrală din cadrul Iniţiativei Apei a UE.

În scopul implementării în RM a  Iniţiativei Uniunii Europene privind Apa, în anul 2006 a înce-
put promovarea Dialogului politic naţional, ca un component al Iniţiativei apei  pentru ţările Euro-
pei de Est; Caucazului şi Asiei Centrale. În acest proces, Republica Moldova şi-a exprimat dorinţa 
de a participa, folosind mecanismul Dialogului în scopul soluţionării, problemelor stringente din 
domeniul resurselor acvatice şi în special a problemelor ce ţin de  Managementul integrat al apelor 
(MIA). De asemenea, în cadrul Dialogului respectiv se preconizează desfăşurarea următoarelor 
activităţi: racordarea  legislaţiei naţionale la Directiva - cadru pentru Apă (Legea privind apa), a 
Strategiei privind resursele acvatice, precum şi stabilirea obiectivelor ce ţin de Protocolul privind 
Apa şi Sănătatea. 

Pe parcursul anilor 2006-2007, în cadrul proiectului OSCE şi UNECE „Îmbunătăţirea cooperă-
rii transfrontaliere şi a gestionării durabile pe râul Nistru”, au fost elaborate proiectul Acordului de 
colaborare în domeniul protecţiei şi utilizării durabile în bazinul fl uviului Nistru. Scopul principal al 
acestui proiect a fost de a elabora şi coordona Planul de Acţiuni în vederea îmbunătăţirii cooperării 
transfrontaliere şi a gestionării durabile pe fl uviul Nistru de către autorităţile publice centrale compe-
tente ale Republicii Moldova şi Ucrainei. În cadrul acestui proiect, a fost  instituit un grup de lucru, 
care a avut sarcina de a revizui Acordul dintre Guvernul Republicii Moldova şi al Ucrainei privind 
utilizarea şi protecţia în comun a apelor transfrontaliere (semnat în 1994) în conformitate cu tratatele 
internaţionale, cu Directiva-cadru UE în domeniul apelor (2000/60/EC). Actualmente, documentul  
respectiv se afl ă în etapa de coordonare la nivel naţional şi internaţional.   

Un alt document important care reiterează necesitatea ajustării cadrului legislativ intern referi-
tor la mediul ambiant cu standardele în materie ale UE este Programul de activitate al Guvernului 
Republicii Moldova „Integrarea Europeană: libertate, democraţie, bunăstare” 2009-2013. Acest act 
stabileşte, cu titlu de obiective de guvernare, următoarele priorităţi:

1) asigurarea unui cadru adecvat pentru protecţia mediului şi utilizarea durabilă a resurse-
lor naturale;

2) reducerea impactului negativ al activităţii economice asupra mediului, resurselor natu-
rale şi sănătăţii populaţiei;

3) sporirea gradului de protecţie împotriva calamităţilor naturale;
4) creşterea nivelului de cultură ecologică a cetăţenilor.
Rezultatul logic şi urmărit al eforturilor de integrare europeană, întreprinse de Republica Moldo-

va, ar fi  semnarea unui acord de adereare RM–UE, ce ar urma să conţină şi lista normelor care trebuie 
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incorporate în cadrul juridic intern, precum şi datele de referinţă până când acestea urmează să fi e 
transpuse. Facem referinţă, în acest sens, la Tratatul de aderare al României la comunităţile europene, 
care cuprinde în anexe, domeniile sectoriale ce necesită reglementare, precum şi detalii privind ordi-
nea şi procedura de transpunere a acestora. Cele patru domenii de referinţă vizează: 

a. Calitatea aerului – 31994 L 0063: Directiva 94/63/CE a Parlamentului European şi a Consi-
liului din 20 decembrie 1994 privind controlul emisiilor de compuşi organici volatili (COV) rezul-
taţi din depozitarea carburanţilor şi din distribuţia acestora de la terminale la staţiile de distribuţie a 
carburanţilor (JO L 365, 31.12.1994, p.24), modifi cată prin: – 32003 R 1882: Regulamentul (CE) 
nr.1882/2003 al Parlamentului European şi al Consiliului din 29.9.2003 (JO L 284, 31.10.2003, p.1).

b. Managementul deşeurilor – 31993 R 0259: Regulamentul (CEE) nr. 259/93 al Consiliului 
din 1 februarie 1993 privind supravegherea şi controlul transporturilor de deşeuri în interiorul, înspre 
şi dinspre Comunitatea Europeană (JO L 30, 6.2.1993, p. I1), modifi cat ultima dată prin: – 32001 R 
2557: Regulamentul (CE) nr. 2557/2001 al Comisiei din 28.12.2001 (JO L 349, 31.12.2001, p.1).

Practica ţărilor dezvoltate în domeniul gestionării deşeurilor este axată pe implementarea cerin-
ţelor directivelor UE. Cerinţele directivelor UE prevăd asigurarea unui nivel ridicat de protecţie a 
mediului de la depozitarea deşeurilor, inclusiv diminuarea volumului de formare a deşeurilor în urma 
proceselor de producere. În acest context, politica naţională de gestionare a deşeurilor trebuie să fi e 
direcţionată spre diminuarea riscurilor de pe urma depozitării deşeurilor, inclusiv a reducerii esenţiale 
a numărului gunoiştilor existente, construite fără măsuri de protecţie a mediului şi înlocuirea lor cu 
depozite mari, centralizate de deşeuri care să corespundă cerinţelor directivelor UE. Conform inves-
tigaţiilor efectuate de către experţii străini în cadrul proiectului TALES, pentru Republica Moldova 
sunt necesare aproximativ 10-12 gunoişti mari în locul celor 1.850 existente. În republică se fac abia 
primii paşi spre reformarea sistemului existent de gestionare a deşeurilor – depozitarea controlată, 
implementarea colectării separate a deşeurilor, salubrizarea teritoriilor etc. 

c. Calitatea apei – 31983 L 0513: Directiva 83/513/CEE a Consiliului din 26 septembrie 1983 
privind valorile-limită şi obiectivele de calitate pentru evacuările de cadmiu (JO L 291, 24.10.1983, 
p. 1), modifi cată prin: – 31991 L 0692: Directiva 91/692/CEE a Consiliului din 23.12.1991 (JO L 
377, 31.12.1991, p.48); 31984 L 0156: Directiva 84/156/CEE a Consiliului din 8 martie 1984 privind 
valorile-limită şi obiectivele de calitate pentru evacuările de mercur din alte sectoare decât cel al elec-
trolizei cloralcanilor (JO L 74, 17.3.1984, p. 49), modifi cat prin: – 31991 L 0692: Directiva 91/692/
CEE a Consiliului din 23.12.1991 (JO L 377, 31.12.1991, p.48).

d. Poluarea industrială şi managementul riscului – 31996 L 0061: Directiva 96/61/CE a 
Consiliului din 24 septembrie 1996 privind prevenirea şi controlul integrat al poluării (JO L 257, 
10.10.1996, p. 26), modifi cată ultima dată prin: – 32003 R 1882: Regulamentul (CE) Parlamentului 
European şi al Consiliului nr.1882/2003 din 29.9.2003 (JO L 284, 31.10.2003, p.1).

Printre iniţiativele ce au fost întreprinse de Ministerul Ecologiei în vederea dezvoltării calitative 
a cadrului juridic intern în materie de mediu, menţionăm Proiectul Programului naţional privind con-
stituirea reţelei ecologice naţionale care a fost elaborat în temeiul art. 5 lit. a) şi art.21 alin. (2) din 
Legea nr.94-XVI din 5 aprilie 2007 cu privire la reţeaua ecologică (Monitorul Ofi cial al Republicii 
Moldova, 2007, nr. 90-93, art. 395 ). 

Obiectul principal al Programului este constituirea reţelei ecologice naţionale, care are ca scop 
conservarea diversităţii biologice şi genetice a tuturor speciilor de animale şi plante din ecosistemele 
şi complexele naturale, de a crea căi de migrare şi răspândire a speciilor de animale şi plante.

În conformitate cu Legea cu privire la reţeaua ecologică, Programul prevede o colaborare inter-
sectorială în acest domeniu, conform prevederilor stabilite în acorduri şi instrumente internaţionale; 
Convenţia privind conservarea vieţii sălbatice şi a habitatelor naturale din Europa (Berna, 1979); 
Convenţia privind diversitatea biologică (Rio de Janeiro, 1992); Convenţia asupra zonelor umede de 
importanţă internaţională în special ca habitat al păsărilor acvatice (Ramsar, 1972); Convenţia asupra 
conservării speciilor migratoare de animale sălbatice (Bonn, 1979), Strategia Pan-Europeană privind 
diversitatea biologică şi peisagistică (Sofi a, 1995).
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Este necesar de accentuat că, pe lângă aspectele internaţionale ale Reţelei Ecologice Pan-Europe-
ne (PEEN), crearea Reţelei ecologice naţionale (REN) a Moldovei  va avea:

– importanţă vitală pentru componentele suprafragmentate ale biodiversităţii la scară naţională;
– infl uenţă pentru dezvoltarea durabilă a sectorului agricol;
– semnifi caţie importantă în combaterea deşertifi cării, în special pe fundalul schimbărilor clima-

tice prognosticate pentru Moldova.
De asemenea, Ministerul Mediului a aprobat pozitiv Proiectul Hotărârii de Guvern cu privire la 

starea actuală a gospodăririi apelor, hidroamelioraţiei, a situaţiei în domeniul aprovizionării cu apă şi 
canalizării localităţilor Republicii Moldova.

Aprobarea acestui proiect al Hotărârii Guvernului va servi un imbold pentru completarea cadrului 
legal şi celui normativ cu actele necesare pentru redresarea situaţiei în domeniul serviciilor publice de 
alimentare cu apă şi de canalizare, de dezvoltare şi renovare a sistemelor de irigare în scopul prestării 
unor servicii calitative şi durabile.

Planul de activitate propus spre aprobare reprezintă o totalizare inedită a activităţilor pentru atin-
gerea Obiectivului de Dezvoltare a Mileniului nr.7, precum şi prevede realizarea obiectivelor trasate 
în Strategia naţională de dezvoltare pe anii 2008-2011, Legea nr.295-XVI din  21.12.2007.

Realizarea planului de activitate propus va contribui la atingerea obiectivelor Acordului de fi nan-
ţare nr.CRIS ENT/2009/020-520 din 07.08.2009 cu privire la Programul de Susţinere a Politicilor 
de Sector în domeniul apelor, încheiat între Comisia Comunităţilor Europene şi Guvernul Republicii 
Moldova. În baza acestui acord, Guvernul Republicii Moldova are angajamentul de a conecta în spa-
ţiul rural mai mult de 55.000 de persoane la sisteme de aprovizionare cu apă şi 25.000 de persoane la 
sisteme de canalizare.

 Aprobarea acestui proiect al Hotărârii de Guvern va servi ca dovadă a capacităţii executivului 
de a asigura evaluarea promptă şi minuţioasă a întregii ramuri de management al apelor, precum şi 
capacitatea de a identifi ca soluţii pragmatice în dezvoltarea acestei ramuri. 

Concluzii, recomandări 
Ca stat ce tinde spre integrarea europeană, Republica Moldova trebuie să se alinieze eforturilor 

depuse de UE pe plan internaţional în domeniul protecţiei mediului şi asigurării securităţii ecologice 
şi va trebui să adopte la nivel naţional politici şi programe de implementare a normelor şi strategiilor 
comunitare în materie de mediu. Este importantă analiza posibilităţii îndeplinirii unor obiective pe 
termen lung, care vor fi  la baza elaborării viitoarelor strategii şi planuri de acţiune pentru schimbări 
pe termen lung pentru Republica Moldova. Astfel de strategii nu pot fi  realizate fără o analiză a po-
liticilor existente şi în alte sectoare ale economiei din ţara noastră, îndeosebi în sectoarele industriei, 
energiei şi transporturilor. 

De asemenea, deciziile actorilor instituţionali, implicaţi în politica de protecţie a mediului, au un 
rol decisiv în asigurarea implementării adecvate şi corecte a cadrului juridic comunitar în legislaţia 
internă a Republicii Moldova. 

Am făcut referinţă la o serie de documente-cadru şi strategii adoptate la nivel naţional care regle-
mentează problematica mediului din perspectiva dreptului comunitar, documente care ne permit să 
concluzionăm că printre acţiunile prioritare urmând a fi  implementate regăsim:

– defi nitivarea cadrului juridic de mediu existent, în conformitate cu cerinţele, directivele şi stan-
dardele Uniunii Europene;

– promovarea în mediul de business a responsabilităţii corporative în domeniul calităţii şi protec-
ţiei mediului natural;

– consolidarea potenţialului instituţional în domeniul protecţiei mediului şi utilizării durabile a 
resurselor naturale, ajustarea politicii managementului deşeurilor la standardele europene;

– îmbunătăţirea măsurilor de prevenire a poluării mediului înconjurător prin ridicarea nivelului 
de conştientizare a populaţiei şi incorporarea cerinţelor de protecţie a mediului în politicile sectoriale 
ale economiei naţionale şi politicii teritoriale;

– extinderea şi protecţia ariilor naturale protejate de stat în baza experienţei europene de gestio-
nare efi cientă a resurselor naturale;
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– realizarea programului naţional de măsuri tehnice, de evaluare şi fi nanţare a costurilor reducerii 
emisiilor de gaze cu efect de seră, în concordanţă cu prevederile Convenţiei-cadru pentru Schimbări 
Climatice (1992) şi ale Protocolului de la Kyoto (1997);

– Modernizarea şi efi cientizarea sistemului naţional de monitorizare a stării şi evoluţiei condiţii-
lor hidrometeorologice şi a calităţii mediului;

– implementarea sistemului de circulaţie a certifi catelor verzi pentru diminuarea poluării mediu-
lui şi încurajarea producerii energiei regenerabile;

– stabilirea procedurilor privind accesul la informaţia de mediu şi participarea publicului la adop-
tarea deciziilor de mediu, inclusiv implementarea Convenţiei de la Aarhus în special prin elaborarea 
structurilor şi procedurilor de asigurare a unui nivel acceptabil de oferire a serviciilor publicului larg;

– modernizarea şi optimizarea Sistemului Naţional de monitorizare, predicţie şi prevenire a efec-
telor dezastrelor naturale prin măsuri de asistenţă tehnică şi transfer de tehnologii;

–  extinderea cooperării internaţionale în domeniul mediului în scopul facilitării transferului de 
tehnologii şi preluării produselor inovaţionale;

– stimularea cercetării aplicative în domeniul tehnologiilor şi promovarea unor campanii naţiona-
le de educare şi sensibilizare pentru ecologie şi dezvoltare durabilă;

– fortifi carea capacităţilor structurilor administrative şi procedurilor de asigurare a planifi cării 
strategice în domeniul protecţiei mediului, inclusiv strategiile de fi nanţare şi coordonare a activităţilor 
între instituţiile de resort;  

– izvoarele dreptului internaţional al mediului sunt: convenţiile internaţionale, cutuma interna-
ţională, principiile generale recunoscute de naţiunile civilizate, deciziile juridice internaţionale şi 
doctrina internaţională. În ultimii ani ca izvoare ale dreptului internaţional sunt utilizate rezoluţiile 
obligatorii şi neobligatorii ale organizaţilor internaţionale, cum ar fi : Programul Naţiunilor Unite pen-
tru Mediu, Organizaţia Mondială a Sănătăţii;

– în domeniul dreptului naţional şi internaţional al mediului deosebit de importante sunt activi-
tăţile cu caracter juridic ce ţin de cooperarea internaţională. Aceste activităţi începînd cu Convenţia 
de la Paris (1902) au cuprins cele mai principale elemente ale mediului, care constituie baza Capita-
lului Natural ca Fundament al dezvoltării durabile ale tuturor ţărilor lumii. Obiectele principale ale 
cooperării internaţionale şi regionale includ conservarea naturii, metode specifi ce de protecţie a lumii 
sălbatice, dreptul mării, diversitatea biologică, poluarea transfrontalieră, deşeurile toxice, explorarea 
atmosferei şi consumul,securitatea ecologică;

– răspîndirea juridică în cadrul dreptului naţional al mediului şi a securităţii ecologice actual-
mente se manifestă ca o zonă fi erbinte deoarece natura şi resursele ei sunt afectate grav, atît la nivel 
naţional, cît şi global. Pentru încălcarea dispoziţiilor legale categoriile de răspundere, în dependenţă 
de gravitatea consecinţelor, se grupează: discilinară, civilă, contravenţională şi penală;

– utilizarea din ce în ce mai vastă a energiei nucleare a creat probleme deosebit de difi cile privi-
tor la răspunderea internaţională pentru daunele nucleare şi transportul deşeurilor periculoase pentru 
mediu şi viaţa omului. În acest context sunt bine venite aderarea Republicii Moldova la un şir de 
convenţii internaţionale (Paris, 1960; Bruxel, 1963; Viena, 1988; Basel, 1989).

În vederea îndeplinirii prevederilor prioritare de dezvoltare a Relaţiilor dintre Republica Moldova 
şi Uniunea Europeană în domeniul reglementării juridice a Protecţiei Mediului şi Securităţii Ecolo-
gice ce ţin de ameliorarea mediului înconjurător atît la nivel naţional cît şi internaţional se propun 
următoarele măsuri:

– Perfectarea „Legii Republicii Moldova privind fondul Ariilor naturale protejate de stat” 
(Nr.1538-XII, 1998) prin: confi rmarea structurii ariilor cu diferit statut de protejare cu prevederile 
Uniunii Europene de Conservare a Naturii, evitarea contradicţiilor dintre diverse acte legislative, 
excluderea activităţilor ce ţin de păşunat, colectarea fînului, reconstrucţia şi securitatea ecologică etc.

– Armonizarea legislaţiei naţionale cu cea a Uniunii Europene privitor la securitatea ecologică, 
accesul la informaţie, medicamente, asigurarea sanitaro-epidemiologică a populaţiei etc.
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REZUMAT REZUMAT 

Uniunea Europeană (UE) este o structură politică, socială şi economică, dezvoltată în Europa 
(27 de state membre). Această construcţie este considerată un „sui generis”, o confederaţie. Acesta 
este una dintre cele mai dezvoltate organizaţii internaţionale, este o forţă economică şi politică, care 
nu poate fi  neglijată. Extinderea Uniunii reprezintă una din principalele politici promovate de UE, 
statele membre fi ind conştiente de importanţa acestui proces.

Cuvinte cheie: uniune, structură, promovare, proces, candidat, monitorizare, extindere, aderare, 
stabilitate, dialog politic, acord, legislaţie, negocieri, strategie.

SUMMARYSUMMARY

European Union (EU) is a political, social and economic, developed in Europe, which is com-
posed of 27 states. Construction is considered a “sui generis”, as a confederation. It is one of the 
leading organizations worldwide, is an economic and political force that can not be neglected. Enlar-
gement is one of the main policies promoted by the EU, member states are aware of the importance 
of this process.

Keywords: union, structure, promotion, process, candidate, monitoring, expanding membership, 
stability, political dialogue, agreement, law, negotiation, strategy.

Extinderea Uniunii Europene se referă la aderarea de noi state la această organizaţie europeană. 
Este un proces îndelungat, complex, care implică importante resurse materiale, fi nanciare. Pe parcur-
sul istoriei au avut loc mai multe valuri de aderări ale noilor state la UE, astfel încât numărul statelor 
–  membre ale Uniunii a evoluat de la 6 state fondatoare – la 27 de ţări europene în prezent.

Actualitatea temei. Extinderea Uniunii reprezintă una din principalele politici promovate de UE, 
statele – membre fi ind conştiente de importanţa acestui proces. Există un mecanism bine conturat, 
conform căruia se desfăşoară procesul de aderare a noilor state, fi ind stabilit un cadru legislativ şi in-
stituţional în acest domeniu. Totodată, sunt fi xate o serie de criterii pe care trebuie să le îndeplinească 
un stat care doreşte să devină membru al Uniunii Europene.

La etapa actuală, Uniunea Europeană se confruntă cu o profundă criză economico-fi nanciară, 
care a afectat grav viaţa economică, socială şi politică din cadrul Uniunii, având un impact şi asupra 
procesului de extindere a UE. Au loc dezbateri referitoare la oportunitatea continuării extinderii Uni-
unii pe timp de criză sau asupra necesităţii de îngheţare a acestui proces până la redresarea situaţiei 
economico-fi nanciare din cadrul UE.

Ofi cial există o serie de state candidate la aderare: Croaţia, Macedonia, Turcia. Se monitorizează 
atent progresele înregistrate de fi ecare stat candidat. Există opinii care susţin că următorul membru al 
UE va deveni Croaţia, care poate adera la Uniune în iulie 2012.

În cadrul acestui studiu, ne-am propus să analizăm esenţa procesului de extindere a Uniunii Eu-
ropene, principalele momente din istoria acestui proces complicat, precum şi perspectivele de viitor 
în acest domeniu. Vom analiza condiţiile înaintate faţă de candidaţii la aderare, precum şi succesele 
înregistrate în acest domeniu de către statele care candidează în prezent la aderare.

De asemenea, vom prezenta cadrul general actual în care se desfăşoară procesul de extindere a 
Uniunii Europene, pentru a evidenţia dacă este posibilă realizarea aderării de noi state, sau acest pro-
ces trebuie amânat până la crearea unor condiţii mai favorabile.
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Analiza perspectivelor în extinderea Uniunii Europene este o temă foarte actuală, din cauza situ-
aţiei economico-fi nanciare complicate din cadrul UE şi a instabilităţii generale care s-a instaurat în 
regiune.

În aceste condiţii, apar o serie de confruntări între cei care susţin ideea aderării noilor state la UE 
şi cei care privesc negativ o asemenea perspectivă, susţinând necesitatea amânării unor asemenea 
decizii până la reabilitarea economică a Europei.

Astfel apare o contradicţie între scopul major al Uniunii Europene, şi anume, cel de a reunifi ca 
Europa în condiţii paşnice, pentru a asigura echilibrul, stabilitatea în zonă şi problemele economico-
fi nanciare şi sociale cu care se confruntă comunitatea europeană.

Este necesar de a analiza anturajul general actual, în care se conturează o viitoare extindere a Uni-
unii Europene, pentru a evidenţia posibilitatea sau, eventual, imposibilitatea realizării aderării de noi 
state la UE în viitorul apropiat, datorată situaţiei economice, sociale şi politice instabile din Uniune.

Metodologia de cercetare. Ţări candidate la aderare.
Turcia este un candidat ofi cial la aderarea la Uniunea Europeană. Ambiţiile europene ale Turciei 

datează de la acordurile de la Ankara din 1963. 
În decembrie 2009, Consiliul European a declarat pentru prima oară că Turcia ar putea adera la 

Uniunea Europeană, cu condiţia să îndeplinească aceleaşi criterii (de la Copenhaga), ca şi celelalte 
ţări candidate.

În martie 2001, au loc două evenimente importante. În primul rând, încheierea parteneriatului 
de aderare între UE şi Turcia. În plus, Turcia emite un program propriu, la nivel naţional, în vederea 
implementării legilor UE, care cuprinde peste 500 de pagini.

Toate aceste măsuri sunt aplaudate la nivelul UE, fapt consemnat şi în raportul Comisiei din oc-
tombrie 2004, precum şi în decizia Consiliului European din decembrie 2004, de a începe negocierile 
de aderare cu Turcia la 3 octombrie 2005.

Totodată, cetăţenii statelor – membre ale Uniunii au o atitudine sceptică faţă de aderarea 
Turciei la UE.

Probleme speciale în cazul Turciei. Atitudinea sceptică a cetăţenilor UE din unele ţări faţă de 
aderarea Turciei este doar un indiciu cu privire la faptul că acest stat reprezintă un caz de care sunt 
legate o serie de probleme deosebit de difi cile.

 Cele mai importante puncte vor fi  enumerate şi explicate mai jos:
→ Numărul de locuitori
Scepticismul manifestat faţă de aderarea Turciei se bazează, în primul rând, pe faptul că aceasta 

va deveni ţara cu numărul cel mai mare de locuitori din UE. Turcia are, în momentul de faţă, 71 mil. 
de locuitori; acest număr va creşte însă, conform previziunilor, până în 2020, la 80-85 mil., depăşind 
astfel numărul celui mai mare stat, Germania, care în 2020 nu va mai avea decât 80 mil. de locuitori.

→ Poziţie geografi că – apartenenţa la Europa. Situaţia drepturilor omului
A doua problemă reprezintă poziţionarea geografi că a Turciei – face ea parte din Europa? La toate 

acestea, se adaugă şi deosebirile de ordin religios şi cultural. Mai, rămâne problema drepturilor omu-
lui din această ţară.

→ Problema Ciprului
Şi, în fi ne, faptul că Turcia nu a recunoscut nici până în momentul de faţă autonomia statală a 

Ciprului – care, între timp, a devenit stat – membru al UE.
Totuşi analiştii consideră că Turcia nu va adera mai devreme de 2015, datorită numărului mare 

de reforme economice şi sociale care trebuie întreprinse. De la acordarea statutului de ţară candida-
tă, Turcia a implementat reforme permanente în privinţa drepturilor omului – a abolit pedeapsa cu 
moartea, a oferit drepturi culturale minorităţii kurde şi a avansat în rezolvarea diferendului cipriot. 
Totuşi, datorită diferenţelor religioase şi culturale în relaţie cu Europa, Turcia se loveşte de o opoziţie 
puternică din partea guvernelor conservatoare şi religioase ale statelor –  membre, în special Franţa, 
Germania, Austria, Grecia, Cipru şi Slovenia.



131

Croaţia este un alt stat candidat la aderare. În aprilie 2004, Comisia şi-a făcut publică poziţia cu 
privire la depunerea candidaturii de către Croaţia, fapt apreciat ca fi ind, în general, pozitiv, dar amin-
tind şi domenii în care acest stat candidat mai are mult de lucrat, ca, de exemplu, în politica mediului 
şi la adoptarea acquis-ului UE. Prin urmare, Consiliul European a conferit Croaţiei în mod ofi cial, în 
iunie 2004, statutul de candidat.

Cu puţin timp înainte de Crăciunul anului 2004, Consiliul European a stabilit şi termenul de înce-
pere a negocierilor de aderare: 17 martie 2005, în schimbul promisiunii făcute de Croaţia că va coope-
ra întru totul cu Tribunalul Internaţional pentru Crime de Război pentru fosta Iugoslavie de la Haga.

Dar, în martie 2005, pentru că Croaţia nu s-a achitat, până în luna martie, de promisiunea făcută, 
UE a luat decizia de a nu începe negocierile cu această ţară. Totodată însă a fost stabilit, de către UE, 
un cadru pentru negocieri – semn încurajator pentru Zagreb – astfel încât negocierile de aderare să 
poată începe imediat ce este adusă dovada îndeplinirii condiţiilor de cooperare cu Haga.

Un alt semnal pozitiv pentru croaţi a fost şi intrarea în vigoare a Acordului de Stabilitate şi Asoci-
ere (ASA), la 1 februarie 2005. Acest acord constituie cadrul contractual în ceea ce priveşte relaţiile 
dintre UE şi Croaţia până la aderare şi acoperă domenii, precum dialogul politic, cooperarea regio-
nală, alinierea legislaţiei croate la Acquis-ul UE, precum şi cooperarea în nenumărate domenii ale 
politicii UE.

De abia la începutul lunii octombrie, după dezbateri intensive care au avut loc în statele –  membre 
UE, şi care au vizat şi controversa demarării negocierilor cu Turcia, s-a decis defi nitiv că şi Croaţia 
îndeplinea de pe acum toate criteriile în vederea începerii negocierilor. La fi nele lui octombrie 2005, 
a început mai apoi procesul verifi cării legislaţiei croate de către Comisie, acţiune prognozată a dura 
aproximativ un an. De abia după aceea vor fi  deschise cele 35 de capitole de negociere.

Iniţial, se preconiza că aderarea ar putea avea loc până în 2010, însă procesul de aderare a fost 
încetinit printre altele de necooperarea Croaţiei cu Tribunalul Penal Internaţional pentru fosta Iugos-
lavie (TPI).

Tratativele de aderare a Croaţiei la UE au fost defi nitivate în iunie 2011. Specialiştii estimează că 
Croaţia are toate şansele să devină membru al UE la mijlocul anului 2013.

Macedonia este un alt stat candidat la aderare în Uniunea Europeană. La 9 noiembrie 2005, Co-
misia Europeană a recomandat acordarea statutului de candidat Macedoniei, devenind astfel cea de a 
treia republică ex-iugoslavă care câştigă acest statut.

Alte ţări
Republica Moldova este un aspirant şi eligibil candidat la aderarea în Uniunea Europeană, în 

care aceste două structuri vecine au stabilit un acord de cooperare, menit să îmbunătăţească relaţiile 
dintre cele două structuri. Aceasta este, totodată, un membru al Acordului Central European al Co-
merţului Liber (un acord care pregăteşte statele – membre ale acordului pentru aderarea în UE) şi al 
Parteneriatului pentru pace (program lansat de NATO).

Serbia este un aspirant şi eligibil candidat la aderarea în Uniunea Europeană, dar va putea adera 
numai dacă va stabili relaţiile cu Kosovo.

Albania a fost un potenţial candidat la aderarea în Uniunea Europeană începând cu ianuarie 2003.
Ucraina este un potenţial aspirant şi eligibil candidat la aderarea în Uniunea Europeană.
Kosovo este un potenţial aspirant şi eligibil candidat la aderarea în Uniunea Europeană, dar va fi  

difi cil să adere la UE, deoarece state, cum ar fi  România, Serbia, Republica Moldova, Spania, Slova-
cia, Cipru şi altele, nu recunosc independenţa şi se vor opune.

Muntenegru –  şi acesta este un posibil candidat la aderare în Uniunea Europeană.
Bosnia şi Herţegovina – şi acest stat este un posibil candidat la aderare în UE. În prezent, Bos-

nia-Herţegovina a angajat un proces de negocieri cu Uniunea Europeană vizând, pe termen lung, 
integrarea sa în cadrul Uniunii.

Georgia este un potenţial candidat şi aspirant la aderare în UE.
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Armenia, Azerbaidjan ar putea fi  posibili candidaţi la aderare în UE.
Concluzii. Comitetul Regiunilor monitorizează progresele ţărilor candidate şi acordă asistenţă 

autorităţilor locale şi regionale în procesul de aderare prin intermediul mai multor grupuri de lucru şi 
organe:

 grupul de lucru privind Balcanii de Vest;
 grupul de lucru privind Croaţia;
 grupul de lucru privind relaţiile cu Turcia;
 comitetul consultativ comun cu fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei.
Comitetul Regiunilor urmăreşte cu atenţie progresele ţărilor candidate la aderarea la UE şi subli-

niază rolul autorităţilor locale şi regionale în procesul de aderare.
Reprezentanţii aleşi ai localităţilor şi regiunilor pledează împotriva închiderii porţilor Europei 

ţărilor care doresc să adere şi solicită mai multe reforme la faţa locului. Prin adoptarea a două avize 
privind strategia de extindere a Uniunii Europene, membrii Comitetului Regiunilor (CoR) al UE, 
întruniţi în sesiunea plenară la fi ecare două luni, la 17 şi 18 iunie 2011, au transmis ţărilor candidate 
şi celor care aspiră la aderarea la UE un mesaj ferm în favoarea descentralizării: întrucât autorităţile 
locale şi regionale transpun cea mai mare parte a legislaţiei comunitare, rolul acestora este esenţial în 
pregătirea unei ţări pentru aderarea la UE. Trebuie recunoscut rolul fundamental al actorilor subnaţi-
onali în procesul de aderare şi sporită capacitatea acestora în mod corespunzător.
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AbstractAbstract
Government interference in economic and social life through taxes and regulations – among 

others – has drastically increased during the 20th century. The present article presents recent argu-
ments for a private law society and shows ways how the market could effectively provide also the 
above mentioned services cheaper and more qualitatively.
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Intervenţia statului în viaţa economică şi socială, prin impozite şi reglementări - printre altele - a 
crescut drastic în cursul secolului al 20-lea. Articolul de faţă prezintă argumente recente pentru o 
societate de drept privat şi arată modul în care căile de piaţă ar putea oferi în mod efi cient, de ase-
menea, de serviciile menţionate mai sus mai ieftin şi mai calitativ.

Cuvinte cheie: şcoala austriacă de economie, libertatea economică, de privatizare

Description of the problem
Nowadays we are accustomed that dealing with almost all societal problems involves necessarily 

some degree of government interference: in education, transportation, security, environmental protec-
tion, social welfare, etc. This was not always so, especially in Europe. Many of services considered to 
of the State’s responsibility, were in the past quite effi ciently provided by private institutions (families, 
churches, communities, etc.). By the end of World War I European classical liberalism and with it free-
market capitalism started retreating signifi cantly. On the other hand, an era of totalitarianism began - not 
only in the Soviet Union, fascist Italy and National Socialist Germany. Basically all Western countries 
turned to greater state intervention in the economy and in social issues in general – exemplifi ed by Fran-
klin D. Roosevelts “New Deal”  – and  saw the emergence of the “war and welfare state” [1].

Analysis of recent research and publications
The present article presents arguments from recent books by economists like Robert Murphy, 

Walter Block and Hans Hermann Hoppe; all three representatives of the so-called Austrian school of 
economics. 

Unsettled component of a general issue 
Many so-called free-market advocates still defend the state as the “necessary evil” for providing 

public goods like security or environmental protection. The present article presents recent arguments 
for a society based on private property rights (private law society [2]) and shows ways how the mar-
ket could effectively provide the above mentioned services cheaper and more qualitatively. 

Objectives of the article
The present articles aims at familiarizing readers in Ukraine with ideas in favor of radical privati-

zation, since free markets and capitalism are hold in disregard by leading economist and the general 
public especially since the onset of the present global fi nancial crisis.

Basic research material
In their writings, Ludwig von Mises and Murray N. Rothbard (1926-1995), as well as many other 

authors in the classical liberal tradition, have demonstrated the negative effects of state intervention 
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in the economy [3]. Advocates of interventionism justify state coercion by pointing to so-called “market 
failures”, that is, certain situations in which markets alone are not able to provide the suffi cient quantity 
of necessary goods and services. Thus, government is obliged to provide “public goods” like education, 
healthcare, defense and jurisdiction, etc. In continuation, we will show how some typical public goods 
can be secured cheaper and more qualitatively by private initiative than by the Government. 

Beginning with environmental protection, we will present insights out of Walter Block’s (1941-) 
book, “Environment and the economy: a reconciliation” [5]. Its basic conclusion is that all environ-
mental problems (pollution, endangered species, deforestation, etc.) are best dealt with through strict 
enforcement of private property laws.

Until the middle of the 19th century, in Anglo Saxon countries, cases of air pollution were trea-
ted like violations of private property rights. A typical plaintiff would be a housewife whose white 
laundry had become dirty by the smoke of a nearby factory. Or a farmer whose hay went afi re from 
the sparks of a train. Jurisprudence almost always pleaded in favor of the property owner. Victims 
obtained an injunction, which stopped the activity of the respective factory or railroad. Later on, juris-
prudence shifted in favor of the factory owner. It is clear that this eliminated all incentives for factory 
owners to invest in clean technology. Those, who were ecologically conscious already at that time 
and who would install special fi lters would be outcompeted by those who would not do so because of 
higher production costs for the fi rst.

Many environmental problems are examples of the so-called “tragedy of the commons”. A nice 
illustration used by Walter Block is that of a birthday party. In situation a) all children get their own 
glass of juice plus a straw to drink. In situation b) all children drink from one big glass, using very 
long straws. It can be imagined what will happen in the second condition: all children will suck up 
the juice in few seconds. Why? In the fi rst situation, that which is not drunk remains preserved for 
later consumption. In the second situation, that which is not consumed now cannot be consumed later.  
This example explains why some animal species have become extinct and others not. “Privatized” 
animals (cows, pigs, cats, etc.) have grown in numbers; “public” animals (buffaloes, elephants, wha-
les, etc), that is, animals which do belong to the state or to nobody are in danger of extinction or have 
already disappeared. Or, have you ever heard about cows being in danger of extinction? Elephants 
and other wild animals, for example, are typically sought to be protected by creating national parks 
and by prohibiting commerce with their teeth. The obtained results are exactly the opposite. National 
parks – a public space – create a similar situation as that of the birthday party. Those illegal hunter 
who do not kill and exploit all attainable elephants lose them to their “competitors”.  Prohibition of 
commerce for elephant teeth drives prices high and creates an incentive to engage in this “business”. 
On the other hand, creating private elephant farms with the right to exploit the elephants creates an 
incentive for the farm owner to increase elephants stocks. He would be stupid to at once kill all his 
elephants. That would represent the end of his enterprise.

Places threatened by excessive logging of trees are typically – and predictably – government-
owned forests. It makes no difference it the latter are rented to a private logging company. If contracts 
grant the company the right to exploit the forest as it wishes during a limited period of time, the 
motive for cutting all trees at once is very high. Especially if there are no further liabilities. On the 
other hand, if the logging company bought the forest, it would have an incentive to replant. Doing 
otherwise would destroy all possibilities of future business. Forest fi res are another typical example 
of mismanagement by owner in question (most often, the government).

Following the news and speeches by government offi cials we are misled into believing that go-
vernments creat jobs. Not only is that not the case, on the contrary, many government interventions 
produce unemployment. One example are minimum-wage laws [8]. Minimum-wage laws can be best 
described as outlawing salaries below a minimum established by the government. Its introduction 
stems from the Marxian concept of  labor exploitation. Employers would buy their employees as little 
as possible (and certainly much less than the latter produce), would not the state oblige companies 
to high salaries. First, the whole theory of exploitation is fallacious and can be easily refuted. To do 
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that, we need to revise the concept of marginal productivity. Marginal productivity is the value each 
individual worker contributes with. Imagine, a language teacher starts offering courses at a language 
school, teaching a language which had not been taught at all in the respective city. She has 20 students 
each month, each students paying 100$ a month. Her unique contribution to the language school, that 
is, her marginal productivity, equals approximately 2000$. Imagine, the owner of the language school 
wanted to exploit her and pay 100$ salary a month. Can that work? Not for long, because sooner or 
later another language school will offer her a slightly higher salary, for example 200$ a month. Still 
they will be making approx. 1800$ profi t with her. That remaining difference will invite still other 
language schools to offer her salaries which will approach ultimately her marginal productivity. In a 
market economy, each person’s salary approaches his marginal productivity. Of course, it cannot be 
more. A minimum-wage law outlaws contracts below a certain wage level. That means, that persons 
with a marginal productivity lower than that, will become unemployable. People in favor of mini-
mum-wage laws say that these laws rise the salaries of workers. Why then not rising them more sub-
stantially – say, to 5000 EURO a month? What would be the result of such a policy? All people with 
a productivity lower than 5000 EURO will lose their job or not be employed. Thus, minimum-wage 
laws create unemployment among persons with a low productivity: typically, young and unskilled 
workers. Many of whom would be willing to work for a lower salary. Thus, social groups who were 
intended to be benefi tted most suffering.

The need for the state as a provider of security can be traced to the Hobbesian myth. Thomas 
Hobbes (1588-1679) in his famous book “Leviathan” (1651) provides arguments for the formation 
of the State. . In his view, human nature is such that humans are “wolves” to each other. Without the 
State people would be constantly fi ghting against each other. The State is – in contrast to private fi rms 
– an institution with two unique characteristics. It is a monopolist of taxation which can unilaterally 
fi x the prices for its services and enforce its payment under threat of physical aggression. The State 
is also the ultimate instance of jurisdiction which decides who is right and who is wrong in cases of 
confl ict. This includes confl icts the state itself has provoked. Seeing man as a wolf, we can predict 
that a wolf/man in a monopolistic position will take advantage of it. That is, he will create new con-
fl icts and settle them in his own advantage. 

We see immediately the risk of having public services for security (police, border guards, etc.) 
and jurisdiction. Another problem stems from the intrinsic problems of public services. A monopolist 
has an incentive to increase the price for his goods and services while decreasing their quality and 
quantity. Due to the impossibility of bankruptcy, provision of bad services is not punished – as is 
done in the market. Companies who offer bad services or commit serious mistakes are punished by 
the consumer. If security and jurisprudence were entirely private, legal companies would have every 
incentive to offer better and cheaper services. On the contrary, public providers of services are often 
not only not punished but awarded. Professional failure (e.g. a successful terrorist attack) is blamed 
on “lack of resources” and not on ineffi cient work. As a result, the budget of the respective state agen-
cy is even increased.

How would private security and jurisdiction work? In his essay “Chaos theory”, Robert Murphy 
develops some interesting scenarios [4]. In essence, security could be taken care of by insurance com-
panies. In case of your care being stolen, the insurance company would employ detective agencies as 
to fi nd the stolen car. In case of failure, it loses the money it has to give as a compensation. Thus, in 
order to make profi ts (that is, pay less compensations), the insurance  company will choose the best 
security and detective agencies available. In turn, security and detective agencies will compete for 
contracts with insurance companies. The principle of competition and profi t/loss produces better and 
cheaper services (protection) for consumers. As in other goods and services, too. In a society of priva-
te law society even laws emitted by government would disappear. In its place there could be a system 
of poly-centrist law, that is, several competing legal systems and mediators within a given territory. 
Such systems have existed during several hundred years in medieval Iceland and Ireland. Today, we 
could imagine a system without any law, based on contracts alone. For example, a company would 
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include in its contracts with employees a clause prohibiting theft from the company. In case of an 
employee stealing from his company, the company would call a private mediation agency to settle the 
confl ict. One could argue, that such a system would lead to a conspiracy between employers and some 
mediation agencies. Companies who wanted to get rid of employees would simply accuse them of 
theft. The mediation agency A would always decide in favor of the company and against the respec-
tive employee. Could such a situation last for long? No, future employees who know that a company 
works with mediation agency A, will not be willing to sign a work contract with that company any 
more. The company loses potential candidates. Thus, companies and mediation agencies are forced 
to ensure fair trials.

Another issue which is commonly perceived to be unsolvable for market is that of roads [6].  
Although there existed private roads in the past (e.g., in Great Britain and the USA), for most of us, 
private roads seem unimaginable. However, if the principle of private versus state goods and services 
were correct, we would to test its applicability to the most diffi cult situations. The argument for priva-
tization can be made by stating examples of mismanagement  on public roads: accidents, traffi c jams, 
deteriorated roads (holes, no traffi c signs, etc.). Competition between private road owners would lead 
to an improvement of services as to attract as many customers as possible. Customers will choose 
safer roads, roads with less traffi c jams, and which are in a better condition. 

What are typical counterarguments against private roads? Imagine a city where every street is 
owned by a different company. If you had to stop every time to pay at a toll box; traffi c would be 
paralyzed. A much more intelligent solution would be that each car will have a bar code under it. Like 
with goods in a supermarket, entering a new street, your car will be automatically scanned. At the 
end of the months you receive a bill from the different road companies. What if each road company 
introduces its own traffi c rules and sign? If on one street you drive on the right, on the next on the 
left? Road company owners have brains, too. Thus, they will probably reach a common solution. A 
precedent exists in the enterprise of private railroads. In the beginning of railroads in the USA, many 
private companies would have different widths of railroad tracks. Imagine you want to transport 
goods from A to C passing through B. If from A to B you have one gauge, and from B to C another, it 
means that at B you need to unload and reload your goods. A common standard facilitates and incre-
ases overall transport – which is benefi cial to all.

ConclusionsConclusions
Under close scrutiny the public goods argument for the provision of state services, fi nanced throu-

gh forced contributions (taxes), is not sustainable. Market solutions offer cheaper and more qualita-
tive solutions even in areas like roads or environmental protection. However, the present situation in 
the Western hemisphere should not be confounded with capitalism, due to the already high-level of 
state interventions.
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